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Frederiksborg  Amt

sb. 96. Undersøgelse af en nord-syd-vendt jordfæstegrav på toppen af markant bakke. Der registreredes 
i den nordlige ende af graven tre lerkar og i midten en lille perle af glasflus. Der er ikke konstateret 
yderligere grave på stedet, men derimod bopladsrester

1. Sandbjerg
Jordfæstegrav/boplads

Y.rom./jDyrkning

GIM 3416

01.01.01 Annisse

Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Jernalder

Jens-Aage Pedersen
Dorte Veien Christiansen

sb. 96. Undersøgelse af boplads med flere bebyggelsesfaser. Den ældste fase rummer enkelte gruber 
med sparsom keramik fra yngre bronzealder. Fra yngre romertid og ældre germanertid er iagttaget 
gruber og hustomter, der udgør to identiske gårdsanlæg med hovedhus og udhus. Den ældste fase 
omfatter et hovedhus som Bellingegård type 2 og udhus med spor af fire tagbærende stolper i et 
kvadrat. Den yngste fase rummer et hovedhus som Bellingegård type 3 og udhus med spor af fire 
tagbærende stolper placeret i et rektangel. Der fandtes tillige et bygningsoffer i form af en lerkop i 
stolpehul efter tagbærende stolpe fra et af de yngre udhuse

2. Agerholm Vest
Boplads

Y.br./y.rom./æ.germVejanlæg

GIM 3409.4

01.01.09 Ramløse

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Jens-Aage Pedersen

sb. 96. Ved undersøgelse af en boplads iagttoges enkelte affaldsgruber og en hustomt med spor efter 
fire sæt tagbærende stolper, samt keramik formentlig fra førromersk jernalder

3. Baunehøjgård
Boplads

Førromersk jernalder?Vejanlæg

GIM 3409.2

01.01.09 Ramløse

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Jens-Aage Pedersen

sb. 99. Ved en prøvegravning fandtes enkelte stolpehuller og gruber med et beskedent 
keramikmateriale, der formentlig stammer fra yngre bronzealder

4. Søgård
Boplads

Yngre bronzealderVejanlæg

GIM 3410

01.01.09 Ramløse

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Jens-Aage Pedersen



sb. 84. Undersøgelse af et 10-60 cm tykt kulturlag samt tre kogestensgruber og en affaldsgrube. 
Datering ud fra keramikken i affaldsgruben og kulturlaget

5. Mademosegård
Boplads

Y.br./æ.jAndet anlægsarbejde

MFG 109/97

01.02.03 Gerlev

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Niels Wickman

sb. 87. Undersøgelse af en delvis ødelagt hellekiste. Ved museets ankomst var alle lågsten samt et par 
sidesten fjernet. I den resterende, uforstyrrede fyld fandtes en del menneskeknogler samt brændte 
knoglestykker og et fragment af en bronzesegl. Kisten var brolagt med flade, hvide kalksten, af hvilke 
store partier var bevaret. Der er muligvis endnu en hellekiste, men denne er endnu ikke undersøgt. 
Lodsejeren har tidligere fundet en fiskehaledolk på stedet

6. Strandlunden
Hellekiste/brandgrav

Y.st./y.brAndet anlægsarbejde

MFG 114/97

01.02.03 Gerlev

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre bronzealder

Søren A. Sørensen

sb. 3. Under markarbejde fremkom flere store sten fra et overpløjet megalitanlæg. Ved undersøgelsen 
viste det sig, at anlægget var ødelagt, og at stenene var gravet ned omkring højtomten. I kanten af 
anlægget fandtes skår af et lerkar fra yngre bronzealder per. VI

7. Havholmgård
Megalitanlæg

Y.st./y.brDyrkning

MFG 112/97

01.02.07 Skibby

Megalitanlæg - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Yngre bronzealder

Søren A. Sørensen

sb. 3. Fortsat undersøgelse (AUD 1993, 11) ved seminargravning fra Københavns Universitet af den 
klassiske lokalitet på basis af Ulrik Møhls tidligere udgravninger og tolkninger. Udgravningsfeltet 
ligger i udkanten af det kendte bopladsområde, og fundene bekræfter Møhls todeling af stratifikationen 
med Kongemose- og Ertebøllebosættelser. En foreløbig gennemgang af ca. 500 af pilespidserne viser, 
at Villingebæk-fasen i mindre omfang og Stationsvej- og Ålekistebro-faserne i stort omfang er 
repræsenteret. Også et lille indslag af Maglemosekultur er til stede. Bopladsen er tillige en af de mest 
artsrige i Danmark, hvad angår faunaen. Fuglearterne dominerer i fundmaterialet, men også nyfødte 
kronhjortekalve er rigt repræsenteret, ligesom knogler af hornfisk og sæler

8. Salpetermosen
Boplads

Ældre stenalderSelvvalgt forskning

NFH A532

01.03.01 Frederiksborg Slots

Bebyggelse - Ældre stenalder

Finn Erik Kramer
Kim Aaris-Sørensen



sb. 10. Ved en prøvegravning for at lokalisere en køkkenmødding viste det sig, at denne var fjernet i 
forbindelse med en tidligere terrænregulering

9. Willumsens Museum
Skaldynge

Ældre stenalderAndet anlægsarbejde

MFG 111/97

01.03.02 Frederikssund

Skaldynge - Ældre stenalder

Søren A. Sørensen

sb. 2. Ved en prøvegravning på marken SØ for det sløjfede megalitanlæg sb. 2 fandtes en delvis ødelagt 
gravplads med tre eller formodentlig fire jordfæstegrave. I niveauet over gravene fremkom et mørkt 
brandlag iblandet brændte knogler, og først ved gennemgravning af dette lag dukkede gravene op. 
Skeletmaterialet var dårligt bevaret. I en enkelt grav fandtes kun tandemalje, og i den bedst bevarede 
grav lå to skeletter, hvoraf det øverste var forholdsvis velbevaret, hvorimod der af det nederste kun 
resterede kraniet og dele af det ene underben. Udstyret i den sidstnævnte grav bestod af to små 
jernknive, en fragmenteret tenvægt af ler og et søm. Over en af gravene var der anbragt en stor aflang 
sten, måske en væltet baustasten. Ved denne sten fandtes resterne af to lerkar, og i den tilknyttede grav 
var der svage spor af et skelet, samt en jernkniv og et lille stykke bronze. Bemærkelsesværdigt er, at der 
i gravfylden ved samtlige grave er dokumenteret brændte ben, som kan stamme fra ofre i forbindelse 
med gravlæggelsen, eller fra selvstændige gravfund. Der er endnu ikke foretaget knogleanalyser, men 
der er kloknogler, som sandsynligvis stammer fra en hund. Ved detektorundersøgelse i området 
tilvejebragtes yderligere et hængesmykke, en rund skivefibula med tekstilrester, dele af en 
bronzearmring og flere stykker smeltet sølv og bronze, sidstnævnte med et stykke fastsmeltet brændt 
knogle. Ud fra detektorfundenes fordeling, samt forekomsten af brændte knogler i overfladen, må det 
formodes, at gravpladsen strækker sig over et område på ca. en ha, og der er tidligere gjort fund af 
menneskeknogler på stedet

10. Tollemosegård
Gravplads

VikingetidDyrkning

MFG 113/97

01.03.03 Græse

Gravplads/grav - Vikingetid

Søren A. Sørensen

sb. 26. Efter reolpløjning kunne der på SØ-vendt skråning inden for ca. 30 m iagttages tre muligvis 
flere oppløjede kogestensgruber, ildskørnet flint og afslag. I to af kogestensgruberne lå flintafslag

11. Borupgaard
Kogestensgruber

OldtidLæhegn

NFH A699/7

01.03.04 Gørløse

Grube - Oldtid

Finn Erik Kramer



sb. 88. Fortsat undersøgelse af voldstedets topflade, hvor de sidste 700 m2 blev fladeafdækket (AUD 
1995, 6a). Ud mod vandkanten til den daværende Hagerup Sø lå en velbevaret øst-vest-orienteret, høj 
kælder til et stenhus fra 1500-årene, 10,5 x 4,5 m indvendigt målt. Kælderen var gravet ind i skrænten, 
og østdelen er bevaret i op til 0,5 m højde i form af 0,5 m tykke fundamenter. Midt for sydvæggen var 
der en døråbning opmuret i tegl. Indvendig var der bevaret et pikstenslagt gulv med render, der førte til 
en sump. En trævæg har delt kælderen i to rum. En brønd ud for husets NØ-hjørne hører til anlægget. 
Desuden fremkom et antal stolpe- og pælehuller samt adskillige større gruber med affald fra hele 
bebyggelsesperioden, 11-1800-årene

12. Hagerup Voldsted
voldsted

Midd./nyere tidDyrkning

NM 2 22/97

01.03.06 Jørlunde

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Anne Preisler
Nils Engberg

sb. 24, 26. Undersøgelse af to overpløjede høje, hvor der centralt i sb. 24 var et gravformet fyldskifte 
uden fund. I sb. 26 fandtes en stendynge, som oprindelig har dækket centralgraven, samt en bevaret 
randstenskæde

13. Sperrestrup
Gravhøje

OldtidSkovrejsning

MFG 86/97

01.03.06 Jørlunde

Gravhøj - Oldtid

Niels Wickman

sb. 45. Efter reolpløjning blev der på en nordvendt skråning iagttaget mindst otte tætliggende, 
oppløjede kogestensgruber. Der fandtes enkelte flintafslag

14. Sørupgaard
Kogestensgruber

OldtidLæhegn

NFH A699/4

01.03.08 Lynge

Grube - Oldtid

Finn Erik Kramer

sb. 30. Efter reolpløjning kunne der på en lav, sandet højning ned mod et moseområde iagttages en 
oppløjet kogestensgrube. Ca. 40 m længere mod syd op til mosen fandtes to skiveskrabere og et 
flintafslag

15. Byraadgaard
Kogestensgrube

OldtidLæhegn

NFH A699/6

01.03.09 Nørre Herlev

Grube - Oldtid

Finn Erik Kramer



sb. 33. Efter reolpløjning kunne der på en markant bakketop med 5 m mellemrum iagttages to 
oppløjede kogestensgruber

16. Kildegaard
Kogestensgruber

OldtidLæhegn

NFH A699/1

01.03.09 Nørre Herlev

Grube - Oldtid

Finn Erik Kramer

sb. 32. Efter reolpløjning kunne der på en nordvendt skråning ned mod Slåenbæk Mose iagttages en 
oppløjet kogestensgrube

17. Kildegaard
Kogestensgrube

OldtidLæhegn

NFH A699/2

01.03.09 Nørre Herlev

Grube - Oldtid

Finn Erik Kramer

sb. 31. Efter reolpløjning kunne der iagttages en større eller muligvis flere små, oppløjede 
kogestensgruber

18. Aarødgaard
Kogestensgruber

OldtidLæhegn

NFH A699/5

01.03.09 Nørre Herlev

Grube - Oldtid

Finn Erik Kramer

sb. 25. I forbindelse med restaurering af en ødelagt langhøj lagdes to profilsnit gennem højens 
midterdel og sydside, der viste, at højen var anlagt oven på et brandlag i toppen af et gammelt, udvasket 
muldlag. Den var opbygget af et tykt kompakt lerlag, dækket af tørv. Selve dyssekammeret var fjernet, 
men indlejret i lerlaget lå en konstruktion af ca. 0,5 m store sten. Der er udtaget prøver til pollenanalyse 
og C-14 datering

19. Vassingerød
Megalitanlæg

Yngre stenalderDiverse

SNS 1996-6113-0040

01.03.13 Uggeløse

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Svend Th. Andersen
Peter Rasmussen

sb. 69. Efter reolpløjning kunne der i en lavning mellem to bakketoppe iagttages en oppløjet 
kogestensgrube, to oppløjede, trækulsholdige gruber samt flere mulige, oppløjede gruber eller 
stolpehuller. Ca. 30 m syd herfor fandtes et slebent økseafslag samt en flækkesegl

20. Stenhøjgaard
Boplads

Oldtid/y.stLæhegn

NFH A699/8

01.04.08 Hornbæk

Bebyggelse - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Oldtid

Finn Erik Kramer



sb. 68. Efter reolpløjning kunne der NØ for en markant bakketop med ca. 50 m mellemrum iagttages to 
oppløjede kogestensgruber

21. Stenhøjgaard
Kogestensgruber

OldtidLæhegn

NFH A699/9

01.04.08 Hornbæk

Grube - Oldtid

Finn Erik Kramer

sb. 123. På en bakketop undersøgtes en lille, delvist forstyrret stenkiste uden fund. Desuden udgravedes 
et par trækulsholdige gruber, der sammen med løsfundne flintredskaber kan antyde, at der har ligget en 
boplads på stedet

22. Breeltegård
Grav/boplads

Y.st./brPlantning

HØM 243

01.04.10 Hørsholm

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

Ole Lass Jensen

sb. 65. På et højtliggende plateau, der grænser ned til et engområde, blev der inden for et ca. 1.000 m2 
stort udgravningsfelt undersøgt et 22m langt treskibet hus med spor af seks sæt tagbærende stolper. Tæt 
vest for hustomten undersøgtes seks affalds- og kogegruber med et begrænset, men meget varieret 
keramikmateriale fra førromersk jernalder

23. Ørbækgård
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

HØM 245

01.04.10 Hørsholm

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Ole Lass Jensen

sb. 73. Fortsat undersøgelse af boplads, der har ligget på en holm i mundingen af den fossile Nivå Fjord 
(AUD 1996, 25). Undersøgelsen koncentrerede sig om holmens højeste del, der er mest truet af 
pløjning. Der blev bl.a. undersøgt en stor affaldsgrube fra yngre Kongemosekultur med et righoldigt 
faunamateriale, først og fremmest fiskeknogler. I samme område udgravedes et større udsnit af et 
fundrigt bopladslag fra ældre Ertebøllekultur med klare koncentrationer af flintredskaber og 
dyreknogler. Undersøgelsen forventes fortsat og afsluttet i 1998

24. Nivå 10
Boplads

Ældre stenalderDyrkning

HØM 106

01.04.11 Karlebo

Bebyggelse - Ældre stenalder

Ole Lass Jensen



sb. 84. Nær ved det i 1883 fundne depot med 11 hulæggede, uslebne flintøkser undersøgtes to 
kogestensgruber, hvorved der fremkom et flintafslag i hver af disse

25. Oxebiergs Eng
Kogestensgruber

OldtidNaturgas

NFH A695/2

01.05.04 Lille Lyngby

Grube - Oldtid

Finn Erik Kramer

sb. 85. Undersøgelse af kogestensgruber beliggende med 20 m mellemrum

26. Regnholmvej
Kogestensgruber

OldtidNaturgas

NFH A695/1

01.05.04 Lille Lyngby

Grube - Oldtid

Finn Erik Kramer

sb. 86. Undersøgelse af en grube og to stolpehuller. I gruben fremkom enkelte flintafslag. Anlæggene er 
beliggende på en lille holm, hvor der tillige opsamledes et fragment af en fladehugget flintsegl og 
enkelte flintafslag

27. Udsbjergvej
Boplads/grube

OldtidNaturgas

NFH A695/3

01.05.04 Lille Lyngby

Bebyggelse - Oldtid
Grube - Oldtid

Finn Erik Kramer



sb. 22. Ved en prøveundersøgelse påvistes der bebyggelsesspor i den nordlige del af området, der i 
neolitikum har været omgivet af stilleflydende vandløb med udløb i den øvre del af Arrefjorden. Syd 
herfor fandtes op til ca. 1 m tykke, fossile vandløbsaflejringer, hvor der nederst fremkom udsmidslag 
fra TN C. Foreløbige pollenanalyser viser, at de nederste lag, fra hvilke der kun er sparsomme fund, 
hidrører fra faser af tidligneolitikum, hvor der har været både agerbrug og overdrev i området. 
Efterfølgende spreder en hasselskov sig, og der er ikke spor af agerbrug. På dette tidspunkt slår man sig 
flere gange ned på stedet, hvilket giver sig udtryk i righoldige udsmidslag både med og uden indhold af 
cardium, blåmusling og litorinasnegle. Fundmaterialet omfatter ca. 50.000 genstande i form af keramik, 
knogler, flint, benredskaber, keramik og ravperler. Keramikmaterialet omfatter ca. 17.000 skår, heraf 
ca. 5.000 ornamenterede, fra tragtbægre, øskenbægre, forrådskar og "bageplader". Keramikken daterer 
lagene til TN C. Et benfragment, som er ornamenteret med rhomber og cirkler, synes at savne direkte 
paralleller i det danske fundmateriale. Bengenstandene består endvidere af prene, pilespidser, skrabere, 
flåknive o.a. Blandt flint- og bjergartsredskaberne ses økser, skrabere, knive m.m. I de øvre, tykke og 
noget diffuse lag, fremkom en del fund fra senneolitikum. Udsmidslaget, som i de nederste lag omfatter 
ca. 45 m², er totaludgravet i felter, mens de øvre lag delvis er udgravet i felter og delvis afgravet med 
maskine. På bopladsområdet påvistes stolpehuller, som muligvis kan stamme fra et lille, tidligneolitisk 
hus uden (bevarede) vægstolper. Et godt 15 m langt, treskibet hus er formentlig samtidig med en del 
store, rødfarvede gruber, som ud fra et facetteret randskår må dateres til slutningen af førromersk 
jernalder

28. Gadegaard
Boplads

Y.st./førromAndet anlægsarbejde

NFH A693

01.05.06 Skævinge

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Lea Meistrup-Larsen
Finn Erik Kramer

sb. 30. Ved detektorafsøgning på to gårdtomter, som eksisterede indtil udskiftningen i 1786, 
umiddelbart NØ for Strø Kirke, fremkom mere end en snes mønter fra høj- og senmiddelalderen, samt 
enkelte fra nyere tid. Desuden fandtes en itubrudt senmiddelalderlig seglstampe og adskillige 
bronzebeslag, samt dele af malmgryder

29. Brydegaard
Løsfund

Midd./nyere TidSelvvalgt forskning

NFH A685

01.05.07 Strø

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

Flemming Beyer

sb. 28. Tæt ved udgravningen i Sigerslevøster (AUD 1996, 31) blev der umiddelbart op til 
udstykningsområdet iagttaget resterne af en overpløjet høj, som også er afsat på Ældste Originalkort fra 
ca. 1787. Ved detektorafsøgning på højen fandtes et fragment fra et grebspidssværd med nagler i grebet 
og stregornamenteret klinge

30. Jernedegaard
Gravhøj/løsfund

Ældre bronzealderSelvvalgt forskning

NFH A694

01.05.07 Strø

Andre anlæg/diverse - Ældre bronzealder
Gravhøj - Ældre bronzealder

Finn Erik Kramer



sb. 29. Tæt ved udgravningen i Sigerslevøster (AUD 1996, 31) afsøgtes dele af en markant bakke NØ 
for landsbyen. Herved fandtes en beklippet, kufisk dirhem

31. Kraglegaard
Løsfund

VikingetidSelvvalgt forskning

NFH A698

01.05.07 Strø

Andre anlæg/diverse - Vikingetid

Finn Erik Kramer

sb. 27. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 31) af et 10.000 m2 stort areal, hvor ca. 2.000 anlæg 
registreredes, og et større antal af disse helt eller delvis udgravedes. Fundene omfattede bl.a. et stort 
antal stolpehuller, af hvilke en større del har indgået i hegn, hustomter bl.a. med væggrøfter, samt 
grubehuse. Endvidere fandtes toftegrøfter, gruber, ildsteder, kogestensgruber, kældre og en enkelt 
brandgrav. Det samlede antal huse alene fra vikingetid og middelalder udgør mindst 10 langhuse. 
Genstandsmaterialet er meget omfattende bestående af knogler, keramik, metal, sten, tegl, glas, samt en 
let fragmenteret torn fra et ringspænde med ansigt, en såkaldt Odinfigur, en romersk bronzemønt, flere 
kufiske dirhemer og et stort antal middelaldermønter. Endvidere fremkom et meget stort antal 
jerngenstande, en del bronzesmykker, et større antal benredskaber, hvæssesten og kværne samt et 
fragment af et glas, et såkaldt snabelbæger. Derudover undersøgtes et rektangulært grubehus fra 1000-
tallet med vægbænke og indgang samt meget Østersøkeramik. Selve undersøgelsesområdet ligger 
centralt mellem fire 1700-tals gårdsanlæg, man kender til, og de foreløbige analyser viser, at landsbyen 
har eksisteret siden 900-tallet. Det er endnu for tidligt at sige, om bebyggelseskontinuiteten strækker sig 
længere tilbage i tid, men den igangværende gennemgang af fundmaterialet viser, at der er om ikke 
bebyggelseskontinuitet, så i hvert tilfælde områdekontinuitet tilbage til førromersk jernalder. 
Landsbyen har ikke haft kirke og er først med sikkerhed omtalt i de skriftlige kilder ca. 1250

32. Sigerslevøster
Boplads/brandgrav

Førrom./rom./germ./vik./midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

NFH A676

01.05.07 Strø

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Finn Erik Kramer

sb. 30. Efter reolpløjning kunne der på en SV-vendt skråning iagttages et ca. 1 m2 stort område med 
sodfarvet, trækulsholdig jord, hvori der lå tre større sten. Heri fandtes et slebent flintøkseafslag samt to 
flintafslag. Formodentlig pga. af reolpløjningen var hele den øverste del af anlægget flyttet ca. 1,5 m 
væk fra sit oprindelige leje, og gruben fremstod i kun 8 cm dybde med trækulsnistre. Den af 
reolpløjningen berørte jord omfattede mere end 70 cm dybde ned til grubens bevarede overflade

33. Græslegaard
Brandgrav?

Oldtid/y.stLæhegn

NFH A699/3

01.05.08 Tjæreby

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Oldtid

Finn Erik Kramer



sb. 1. Ved detektorafsøgning på markerne uden for fredningsgrænsen fremkom mønter fra høj- og 
senmiddelalderen, samt enkelte fra nyere tid. Desuden fandtes en hel senmiddelalderlig seglstampe, 
adskillige bronzegenstande og store mængder af blyfragmenter

34. Æbelholt Kloster
Løsfund

MiddelalderSelvvalgt forskning

NFH A674

01.05.08 Tjæreby

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Flemming Beyer

sb. 89. Området er tidligere prøvegravet af Nationalmuseet, som fandt anlægsspor, muligvis fra 
bronzealder. Ved undersøgelsen afdækkedes ca. 1.000 m2. Der var kun få og ubetydelige 
bebyggelsesspor, enkelte stolpehuller og et par gruber uden daterende materiale

35. Højbjerggård
Boplads

Udateret/brSelvvalgt forskning

FRM s72

01.05.09 Torup

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Udateret

Inge Bodilsen

sb. 91. I området er tidligere undersøgt en grube, som indeholdt keramik fra tidligneolitikum og 
førromersk jernalder. Ved en efterundersøgelse afdækkedes ca. 700 m2. Der var enkelte stolpehuller og 
gruber uden daterbart materiale, samt en del stenspor

36. Fladbogård
Boplads

UdateretSelvvalgt forskning

FRM s11

01.05.11 Ølsted

Bebyggelse - Udateret

Inge Bodilsen

sb. 94. Ved nedlægning af gasledning afdækkedes en 40 cm bred stenkiste i ca. 50 cm længde 
(tracébredden). Kistens øverste kant lå 50 cm under asfalten; den var 50 cm dyb; i bunden lå et 
cementrør. Opmålt og fotograferet

37. Ølsted Hovedgade
Stenkiste

Nyere tidNaturgas

FRM s75

01.05.11 Ølsted

Gravplads/grav - Nyere tid

Inge Bodilsen

sb. 45. Prøvegravning for at lokalisere en tidligere registreret dyssetomt. Der fandtes ingen spor af 
dyssen, som imidlertid kan have ligget i en nyplantning ca. 50 m SØ for angivelsen på sb-kortet, hvor 
en undersøgelse ikke var mulig

38. Farumgårds Overdrev
Megalitanlæg

Yngre stenalderPlantning

HØM 249

01.06.01 Farum

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Ole Lass Jensen



sb. 63. I en ledningsgrøft, der skar østskråningen af en stor bakke, registreredes en kogestensgrube og 
spredte oldsager af flint

39. Stenvadgård
Grube

Yngre stenalder?Andet anlægsarbejde

HØM 248

01.06.01 Farum

Grube - Yngre stenalder

Ole Lass Jensen

Københavns  Amt

sb. 18. Fortsat undersøgelse (AUD 1995, 20). I samarbejde med amatørarkæologer udgravedes en øst-
vest-vendt, stolpebygget møllebygning på fundamentsten. Der fandtes blandt andet lejesten, 
jernredskaber og keramik

40. Borup Vandmølle
Vandmølle

Midd./nyere tidSelvvalgt forskning

KØM 1506

02.01.01 Borup

Vandmølle - Middelalder
Vandmølle - Nyere tid

Tove Woller
Ulla Fraes Rasmussen

sb. 16. Prøvegravning på en lav bakke med kraftig sortfarvet muld, hvor der tidligere er fremkommet et 
fragment af et støbt bronzehoved. På stedet er der i 1996 og 1997 med detektor fundet romerske 
sølvdenarer, klip fra sølvbarrer, skåle, mv., samt bronzefibler og endnu et støbt bronzehoved, foruden 
flere fragmenter af bronzefigurer og bronzeklumper. Ved prøvegravningen fremkom talrige stolpehuller 
og gruber med store mængder keramik fra ældre romersk jernalder, samt kulturlag med enkelte spredte, 
klippede sølvstykker, jerngenstande og ligeledes keramik fra ældre romersk jernalder. Pladsen tolkes 
som en værkstedsplads

41. Østervang
Boplads

Romersk jernalderDyrkning

KØM 372

02.01.03 Ejby

Bebyggelse - Romersk jernalder

Svend Åge Tornbjerg

sb. 41. På en sydskråning ved et større plateau udgravedes dele af fem huse, hvoraf der kun var bevaret 
spor af tagbærende stolper, samt i enkelte tilfælde spor efter dørstolper. På grund af det smalle 
arbejdstracé er kun et af husene totalt udgravet. Husenes placering i forhold til hinanden gør, at de kan 
tolkes som samtidige og repræsenterende flere gårde. Husene er dateret på grundlag af en drejekværn 
og keramik

42. Små Byagre
Boplads

Y.rom./æ.germ.Andet anlægsarbejde

KØM 2047

02.01.05 Højelse

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Tove Woller



sb. 42. På et højtliggende område udgravedes bopladsgruber med keramik og flintredskaber. Området 
var i øvrigt meget forstyrret af yngre nedgravninger

43. Store Byagre
Boplads

Y.st./æ.rom.Andet anlægsarbejde

KØM 2046

02.01.05 Højelse

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Tove Woller

sb. 40. På en lille bakketop udgravedes et hus, hvoraf der kun var bevaret spor efter de tagbærende 
stolper. I forbindelse med huset iagttoges rester af stolpehegn med udgangspunkt fra en husgavl og 
forløbende i en bue mod NV. Endnu en rest af et stolpehegn havde retning mod vest. Der fremkom 
ingen fund, men huset har formodentlig været samtidigt med husene på nabobakken lb.nr. 42

44. Svinehøjs Ager
Boplads

Y. rom./æ. germAndet anlægsarbejde

KØM 2048

02.01.05 Højelse

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Tove Woller

Under omlægning af tårngulvet fremkom der i rummets SV-hjørne betydelige rester af et cirkulært 
anlæg med en diameter på 2,40 m, der nok må tolkes som det nedre trin af et podium til døbefonten. 
Podiet, der var opført af kilehuggede kridtsten suppleret med tegl, har været hævet 15 cm over et gulv 
af uglaserede teglfliser, hvoraf en rest lå tilbage ved NV-siden. En sammentegning af de kilehuggede 
kridtsten kunne antyde, at disse har indgået i et mindre podium med en diameter på omkring 1,80 m

45. Køge Kirke
Kirke

MiddelalderAndet anlægsarbejde

NM 2 620/97

02.01.07 Køge

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Morten Aamann Sørensen
Birgit Als Hansen

sb. 37. Ved undersøgelsen fandtes rester af en velbevaret kælder med lysniche. Denne er bygget af 
flintblokke, kridt og munkesten. Vestvæggen målte ca. 7 m og var bevaret i ca. 1 m højde. Gulvet var 
brolagt med vandrullede flintknolde og blev undersøgt i ca. 2 m bredde. Her fandtes tre større sten som 
fundament til støttepiller

46. Nyportstræde
Bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KØM 2065

02.01.07 Køge

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Ulla Fraes Rasmussen



sb. 37. Ved udgravningen fandtes gadelag fra byens grundlæggelse til nyere tid. De ældste, lavtliggende 
gader har tilsyneladende været påført organisk materiale, inden man begyndte at brolægge med 
vandrullede flintknolde i højmiddelalder

47. Nyportstræde/Kirkestræde
Kulturlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KØM 1700

02.01.07 Køge

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

Ulla Fraes Rasmussen

sb. 36. Prøveundersøgelse umiddelbart øst for Pederstrupgård, hvor der indtil 1802 lå en gård. Der 
fandtes gruber, bl.a. en med keramik dateret til ældre jernalder og en med keramik dateret til 
højmiddelalder. Endvidere blev der iagttaget tre øst-vest-orienterede grøfter, hvoraf den ene syntes at 
markere en toftegrænse

48. Pederstrup
Gruber/diverse

Æ.j./midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

SØL 928

02.02.01 Ballerup

Andre anlæg/diverse - Ældre jernalder
Grube - Ældre jernalder
Andre anlæg/diverse - Middelalder
Grube - Middelalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid
Grube - Nyere tid

Lisbeth Lomholdt Poulsen

sb. 24. Ved en prøveudgravning af et 30.000 m2 stort område, fremkom spor efter bebyggelse, bl.a. et 
mindre udhus bestående af ni stolper i et kvadrat samt hævet gulv. Herudover var der spredte 
bopladsspor, som ikke gav anledning til yderligere udgravning

49. Kettehøj Vest
Boplads

Br./jAndet anlægsarbejde

SØL 923/929/937

02.02.03 Brøndbyvester

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Linda Boye



sb. 79. Ved undersøgelsen af et ca. 7.100 m2 stort areal fremkom spor efter 40 huse repræsenterende 
flere gårdsenheder i flere faser. Der blotlagdes huse med spor af to til fem sæt tagbærende stolpepar. En 
hustypologisk datering henfører en del huse til 2.-3. årh., og størsteparten til 4.-5. årh., hvilket støttes af 
keramikfund i stolpehuller og affaldsgruber. I to velbevarede gårdsenheder kunne udover spor efter 
tagbærende stolper iagttages væg og gavle, samt indre konstruktioner. Omkring disse gårde fandtes 
velbevarede hegn bestående af spor efter parvise stolper. I den ene gårdsenhed er huset 24 x 6 m og 
gårdsarealet ca. 700 m2. I det andet gårdsanlæg er huset 22 x 6 m og med et gårdsareal på ca. 900 m2, 
samt et par småhuse. Begge gårdsenheder må med henvisning til arealet betegnes som mindre gårde og 
dateres i øvrigt til 5. årh. Bebyggelsen er ikke afgrænset. I en nærliggende hegnsgrøft fandtes et 
vægtlod af bronze, der kan dateres til begyndelsen af 5. årh

50. Kragehavevej
Boplads

Æ.rom./y.rom/æ.germAndet anlægsarbejde

SØL 935

02.02.07 Høje Tåstrup

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Linda Boye
Palle S. Schiellerup

sb. 25. Ved udgravningen af en velbevaret gård fra 4./5. årh. fandtes en hovedbygning, som kunne 
følges i to faser samt tre økonomibygninger. En af de sidstnævnte var kvardratisk og med hævet gulv, 
formodentlig et forrådshus. Endvidere fandtes spredte spor af småhuse, kogestens- og affaldsgruber mv

51. Brenten
Boplads

Y.rom./æ.germAndet anlægsarbejde

SØL 919

02.02.08 Ishøj

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Linda Boye

sb. 24. Ved den gamle fjordbred ved St. Vejlefjorden blev der i det delvist omlejrede materiale fundet 
redskaber fra Ertebølletid bl.a. tværpile, skiveøkser, en Limhamnøkse samt en større mængde flækker. 
Herudover fandtes enkelte redskaber dateret til tidligneolitikum, f.eks. tværpile lavet på en flis fra en 
sleben økse. På det tørre land fandtes en flintværksted. Ca. 200 m længere mod vest fandtes rester af 
stolpebyggede huse formentlig fra yngre jernalder

52. Dysager
Boplads/flintværksted

Æ.st./y.st./y.j.?Andet anlægsarbejde

SØL 921

02.02.08 Ishøj

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

Linda Boye

sb. 7. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 42). Med årets undersøgelse er kirkegårdsgrøften omkring den 
40 x 34 m store, rektangulære ødekirkegård påvist i sit fulde forløb. Grøften, inkl. jorddige og et 
indgangsparti, er rekonstrueret på grundlag af udgravningsresultaterne, således at kirkegården nu igen 
kan opleves i landskabet. Udgravningen fortsættes

53. Kirkegård Bakke
Kirkegård

MiddelalderSelvvalgt forskning

SØL 372

02.02.08 Ishøj

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Jens Henrik Jønsson



sb. 26. Ved prøveundersøgelse af en eksisterende gårdtofte dukkede ganske få anlæg op, bl.a. en 
formodet toftegrænse i form af en ca. 1 m dyb grøft. De ældste fund stammer fra 1700-tallet

54. Toftegård, Tranegilde
Landsby

Nyere tidAndet anlægsarbejde

SØL 927

02.02.08 Ishøj

Bebyggelse - Nyere tid

Lisbeth Lomholdt Poulsen

sb. 26. Ved prøveundersøgelse af en eksisterende gårdtofte dukkede ganske få anlæg op, bl.a. 
ovnrester. De ældste fund stammer fra 1700-tallet

55. Vestergård
Landsby

Nyere tidAndet anlægsarbejde

SØL 926

02.02.08 Ishøj

Bebyggelse - Nyere tid

Lisbeth Lomholdt Poulsen

sb. 37. Ved prøveundersøgelse fremkom en kogestensgrube. Der blev ikke foretaget yderligere 
udgravning på lokaliteten

56. Brændemosegård
Kogestensgrube

OldtidAndet anlægsarbejde

SØL 939

02.02.10 Måløv

Grube - Oldtid

Benny Staal

sb. 32. Fortsat undersøgelse (AUD 1995, 26), hvor der udgravedes rester efter et langhus med 
tilhørende forrådshus med hævet gulv, samt spor af omgivende hegn. Endvidere blev der undersøgt en 
del gruber, hvori der bl.a. fremkom en ildbuk dateret til førromersk jernalder. Der fandtes en del 
keramik, som bredt kan dateres til jernalderen

57. Korsvejgård III
Boplads

Førrom./y.rom./jAndet anlægsarbejde

SØL 936

02.02.10 Måløv

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Jernalder

Benny Staal



sb. 67. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 46). Ved en udgravning af Sengeløse Præstegårds forhave 
vest for kirken på et ca. 400 m² stort område fandtes levn fra middelalderen i tre faser med fase 1 som 
den ældste. Denne bestod af to pikstensbrolægninger og spredte rester af middelalderlige kuturlag, bl.a. 
gulv og smuds i flere faser og en NØ-SV-vendt bygning med stensyld og gulvlag fra ældre middelalder. 
I fase 2 var denne bygning ødelagt af en øst-vest-vendt bygning fra 16-1700 tallet. Fase 2-bygningen 
har sandsynligvis haft funktioner knyttet til et samtidigt, paralleltliggende stuehus, hvoraf kun få lag og 
en ovn var bevaret. Til fase 2 hører også et nord-syd-vendt "gadehus" med mindst tre rum og facade ud 
til den nuværende bygade. Fase 3 rummede et 1800-tals øst-vest-vendt stuehus med et 4 x 4 m stort 
skorstensfundament og en kælder. Til nordmuren var genanvendt den sydlige del af fundamentet fra 
den øst-vest-vendte bygning fra fase 2. Middelalderbygningen er således anderledes orienteret end alle 
øvrige udgravede og kendte bygninger på matriklen. Af fire nord-syd-gående grøfter parallelt med og 
tæt på nutidigt matrikelskel kan en dateres til ældre middelalder. I undersøgelsen deltog fem studerende 
og ti amatørarkæologer

58. Sengeløse Præstegård
Bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

SØL 498

02.02.11 Sengeløse

Bebyggelse - Middelalder

Henriette Rensbro
Ditlev L. Mahler

sb. 75. Under en prøveundersøgelse fandtes SV for Smørumovre et øst-vest-vendt hus med spor af fire 
sæt tagbærende stolper, der måler ca. 11 m x 2,5 m. De to yderste sæt tagbærende stolper er let 
indtrukne i forhold til de øvrige, og huset må, efter konstruktionen at dømme, henføres til begyndelsen 
af 5. årh. Endvidere fandtes kogestens- og affaldsgruber samt tørvelag med lidt affaldsflint

59. Smedebakkegård
Boplads/hus

Oldtid/æ.germAndet anlægsarbejde

SØL 934

02.02.12 Smørum

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Oldtid

Palle S. Schiellerup

sb. 32. Ved undersøgelse af et ca. 1.500 m2 stort areal fandtes 14 huse repræsenterende flere 
gårdsenheder i flere faser. Husene er dateret ud fra typologiske kriterier til 1.-2. årh. og størsteparten til 
4.-5. årh. e.Kr., samt ved keramik fra stolpehuller og gruber. I to mindre felter iagttoges desuden to 
huse fra henholdsvis ældre og yngre romersk jernalder. I et ca. 600 m2 stort område fandtes tillige to 
toskibede huse med spor af tre tagbærende stolper og to par støttestolper i hver. Disse måler 
henholdsvis 10 x 5 m og 12 m x 5 m. Om husene er samtidige kan ikke afgøres. Også disse huse dateres 
ved hjælp af typologiske kriterier sandsynligvis til senneolitikum

60. Bredebjerggård
Boplads

Y.st./rom./æ.germAndet anlægsarbejde

SØL 931

02.02.13 Torslunde

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

Palle S. Schiellerup
Tom Giersing



sb. 34. På et ca. 55.000 m2 stort område omkring en bakketop undersøgtes 51 velbevarede huse og 
hegnsfragmenter repræsenterende flere gårdsenheder i flere faser fra jernalderen. Et enkelt øst-vest-
vendt hus havde bevaret spor af fire sæt tagbærende stolper i beboelsesenden samt stald med ni 
båseskillerum. Huset målte ca. 25 x 6 m og kan sammen med to andre huse foreløbigt dateres til 
førromersk jernalder. Både hustypen og dateringen er sjælden i dette område. Endnu et velbevaret øst-
vest-vendt hus på 41 x 7,5 m med spor af syv sæt tagbærende stolper iagttoges. Dette kunne dateres til 
5. årh. e.Kr. Flere lignende men knap så velbevarede huse fandtes nær ved. Endvidere fremkom gruber 
dateret til neolitikum

61. Brøndsager
Boplads

Y.st./førrom./rom./æ.germAndet anlægsarbejde

SØL 932

02.02.13 Torslunde

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

Palle S. Schiellerup

sb. 34. I tilknytning til en tidligere undersøgt boplads fremkom en gravplads. Kun en af gravene er 
foreløbig undersøgt, hvorved der fandtes skelettet af en 1,8 m høj mand, formentlig gravlagt i en 
bulkiste, der havde afbrændt yderside, hvilket erkendtes som et tyndt trækulslag. På en tå har siddet en 
lille ring af guld, vægt 7,02 g. Ved fødderne var nedsat en træspand med beslag og hank af bronze, 
hvori der lå et knust, spidsbundet glas og to små lerkar. Ved den ene skulder havde den gravlagte en 
fibula, og ved lænden lå en benkam med bronzenitter. På en afsats over kisten var lagt et parteret lam, 
og over kisten et plankedække og store sten

62. Brøndsager
Jordfæstegrav

Yngre romersk jernalderAndet anlægsarbejde

SØL 941

02.02.13 Torslunde

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Eliza Fonnesbech-Sandberg

sb. 33. Ved prøveundersøgelse påvistes rester efter den tagbærende konstruktion til mindst otte 
langhuse fra jernalderen. Der blev også fundet to områder med neolitiske kulturlag

63. Samson Nord
Boplads

Y.st./jAndet anlægsarbejde

SØL 940

02.02.13 Torslunde

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Jernalder

Benny Staal

sb. 2. Undersøgelse af delvist ryddet og overpløjet høj, hvorved der fandtes partier af stenlægninger 
direkte på den oprindelige overflade. Højen var omgivet af et stort antal kogestensgruber

64. Stenrøldsknøs
Gravhøj/kogestensgruber

OldtidVejanlæg

SØL 945

02.02.13 Torslunde

Gravhøj - Oldtid
Grube - Oldtid

Tom Giersing



sb. 34. Undersøgelse af en hustomt fra førromersk jernalder, tre hustomter fra ældre romersk jernalder 
og to fra yngre romersk jernalder, dateret på typologiske kriterier. Endvidere fandtes en staklade, samt 
gruber med keramik

65. Torslundemagle
Boplads

Førrom./æ.rom./y.romVejanlæg

SØL 942

02.02.13 Torslunde

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Linda Boye
Benny Staal

sb. 34. Undersøgelse af fire hustomter fra jernalderen. I det ene tilfælde kan en nærmere datering ikke 
gives, idet tomtens vestlige del er bortgravet af naturgasledning. Endvidere fandtes resterne efter to 
huse fra ældre romersk jernalder, en udateret rest efter staklade, samt keramik fra gruber

66. Torslundemagle
Boplads

Rom./jVejanlæg

SØL 943

02.02.13 Torslunde

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Jernalder

Linda Boye
Benny Staal

sb. 35. Undersøgelse af et 5.000 m2 stort areal, hvorved der fandtes i alt 10 treskibede øst-vest-vendte 
huse. De bedst bevarede havde indgangspartier både mod syd og nord ud for husenes midterparti, samt 
spor efter fire til syv sæt tagbærende stolper, hvis forløb måler 13-22 m i længden og op til 3,7 m i 
bredden. Husene kan typologisk placeres i romersk og ældre germansk jernalder. Bebyggelsen var 
omgivet af et større antal affaldsgruber indeholdende keramik af romertidskarakter samt knogle- og 
tandmateriale fra hest, ko, får/ged samt gås

67. Thorslundemagle
Boplads

Rom./germAndet anlægsarbejde

SØL 944

02.02.13 Torslunde

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Henrik Høier



sb. 36. På grundlag af en prøveundersøgelse af ca. 100.000 m2 stort areal udvalgtes et antal områder til 
egentlig udgravning. På de ca. 10.000 m2 fremkom rester efter i alt 18 huse og 9 staklader. Bortset fra 
en hustomt, som kan henføres til yngre bronzealder, ligger husdateringerne på baggrund af typologiske 
iagttagelser i jernalderen. Af langhusene kan to tomter dateres til yngre romersk jernalder og en til tidlig 
germansk jernalder. De resterende hustomter med spor af henholdsvis tre, fire og fem sæt tagbærende 
stolper lader sig ikke datere nærmere. Foruden hustomterne blev der undersøgt en del gruber, hvis 
oldsagsinventar især kan dateres til yngre romersk jernalder. Endelig fandtes en grube, hvis indhold af 
lerkar kan henføres til tidligneolitikum

68. Thorslunde Mark Nord
Grube/boplads/hustomter

Y.st./y.br./rom./germAndet anlægsarbejde

SØL 930

02.02.13 Torslunde

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

Linda Boye
Benny Staal

sb. 37. Prøveundersøgelse af et 29.000 m2 stort areal i forlængelse af en tidligere bopladsudgravning 
(AUD 1991, 36). Der fandtes spredte bebyggelsesspor over arealet samt formentlig rester af vejspor fra 
nyere tid

69. Torstorp Sønderby 3
Boplads/vej

Oldtid/nyere tidAndet anlægsarbejde

SØL 924

02.02.13 Torslunde

Bebyggelse - Oldtid
Bebyggelse - Nyere tid
Vej/bro - Nyere tid

Eliza Fonnesbech-Sandberg

sb. 30. Fortsat undersøgelse (AUD 1991, 36), hvor der blev fundet rester efter to langhuse fra 
henholdsvis yngre romersk jernalder og tidlig germansk jernalder. I tilknytning til langhuset fra yngre 
romersk jernalder fremkom der også spor efter et forrådshus med hævet gulv og fragmentarisk 
bevarede hegnsforløb

70. Torstorp Sønderby 4
Boplads

Rom./germAndet anlægsarbejde

SØL 925

02.02.13 Torslunde

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Benny Staal

sb. 25. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 44). Ved udgravningen fremkom syv huse dateret bredt til 
jernalder. Et enkelt hus havde delvist bevaret vægforløb

71. Vallensbæk Nordmark 2
Boplads

JernalderAndet anlægsarbejde

SØL 466

02.02.15 Vallensbæk

Bebyggelse - Jernalder

Linda Boye



sb. 2. I det ca. 1.680 m² store felt, beliggende tæt ved gravhøjen Bavnehøj, registreredes rester efter et 
hus med midtsulekonstruktion, som med nogen forsigtighed kan henføres til tidligneolitikum. Enkelte 
nærliggende grubers indhold af keramik støtter denne datering. Der fremkom også resterne efter to 
staklader og et delvist bevaret hegnsforløb, samt kogestensgruber og enkelte stolpehuller, hvoraf der i 
et tilfælde fandtes keramik fra jernalderen

72. Bavnehøj-området
Boplads

Y.st./jAndet anlægsarbejde

SØL 920

02.03.02 Gentofte

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Jernalder

Benny Staal

sb. 162. Besigtigelse af fundament bestående af store, for oven planhugne kampesten, som pga. sin 
stratigrafiske placering bestemtes til at være middelalder

73. Amagertorv
Stenhus

Nyere tidDiverse

KBM 1802

02.03.06 København

Bebyggelse - Nyere tid

Bi Skaarup

sb. 149. Fortsat undersøgelse og opmåling af syv skibsvrag (AUD 1996, 50-51), hvor der blev bjerget 
sektioner af disse med henblik på videnskabelige analyser og udstilling. Undersøgelserne har givet et 
væld af oplysninger om skibsbygning og skibstyper, ligesom det ved hjælp af dendrokronologi i flere 
tilfælde har været muligt at opnå nøjagtige dateringer inden for et tidsrum, der strækker sig fra 
slutningen af 1500-tallet til ind i 1700-tallet. Endvidere fortsatte undersøgelserne af forskellige faser af 
havneanlæg m.m., hvis alder, ligeledes ved hjælp af dendrokronologi, kunne fastslås til omtrent samme 
periode. Af fund og anlæg kan nævnes en skibsbro med bradbænkfunktion, gangspil og en kran, alt 
funderet på udtjente, sænkede skibe. Undersøgelsen har gjort det muligt at belyse håndværksmæssige 
og tekniske detaljer af søfartshistorisk art gennem næsten 200 år

74. Christianshavn, B&W-grunden
Skibsvrag/diverse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 1496, NMU 1468, 1478, 1484, 1487, 1490, 
1494

02.03.06 København

Andre anlæg/diverse - Nyere tid
Vrag - Nyere tid

Christian Lemée
Palle S. Schiellerup

sb. 150. Under omlægning af et gulv blev der registreret en bid af et kampestensfundament. Løsfund i 
fylden herover var fra 16-1700-tallet

75. Højbro Plads
Bebyggelse

Midd.?/nyere tid?Andet anlægsarbejde

KBM 2022

02.03.06 København

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Lisbeth Lomholdt Poulsen



sb. 120. Fortsat udgravning (AUD 1996, 54) af anlæggets faser fra dets etablering i begyndelsen af 
1200-tallet til dets sløjfning i 1647. Undersøgelsen koncentrerede sig især om  udstrækningen og 
karakteren af den sidste, store udbygning på det middelalderlige voldforløb, der er dateret til anden 
halvdel af 1500-tallet og muligvis foretaget af Kristoffer Valkendorf i 1581 og før Chr. IVs totale 
ombygning i begyndelsen af 1600-tallet. Desuden undersøgtes en serie matrikelskel beliggende under 
befæstningen, af hvilke der fremkom tre i tid efter hinanden følgende skelgrøfter, et risflettet gærde og 
en lille vold, som har udgjort den østlige afgrænsning af en middelalderlig bebyggelse under det 
nuværende Magasin. I historieskrivningen er den såkaldte Østergård, som nævnes på lige fod med 
Københavns Slot og byen, traditionelt blevet placeret netop her. En igangværende undersøgelse af det 
foreliggende skriftlige materiale viser imidlertid, at der måske kan stilles spørgsmålstegn ved denne 
placering

76. Kgs. Nytorv
Bybefæstning/diverse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 1410

02.03.06 København

Andre anlæg/diverse - Oldtid
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Mette Svart Kristiansen

sb. 167. Ved en prøveundersøgelse forsøgtes en tidligere erkendt ringmur lokaliseret på det ca. 2.600 
m2 store område. Ringmuren fandtes ikke på det forventede sted, men fund af en nedgravning et andet 
sted kan være en plyndringsgrøft for fundamentet til ringmuren. Der konstateredes flere områder med 
velbevarede kulturlag fra 12-1300-årene, samt ældre lag

77. Kgs. Nytorv/Magasin
Bybefæstning/kulturlag

MiddelalderAndet anlægsarbejde

KBM 1664

02.03.06 København

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

Bi Skaarup

sb. 114. Prøvegravning, hvorved der fandtes middelalderlige kulturlag indeholdende dyreknogler, 
fiskeaffald og keramik. Materialet kunne ikke bestemmes som grundens egne opfyldslag, eller som 
resultater af anden aktivitet i området. Der afdækkedes i øvrigt forskellige murrester og gulvlag fra 15- 
og 1600-årene. Gravningen måtte opgives på grund af muligheden for sætningsskader på nabohusene

78. Klosterstræde
Kulturlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 1790

02.03.06 København

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

Hanne Fabricius

sb. 166. Ved undersøgelsen blev der bl.a. registreret rester af kirkens korudvidelse fra 1630, en del 
grave fra 16-1700-årene, trævandledninger, en del fundamenter og murværk fra bebyggelsen før 
branden i 1795 samt enkelte steder middelalderlige kulturlag. Udgravningen fortsættes i 1998

79. Nikolaj Kvarteret
Kirke/kirkegård/div

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 1807

02.03.06 København

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

Kirstin Eliasen



sb. 168. Fund af murværksrester, som må være ældre end den nuværende bygning fra midten af 1700-
tallet. Under denne registreredes indtil flere, hinanden krydsende trævandledninger. Nederst iagttoges 
toppen af et bolværk med omkringliggende kulturlag, som det dog ikke var muligt at registrere 
yderligere

80. Nybrogade
Kulturlag/diverse

Midd.?/nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2015

02.03.06 København

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

Lisbeth Lomholdt Poulsen

sb. 163. Ved undersøgelse på den sydligste del af Nyholm i et område, hvor der kort efter opfyldningen 
af denne del af Holmen omkring år 1780 opførtes en savmølle, påvistes horisonter med både træ- og 
stenkonstruktioner. Undersøgelsen blev pga. anlægsarbejdet stillet i bero og genoptages formodentlig i 
foråret 1998

81. Nyholm
Diverse

Nyere tidVejanlæg

KBM 1803

02.03.06 København

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Kirstin Eliasen

sb. 87. Ved undersøgelsen omkring kirkebygningen, umiddelbart øst for udvidelsen fra 1691 af nordre 
korsarm, stødte man på rester af en gravkrypt, der kan identificeres som den østdel af det øst-vest-
vendte, såkaldte lange kapel fra 1658-59, der efter gennembrydning af korsarmen i 1691 stadig 
fungerede som gravkapel, indtil det sløjfedes i 1807. Under gravkrypten undersøgtes to 
klokkestøbegruber formentlig fra middelalder. Desuden registreredes en del begravelser, der 
tilsyneladende alle er stratigrafisk yngre end klokkestøbegruberne. Undersøgelsen fortsætter i 1998

82. Skt. Petri Kirke
Kirkegård/klokkestøbegrube

Midd./nyere tidDiverse

KBM 1810

02.03.06 København

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

Lisbeth Lomholdt Poulsen

sb. 152. Ved en overvågning af gravearbejdet i gulvet i sydfløjen under Kancellibygningen blev de 
bolværker fundet, der ses på van Wijcks prospekt over København fra 1611. Bolværkerne, der løber 
nord-syd, nogle få meter fra og parallelt med Proviantgårdens østmur, var de vestlige bolværker i 
havnen øst for Proviantgården. Endvidere kunne vanddybden her konstateres. Samtidig blev der 
iagttaget fundamentrester, der dateres til ca. 1550-1721

83. Slotsholmsgade
Havneanlæg

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 1789

02.03.06 København

Anløbsplads/handelsplads - Nyere tid

Martin Jes Rasmussen



sb. 164. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 56), hvor der ved prøvegravning fremkom en del 
bopladsgruber, af hvilke en indeholdt keramik fra vikingetid. Endvidere fandtes en mindre del af et hus 
formodentlig fra vikingetid, samt stolpehuller placeret i række og dateret til nyere tid

84. Ermelundsstien
Boplads

Vik./nyere tidAndet anlægsarbejde

SØL 163/1997

02.03.07 Lyngby-Tårbæk

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Nyere tid

Eliza Fonnesbech-Sandberg

sb. 36. Ved en undersøgelse nær den middelalderlige landsby St. Magleby blotlagdes under særdeles 
tykke muldlag spor efter tre huse, der kunne dateres til førromersk jernalder per. III. Blandt fundene 
bemærkes en lerblok. Bebyggelsen hører sammen med en tidligere udgravning øst for området, 
Lundestien (AUD 1993, 46). Endvidere fandtes middelalderlige marksystemer

85. Kastaniegården
Boplads

Førrom./middAndet anlægsarbejde

SØL 922

02.03.09 Store Magleby

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Linda Boye

sb. 331-333. Prøveundersøgelser på udvalgte områder, hvorved der fandtes spor efter affalds- og 
kogestensgruber og enkelte spredte stolpehuller

86. Svineryggen
Boplads

OldtidAndet anlægsarbejde

SØL 438

02.03.10 Søllerød

Bebyggelse - Oldtid

Linda Boye
Benny Staal

sb. 80. Undersøgelse af fund af menneskeknogler i et hegnsskel. Skelettet lå 0,5-0,6 m under terræn, og 
nedgravningen var regelmæssig, 1,65 x 0,55 m med rundede ender, let leret fyld og talrige trærødder. 
Der fandtes ingen genstande i fylden eller på gravens bund. Liget var lagt delvis på venstre side med 
hovedet støttende op ad gravens vestende. Venstre arm lå naturligt bøjet under overkroppen, mens højre 
arm lå på kroppens side. Benene lå udstrakte og tæt sammen, parallelt ved siden af hinanden. Der var 
ingen tegn på sammensnøring eller lignende. Skelettet kan ikke dateres på det foreliggende grundlag. 
Der er dog tale om en begravelse af "nogen ælde", idet knoglerne var meget møre, tænderne slidte og 
uden plomber. Der kan være tale om en strandvasker, eller en nedkulet forbryder fra den nærliggende 
galgebakke, eller graven kan være en ordinær begravelse fra oldtiden, hvoraf der findes flere, i øvrigt 
fundtomme og strandnære grave langs fjordkysten. Ca. 40 m vest for fundstedet ender bakken i en stejl, 
næsten 10 m høj skrænt til stranden

87. Frederiksborgvej
Grav

UdateretAndet anlægsarbejde

ROM 1921

02.04.05 Himmelev

Gravplads/grav - Udateret

Jens Ulriksen



sb. 81. Ved undersøgelse af et ca. 1.000 m² stort område fandtes en strandvold med anlægsspor, lb.nr. 
91. Der fandtes flere gruber, enkelte stolpehuller og to brønde i den vestlige del af udgravningen. Mod 
øst fandtes to parallelle grøfter, der løb nord-syd, og "forsvandt" i et mudderfyldt bassin, hvis sider var 
afgravede. Bassinet og grøfterne rummede talrige knogler fra større pattedyr og en smule glaseret 
keramik fra højmiddelalder. Der var generelt meget få fund i gruberne, primært glaseret keramik, 
ligeledes fra høj- og senmiddelalder. I en enkelt grube fandtes mange ildskørnede sten og grov, 
uornamenteret keramik af oldtidskarakter. Den ene af de to brønde var cirkulær, og rummede et halvt 
stokkedrev fra en vandmølle, samt keramik også fra højmiddelalder; den anden brønd var firkantet med 
meget brede, udsavede planker på kant som sider og en lodret nedrammet pæl i hvert hjørne. Den 
omgivende jord holdt brædderne på plads. I fylden fremkom senmiddelalderlig keramik og potteskår fra 
renæssancen

88. Byparksøen
Bebyggelse/diverse

Oldtid/midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

ROM 1891

02.04.10 Roskilde

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

Jens Ulriksen

sb. 75. Fortsat udgravning (AUD 1996, 533) hvorved der er undersøgt i alt ni skibsvrag. Disse lå dels 
lejret i den tidligere havbund, dels i det nuværende havnebassin. Arealet i denne del af Roskilde Havn 
er siden 1900-årene blevet fyldt op og har indtil 1996 været anvendt som havneplads. Vragene 1-3 er 
totaludgravede, hvorimod vragene 4-6 kun er partielt udgravede, idet de er skåret over af en spunsvæg. 
Vragene 7-9 er kun delvis bevarede. Skibene dateres samlet til perioden ca. 1025-1336 e.Kr. og måler 
fra 10 til 36 m i længden. Samtlige skibe er, med en enkelt undtagelse, af egetræ. Ved undersøgelsen 
dukkede en del løsfundne genstande op under vragene længst mod vest i et område, der ligger ganske 
tæt på den tidligere strand under Skt. Jørgensbjerg. Derved fandtes rester af rigning i form af vantnål, 
vidje og tov. Dertil kommer dyreknogler, et sværd med træskede, bennåle, Østersøkeramik, lædersko, 
en skibsmodel og endelig en runepind med indskriptionen Sakse ristede disse runer

89. Roskilde Havn
Vrag

Vik./middAndet anlægsarbejde

ROM 1855, NMU 1441, 1469, 1480-1483, 1493

02.04.10 Roskilde

Vrag - Vikingetid
Vrag - Middelalder

Jan Bill
Tom Christensen
Morten Gøthche
Hanne Marie Myrhøj
Jens Ulriksen



sb. 80. Udgravning dels under forhuset i nr. 19 og dels på grunden bag dette. Grunden ligger ud til 
byens øst-vest-vendte hovedfærdselsåre. Under forhuset fandtes et lokum bestående af en grube med en 
trækasse placeret i midten. Træet er dendrodateret til 1097. Fra 1100-tallet registreredes en skelgrøft og 
fra 1200-tallet rester af smedevirksomhed, bl.a. mange fragmenter af essesten. Derudover undersøgtes 
to huse fra 1300-tallet og fra 1400-tallet et hus med en lille ovn. I sidstnævnte hus fandtes i et 
begrænset område ni Erik af Pommern kobbersterling. Herover lå nyere hustomter mv. Bag forhuset 
udgravedes en ovn af anselig dimension med et fundament på min. 3 x 3 m, hvor selve ovnrummet var 
3,5 m² stort, formodentlig fra 1500-tallet

90. Skomagergade
Bebyggelse/diverse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

ROM 1828

02.04.10 Roskilde

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Hanne Dahlerup Koch

sb. 74. Undersøgelse af et reguleret vandløb med henblik på at følge fortsættelsen af dette fra tidligere 
undersøgelser (AUD 1996, 63). Hovedparten af det 300 m2 store felt rummede en littorinastrandvold, 
hvori kunne iagttages adskillige større og mindre gruber og en del stolpehuller. I gytjen var nedrammet 
flere rækker af spinkle pæle parallelt med vandløbet, og mellem pælene lå temmelig mange hånd- til 
hovedstore sten. Sten og pæle tolkes som en sikring af bredden og som fyld oven på et underliggende 
lag af meget sumpet silt/kildekalk. Tre søgegrøfter viste, at vandløbet drejede mod vest i en gravet 
rende, delvist reguleret af faskiner. Længst mod øst fandtes to brønde fra nyere tid, beliggende tæt på en 
gytjefyldt lavning, der knyttede sig til det regulerede vandløb. Der var betydeligt færre fund i gytjen og 
vandløbet end ved den tidligere undersøgelse, men dateringsmæssigt var der overensstemmelse. 
Anlæggene på strandvolden rummede ganske mange fund, fortrinsvis Østersøkeramik, men også 
bennåle, lidt bronze, kammageraffald og en overvældende mængde knogler fra pattedyr, fugle og fisk. I 
de store gruber var genstandsmaterialet tydeligvis lidt yngre end i de små gruber og stolpehullerne. Det 
yngre fundmateriale omfattede glaseret keramik fra højmiddelalder, og en enkelt grube rummede 
renæssancekeramik. Der kunne ikke udskilles evt. konstruktioner af stolpehullerne, men blot 
konstateres byggeaktivitet på strandvolden i 11.-12. årh. i tilknytning til stranden og Vindeboder

91. Skt. Ibsvej/Byparken
Bebyggelse/diverse

MiddelalderSelvvalgt forskning

ROM 1813

02.04.10 Roskilde

Bebyggelse - Middelalder

Jens Ulriksen

sb. 60. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 64) af en kristen kirkegård. Der udgravedes 51 grave 
beliggende i indtil fire lag. Samtlige skeletter lå med armene ned langs siden. To grave havde sten ved 
hoved og fødder, én havde særskilt udgravet hovedrum. I to grave fandtes søm og nagler. Ingen af 
gravene indeholdt genstande

92. Kongemarken
Kirkegård

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ROM 1810

02.04.12 Sankt Jørgensbjerg

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Hanne Dahlerup Koch



sb. 15. Udgravning af overpløjet gravhøj, hvoraf ca. halvdelen var bortgravet ved vejanlæg. Centralt i 
den godt 1 m høje og i diameter 20 m store gravhøj fandtes en grav anlagt på den oprindelige overflade. 
Graven var udformet som et tilnærmelsesvis nord-syd-vendt 3,5 x 2 m stenleje, hvori der fandtes rester 
af en kiste, af hvilken der blev udtaget prøver. I graven fandtes et fuldgrebssværd fra per. III, samt 
bronzefragmenter fra flere genstande herunder sandsynligvis en bøjlenål

93. Lyngageren
Høj

Ældre bronzealderRåstof

ROM 1925

02.04.13 Svogerslev

Gravhøj - Ældre bronzealder

Tom Christensen

sb. 18. Efter ønske fra Skov- og Naturstyrelsen foretoges en arkæologisk stedfæstelse og kortlægning af 
batteriet påbegyndt 1916, hvor der lokaliseredes fire kanonstandpladser samt tilhørende håndmagasiner, 
forbindelsesgang og grav

94. Østre Vindinge Batteri
Diverse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

ROM 1419

02.05.12 Vindinge

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Svend Åge Tornbjerg

Holbæk  Amt

sb. 69. I forbindelse med en delvis oprensning af et gammelt tørveskær foretoges en overvågning, hvor 
der i urørte, skalholdige gytjelag opsamledes knogler fra fisk, fugle og pattedyr

95. Byens Huse 2
Dyreknogler

OldtidAndet anlægsarbejde

KAM 11/97

03.01.01 Kalundborg

Andre anlæg/diverse - Oldtid

Jens N. Nielsen
Lisbeth Pedersen

sb. 65. Prøvegravning og egentlig udgravning i del af Kalundborg Bypark, tæt nord for 
Franciskanerklostret, hvis bygninger blev nedrevet i 1752. Der afdækkedes en række paralleltløbende 
grøfter, hvoraf en havde karakter af voldgrav, og to andre muligvis kan være fundamentgrøfter

96. Klosterparken
Voldgrav

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KAM 5/97

03.01.01 Kalundborg

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Niels Hartmann



sb. 67. Ved en prøvegravning i museets have blev det konstateret, at den del af den middelalderlige 
ringmur omkring Højbyen, der har haft sit forløb langs toppen af den gamle kystskrænt mod Lundevej, 
er totalt fjernet. Dette antages at være sket i forbindelse med en indtil 2,5 m afgravning og planering af 
terrænet, som vurderet ud fra museets bygningshistoriske udvikling antagelig har fundet sted i 
slutningen af 1700-årene. Der blev påvist et kulturlag, der ud fra bl.a. hornmalet keramik og flaskeskår 
bredt kan dateres til 1700-årene

97. Lindegårdens Have
Kulturlag

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KAM 7/97

03.01.01 Kalundborg

Kulturlag - Nyere tid

Jens N. Nielsen
Lisbeth Pedersen

sb. 64. Udgravning af en op til 4,5 meter dyb, nord-syd-vendt profilgrøft umiddelbart syd for Højbyen. 
Ved undersøgelsen blev frilagt et næsten komplet tværsnit af, hvad der må formodes at være voldgrav 
tilhørende Højbyen. Under alle omstændigheder kunne der i den nordlige del af profilet iagttages en 
markant sænkning i forløbet af undergrundsmateriale, som på det dybeste sted nåede under havniveau. I 
lighed med tidligere erfaringer ved snit af voldgravsforløb ved Kalundborg, synes der udelukkende at 
indgå fundmateriale i voldgravsfylden, som må dateres til nyere tid, og som således måske knytter sig 
til nedbrydning af befæstningsmuren

98. Lundevej
Voldgrav

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KAM 2/97

03.01.01 Kalundborg

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Niels Hartmann

sb. 34. Registrering af få formodede stolpespor og flere kogegrubelignende fyldskifter. Fra et enkelt af 
sidstnævnte blev gjort fund af groftmagret keramik af neolitisk type

99. Vråbjerg
Boplads

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

KAM 1/97

03.01.02 Lille Fuglede

Bebyggelse - Yngre stenalder

Niels Hartmann

sb. 132. Prøvegravning i et område, hvor H. Petersen i 1882 registrerede otte gravhøje, som dog alle 
allerede på dette tidspunkt skulle være sløjfede og overpløjede. Inden for prøvegravningens begrænsede 
areal kunne der ikke påvises den ringeste antydning af høje

100. Ellede
Høj

OldtidAndet anlægsarbejde

KAM 8/97

03.01.03 Raklev

Gravhøj - Oldtid

Niels Hartmann



sb. 94. Fortsatte undersøgelser (AUD 1996, 68) på et stort bopladsområde ved Tissø. På Fugledegård 
blev afdækket dele af et storgårdsanlæg fra 6.-10. årh. De 2-3 ældste faser fra det 6.-8. årh. blev kun 
registreret via hegnsforløb. Fra det sene 8.-10. årh. kunne konstateres fire gårdfaser, 1-4, med 
velbevarede toftehegn og bygningsspor. Heraf blev fase 1-3 afdækket i fuld udstrækning. I fase 1 havde 
gården et tofteareal på ca. 10.000 m2, mens den i fase 2 blev udvidet til ca. 15.000 m2. I fase 3 var 
toftearealet ca. 18.000 m2, og i den afsluttende fase 4 muligvis op mod 21.000 m2. Mindre dele af fase 
4 fra slutningen af det 10. årh. er imidlertid endnu ikke afdækket. Centralt på gårdtofterne lå i alle faser 
en halbygning, som i fase 1-3 var 8-11,2 m x 35 m. I tilknytning til disse tre halbygninger fandtes et 
indhegnet særområde på ca. 600 m2, som i fase 3 havde karakter af en svær palisadekonstruktion. Det 
indhegnede område blev sløjfet i fase 4, hvor der opførtes en halbygning på 12,5 x 48 m. Foruden 
bygningerne i det centrale halområde fandtes der flere andre større bygninger, mindre værkstedshuse og 
grubehuse. Fra bopladsområdet er p.t. registreret ca. 3.000 fund. Blandt disse kan nævnes sporer, 
bidsler, sværdbeslag, pilespidser, mange smykker og amuletter, skår af frankiske og karolingiske glas, 
mønter fra 8.-9. årh., værktøj m.m. Udgravningen fortsætter i 1998

101. Tissø
Boplads

Y.j./vikSelvvalgt forskning

NM I 7701/94

03.01.06 Store Fuglede

Bebyggelse - Yngre jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Lars Jørgensen

sb. 26. Under oprensning af den åbne gang i den fredede jættestue, blev der optaget lerkarskår og 
knogler i omlejret fyld, formentlig fra Münters åbning af kammeret i 1815. Prøvefelter i kammer og 
gang viste, at det oprindelige gulvniveau ligger dybere. Partiet foran den nuværende indgang viste sig 
omgravet, og en stor sten, måske en dæksten fra gangen, var nedgravet her. Restaureringen omfattede 
også retablering af højtoppen

102. Grønhøj
Jættestue

Yngre stenalderRestaurering

NM I 8002/98, SNS 613-0014

03.01.09 Ubby

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Svend I. Hansen

sb. 29. Ved restaurering af den stærkt afgravede, fredede høj omkring jættestuen søgtes efter spor af 
gangens fjernede sidesten, men alt var dog omgravet. I kammeret fandtes i én tørmur otte skifter med 
velbevaret bark mellem fliserne, og prøve herfra udtoges til datering. Ligeledes blev der taget prøver fra 
højfylden bag en sidesten i gangen med henblik på pollenanalyse

103. Ubby Dysselod
Jættestue

Yngre stenalderRestaurering

NM 8003/98, SNS 613-0014

03.01.09 Ubby

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Svend I. Hansen



sb. 155. Undersøgelse af resterne af en stærkt truet gravhøj, som gennem årene gradvist er skredet ud 
over kystskrænten på Asnæs. Under udgravningen blev det hurtigt klart, at der var tale om halvdelen af 
en mindre og i øvrigt stort set uforstyrret høj med mulighed for en intakt centralgrav. I undersøgelsen 
deltog medlemmer af amatørarkæologiforeningen i Kalundborg. Udgravningen fortsætter i 1998

104. Asnæs
Gravhøj

OldtidSelvvalgt forskning

KAM 9/97

03.01.10 Årby

Gravhøj - Oldtid

Niels Hartmann

sb. 165. Prøvegravning med udlægning af systematiske søgegrøfter, hvorved der afdækkedes en mindre 
sænkning med kulturlag og enkelte flintafslag, samt tillige et enkelt fyldskifte formentlig en 
kogestensgrube

105. Ornum
Boplads

OldtidAndet anlægsarbejde

KAM 4/97

03.02.06 Gørlev

Bebyggelse - Oldtid

Niels Hartmann

sb. 26. Ved opretning af yderste sidesten i gangen til den fredede jættestue afdækkedes i 
indgangspartiet kanten af et udgravningsfelt fra 1932. Her sås i profil tørmursopbygning mellem 
sidestenen og en delvist væltet randsten. Op ad denne lå en stenpakning, der tolkes som del af en 
sekundær højopbygning, eller leje til en bronzealdergrav, der fandtes i 1932. I kammeret sås under 
restaureringen af tørmurene barkflager mellem otte skifter. Der udtoges prøver af barken til datering, 
ligesom der udtoges prøver til pollenanalyse fra profilet bag højens randsten

106. Rævehøj
Jættestue

Yngre stenalderRestaurering

NM 8004/98, SNS 614-0032

03.02.09 Kirke Helsinge

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Svend I. Hansen

sb. 3. I den fredede, åbne jættestue blev rester af et gravlag fra tømningen i 1936 udgravet i forbindelse 
med restaurering af tørmurene. Laget indeholdt lerkarskår, ravperler, flækker og fire flintøkser. En 
bæresten i gangen, som i 1936 ansås for fjernet, viste sig at være "rådnet" væk. Højen omkring 
jættestuen er meget afgravet, og i et felt i den dyrkede mark foran gangen fandtes to fundamentgrøfter, 
formodentlig til to sæt bæresten og et sæt karmsten

107. Stestrup
Jættestue

Yngre stenalderRestaurering

NM 8005/98, SNS 613-0589

03.03.04 Kirke Eskilstrup

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Svend I. Hansen



sb. 580. Undersøgelse af nordre gavlende af bygning af uvis funktion fra nyere tid. Der blev frilagt 2 x 
3,8 m, men bygningen fortsætter ind under et skel. Væggene var af kraftige, tilhuggede kampesten, 
pudset med kalkmørtel på indersiden, og gulvet var lagt af gule, kvadratiske teglfliser

108. Lumsås Kirke
Bygning

Nyere tidAndet anlægsarbejde

OHM 1565

03.04.05 Højby

Bebyggelse - Nyere tid
Bebyggelse - Nyere tid

Lise Holm

sb. 582. Ved prøvegravning fandtes en kogestensgrube på en mindre bakke

109. Snogshøjgård
Kogestensgruber

OldtidVejanlæg

OHM 1392

03.04.05 Højby

Grube - Oldtid

Lise Holm

sb. 581. Prøvegravning af en hidtil ikke registreret højtomt, hvor der fremkom spor efter en ca. 12 x 3 
m stor brolægning af håndstore sten. Der fandtes enkelte lerkarskår og flintafslag, bl.a. to slebne afslag 
fra økse eller mejsel og lidt ildskørnet flint. Anlægget forventes udgravet i 1998

110. Snogshøjgård
Høj

Y.st./brDyrkning

OHM 1584

03.04.05 Højby

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Bronzealder

Arne Hedegaard Andersen

sb. 28. Sonderende undersøgelse af stærkt nedpløjet skaldynge og boplads (AUD 1990, 63). 
Førstnævnte er blot bevaret i 5-30 cm dybde, dels som skallag med skalhobe på en gammel overflade, 
dels som fyld i en større og en mindre grube. Der fandtes tre stensatte ildsteder, to ved skallaget og et 
under dette. Skallerne stammer især fra hjertemusling og kun i mindre grad fra østers. Der fremkom et 
større flintmateriale fra sen Ertebøllekultur samt velbevaret knoglemateriale fra pattedyr og fisk. 
Desuden er der et stort flintmateriale fra pløjelag og bopladslag, der kan henføres til mellemste og sen 
Ertebøllekultur. Undersøgelsen forventes  fortsat i 1998

111. Bogøvej
Boplads/skaldynge

Ældre stenalderDyrkning

OHM 1063

03.04.07 Nykøbing S

Bebyggelse - Ældre stenalder
Skaldynge - Ældre stenalder

Arne Hedegaard Andersen



sb. 128. Undersøgelse af en kogestensgrube

112. Graudebjergvej
Kogestensgruber

OldtidDiverse

OHM 1313

03.04.10 Rørvig

Grube - Oldtid

Arne Hedegaard Andersen

sb. 363. Over en strækning på ca. 300 m blev undersøgt tre kogestensgruber

113. Hønsinge
Boplads/kogestensgrube

OldtidAndet anlægsarbejde

OHM 1560B

03.04.12 Vig

Bebyggelse - Oldtid
Grube - Oldtid

Arne Hedegaard Andersen

sb. 364. Undersøgelse af en enkelt kogestensgrube

114. Nørremarksvej
Kogestensgrube

OldtidAndet anlægsarbejde

OHM 1560A

03.04.12 Vig

Grube - Oldtid

Arne Hedegaard Andersen

sb. 98. Ved systematisk og relativ finmasket spottest-fosfatkartering på mindre mark kunne der påvises 
særdeles markante fosfatkoncentrationer i et område, hvor der må formodes at have ligget en 
salpeterlade sent i 1500-tallet/første halvdel af 1600-tallet

115. Dejvad
Salpeterlade

Nyere tidSelvvalgt forskning

KAM 6/97

03.06.09 Viskinge

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Niels Hartmann

sb. 94. Ved prøvegravning i form af systematiske søgegrøfter kunne kun påvises spredte forekomster af 
fyldskifter, som for størstepartens vedkommende syntes at have nyere tids oprindelse. I et enkelt 
fyldskifte fremkom dog en mindre mængde flintafslag. Ved efterkontrol i området kunne der iagttages 
en større kogestensgrube, som muligvis knytter sig til bopladsområde påvist ved tidligere undersøgelse

116. Svebølle
Boplads

OldtidAndet anlægsarbejde

KAM 3/97

03.06.09 Viskinge

Bebyggelse - Oldtid

Niels Hartmann



sb. 132. Ved undersøgelse ca. 40 m SV for Orø Kirke fremkom levn efter fire bebyggelsesfaser, der 
dateringsmæssigt strækker sig fra 1000-1600-årene. Ældste fase er repræsenteret ved stolpehuller med 
Østersøkeramik. Fra fase 2 (12-1400-tallet) kendes 12 m af et hus med en bredde på 4,5 m med 
bindingsværksvægge opført på en kombination af en stensyld og jordgravede stolper. I huset var en 
velbevaret køkkendel med en langoval røgovn, og i forbindelse med ovnåbningen fandtes en flad 
granitsten som bund i ildstedet. Fase 3 (14-1500-tallet) bestod af 8,5 m af østenden af et lerklinet 
bindingsværkshus opført på syldsten, og med en bredde på 4,5 m. Huset er gået til ved en brand. Også 
her blev udgravet en ovn. Den havde en kraftig bund, der målte 1,25 x 0,8 m, bygget af munkesten lagt 
oven på et kampestenslag, og det hele var pakket i ler. I den yngste fase (15-1600-tallet) var 
bygningssporene kun sporadisk bevaret. De lå tæt under græstørven og bestod af partier af 
syldstensrækker og lergulve

117. Orø Skole
Bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

NM 2 91/97

03.07.09 Orø

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Anne Preisler
Nils Engberg

sb. 69. Bopladsen blev påtruffet i et 5 m bredt tracé over en strækning på 60 m, hvorved der fandtes et 
10-30 cm tykt kulturlag med stenfyldte ildstedsgruber, keramik og velbevarede dyreknogler. Enkelte 
skår kan dateres til ældre romersk jernalder, de fleste dog til ældre germansk jernalder. Der blev 
registreret stolpehuller fra mindst ét langhus

118. Dannegård
Boplads

Æ.rom./æ.germAndet anlægsarbejde

NM I 7806/97-13

03.07.12 Svinninge

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Poul Otto Nielsen

Sorø  Amt

sb. ??. Sorø Klosters vandmølle har fungeret ved en opstemning af vandet i Sorø Sø, og den 1,8 km 
lange afløbskanal til Tuel Sø har haft et fald på ca. 0,6 m. Et snit gennem hele anlægget viste, at 
møllediget var bevaret i 8 m bredde og 0,9 m højde, og der kunne udskilles to opbygningsfaser. Den 7 
m brede møllekanal har haft skrå sider, og på de midterste 3 m var den gravet ca. 0,5 m dybere, så 
kanalen i alt er gravet ca. 1,5 m dybere i forhold til den gamle vækstoverflade. Siderne af den dybe 
kanal er forstærket med store sten. I endnu et snit gennem møllekanalen påvistes kun de skrå 
nedgravningssider, mens bunden af den dybereliggende del ikke blev fundet

119. Møllediget
Diverse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

AMK 1997017

04.01.11 Sorø

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Kirsten Christensen
Henning Nielsen



sb. 2. Der undersøgtes en grube indeholdende keramik, der kunne dateres til bronzealder. Med detektor 
fandtes i pløjelaget to fragmenterede romerske fibulaer og en romersk sølvmønt (Antoninus Pius)

120. Bringstrup
Grube

Br./romPlantning

AMK 1996010

04.02.03 Bringstrup

Grube - Bronzealder
Grube - Romersk jernalder

Niels Wickman

sb. 34. I fortsættelse af tidligere udgravninger (AUD 1995, 82) blev der trukket ni søgegrøfter over en 
strækning på tilsammen 400 m på marken vest for Hagbards Høj. Herved fremkom et kulturlag med 
fund fra TN A, et Sarupanlæg bestående af en enkelt række systemgrave, hvoraf en ud af syv blev 
udgravet, samt bebyggelsesspor fra mellemneolitikum MN A II, III og V. Helt dominerende er sporene 
af en boplads fra mellemneolitikum MN A II, bestående af kulturlag, stolpehuller og talrige gruber

121. Sigersted III
Boplads

Yngre stenalderDyrkning

NM I 2103/77

04.02.14 Sigersted

Bebyggelse - Yngre stenalder

Poul Otto Nielsen

sb. 113. Lokaliteten vakte interesse ved fund med detektor af ca. 100 genstande, dateret til ældre og 
yngre germansk jernalder og vikingetid, bl.a en stor dekoreret næbfibula m.m. I søgegrøfter trukket 
over det 1 ha store område fandtes et stort antal stolpehuller og gruber. Bl.a. iagttoges et lille nord-syd-
vendt hus med buede langvægge i to faser, henholdsvis 12 x 7 og 10 x 6,5 m. Bopladsen blev ikke 
afgrænset ved denne lejlighed

122. Langetofte
Boplads

Germ./vikSelvvalgt forskning

AMK 5/90

04.03.01 Boeslunde

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Henning Nielsen

sb. 119. Inden for en 500 m lang strækning undersøgtes fem områder med tykke, dybdepløjede 
kulturlag og fund af keramik fra jernalder. I et højtliggende område ikke langt fra dyssen Store Rolshøj 
(sb. 44) fandtes kulturlag dateret til neolitikum, samt stolpespor og gruber med jernalderkeramik. Tre 
andre steder var der affaldsgruber med velbevaret sen førromersk og ældre romertids keramik. Endnu et 
område rummede gruber med eftermiddelalderligt affald, der kan stamme fra den nuværende landsby 
syd herfor

123. Neble 4
Boplads

Y.st./æ.j./nyere tidPlantning

AMK 1997031

04.03.01 Boeslunde

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Nyere tid

Kirsten Christensen
Henning Nielsen



sb. 33. Undersøgelse af et område ved vestsiden af Vårby Ådal, tæt ved gårdtofterne i Hemmeshøj by, 
hvorved der fandtes 7-8 huskonstruktioner, ca. 13 x 22 m, i form af spor efter fire til seks sæt 
tagbærende stolpehuller. Derudover undersøgtes syv kogestensgruber, og i det østlige område fem 
øvrige gruber og to brønde, den ene med træstave i bunden og foring af ildskørnede sten. Både brønde 
og gruber indeholdt et stort skårmateriale fra ældre romertid samt dyreknogler. Selve bebyggelsen har 
bestået af et til to gårdsanlæg med langvarig kontinuitet på stedet

124. Gadekærsvej
Boplads

Romersk jernalderPlantning

AMK 1997-019

04.03.05 Hemmeshøj

Bebyggelse - Romersk jernalder

Henning Nielsen

sb. 21. Undersøgelse af et 40 m2 stort område, hvorved der iagttoges i alt 26 lagdelinger, som 
tidsmæssigt strækker sig fra ca. 1000 til 1700-tallet. Mest bemærkelsesværdigt er det ældste materiale, 
der bl.a. bestod af et flethegn, samt en brønd på 1,5 m i diameter, og som i den øverste del var opfyldt 
med Østersøkeramik og 16 pæle, der formodes at have været anvendt til fortøjning. Det organiske 
materiale var velbevaret og rummede kamme, læder og bennåle. Desuden fandtes spor af slagger fra 
bronzeforarbejdning samt brandgruber, hvoraf en var anlagt i et lerkar

125. Stenstuegade
Kulturlag/brønd/ildgruber

Vik./midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

AMK 1997016

04.03.14 Slagelse

Bebyggelse - Vikingetid
Grube - Vikingetid
Kulturlag - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Grube - Middelalder
Kulturlag - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid
Grube - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

Niels Wickman

Prøvegravning ved SV-vendt skråning, hvorved der fandtes spredte bebyggelsesrester med spor efter 
stolper og gruber. I Gruberne var en del keramik karakteristisk for yngre bronzealder

126. Skælskør Renseanlæg
Boplads

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

AMK 1996016

04.04.13 Skælskør

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Kirsten Christensen
Henning Nielsen



sb. 22. Undersøgelse af stærkt nedpløjet gravhøj, hvor der ved markarbejde i 1984 fandtes et 
bronzesværd fra per. III. I og lige under det moderne pløjelag fremkom dels resterne af to 
randstenskæder, angivende en højdiameter på henholdsvis ca. 20 og 23-24 m, dels en stor, central 
stenlægning på ca. 9 x 11 m bestående af 1-2 lag sten, og endelig resterne af én, eller to, sekundærgrave 
med fragmenter af bronzesværd og bronzeringe fra per III. Selve centralgraven, som ligger under den 
store, centrale stenlægning, og som tilsyneladende endnu er uforstyrret, blev ikke udgravet, idet 
undersøgelsen hovedsageligt koncentreredes om den sydøstlige kvadrants anlæg. I dette fremkom en 
dårligt bevaret og omrodet, stensat sekundærgrav ca. 2,5 x 4 m, indeholdende en del bronzer fra per. 
III, bl.a. sværd med rester af træskede og ophæng, en formodet spiralarmring og en ragekniv. Under 
højens SØ-kvadrant konstateredes svage spor efter det oprindelige vækstlag, ligesom der flere steder 
fremkom ardspor. Udgravningen foregik som en del af et uddannelsesprojekt for fritidsarkæologer og 
fortsætter i 1998

127. Saltø
Gravhøj

Ældre bronzealderDyrkning

NÆM 1997:103

04.05.09 Karrebæk

Gravhøj - Ældre bronzealder

Anne Bloch Jørgensen

Præstø  Amt

sb. 7. Prøvegravning på en højning, hvor der fremkom flere bopladsgruber med en del keramik

128. Hestehaugehuset
Boplads

Ældre romersk jernalderAndet anlægsarbejde

KØM 1594

05.01.01 Bjæverskov

Bebyggelse - Romersk jernalder

Svend Åge Tornbjerg

sb. 22. Udgravning af en gravplads på en grusbakke, der var særdeles forstyrret af rævegrave samt af 
ældre råstofindvinding. Der fremkom et større knoglemateriale fra fire gravlagte individer, men det 
eneste der fandtes in situ i en grav, var knoglerne fra en fod. I en mindre, moderne nedgravning fandtes 
i kanten størstedelen af et skelet fra et voksent individ, der formodentlig var forsøgt genbegravet i 
anatomisk korrekt stilling. Det eneste daterbare fund var en bøjlefibel fra yngre romersk jernalder

129. Hårlev Mark
Gravplads

Romersk jernalderDyrkning

KØM 2018

05.01.06 Hårlev

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Svend Åge Tornbjerg

sb. 169. Ved prøvegravning på den sydlige del af et lille næs i en fossil stenalderfjord fandtes gruber og 
et velbevaret kulturlag med gode bevaringsforhold. Laget ligger i ned til 1,5 m dybde, dvs. kote -0,5, og 
er forseglet af et tyndt gytjelag, over hvilket der findes flere omlejrede lag. Flintinventaret daterer 
lagene til ældre og mellemste Ertebøllekultur. Undersøgelsen fortsættes i 1998

130. Oringe 1
Boplads

Ældre stenalderSelvvalgt forskning

SMV 7585

05.02.13 Vordingborg

Bebyggelse - Ældre stenalder

Keld Møller Hansen



sb. 169. Ved prøvegravning på den nordlige del af det oven for omtalte næs (lb.nr. 130) fandtes et 
kulturlag af samme karakter og med samme fundforhold, dog her overlejret af et tyndt sandlag. 
Materialet skal ligeledes dateres til ældre og mellemste Ertebøllekultur. Undersøgelsen fortsættes i 1998

131. Oringe 2
Boplads

Ældre stenalderSelvvalgt forskning

SMV 7586

05.02.13 Vordingborg

Bebyggelse - Ældre stenalder

Keld Møller Hansen

sb. 168. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 108), hvor der langs indersiden af højborgens søndre 
ringmur udgravedes et areal på ca. 200 m2. Heraf er ca. 150 m2 delvist undersøgt i 1945-46. Kælderen 
til et munkestensbygget hus på 17 x 7 m, opdelt i to rum, blev frilagt. Huset støder op til borgens søndre 
ringmur, og forholdene viser, at disse må være projekteret som en enhed. De tilhørende kulturlag er 
fjernet, hvorfor en arkæologisk datering ikke er mulig. En munkesten er TL-dateret til 1160 ±60. Til 
husets vestgavl er føjet en køkkenbygning med munkestensgulv, sump og udposning af 
vægfundamentet, der tolkes som hørende til en røgfangs-/skorstenskonstruktion. Køkkenbygningen, der 
kun blev perifert undersøgt, kan ud fra keramikfund dateres til 1300-tallet. Det munkestensbyggede hus 
er anlagt i et metertykt planeringslag af omtrent sterilt ler, der uden for husets nordvæg overlejrede et 
centimetertyndt kulturlag med spor efter en bygning, hvis nordvæg kunne følges over godt 12 m. 
Væggen tegnede sig i vest som aftryk af ca 10 x 10 cm bundstokke mellem syldsten for lodretstående 
stolper for hver 1,5-3 m. Bygningen er opdelt i mindst tre rum, hvor slagger, trækul og digelrester i det 
ene angiver bygningens funktion som værksted. Bygningen kan ud fra keramik dateres til 1100-tallet. 
Dens sydside er forstyrret af stenhuset. En Valdemar d. Store mønt fra et kulturlag, der med 
forsigtighed kan knyttes til bygningen, indsnævrer dateringen til efter 1160. Værkstedsbygningen er, på 
samme vis som stenhuset, anlagt på en planering, der fra nord til syd i udgravningsfeltet skiftede fra 
sterilt ler til tykke nedbrydningslag fra brændte bygninger. Det nedre planeringslag overlejrede et op til 
10 cm tykt udsmidslag med keramik, dyreknogler og trækul. Både udsmidslag og indholdet af det nedre 
planeringslag må dateres til 1000/1100-tallet. Der synes således på det undersøgte areal at være spor 
efter tre faser: ældst er den afbrændte, nedrevne bebyggelse, der er en del af planeringslaget til 
værkstedsbygningen, sandsynligvis en del af Valdemar d. Stores borg. Efter en totalomlægning med 
påførsel af endnu et planeringslag opføres endelig ringmur og stenhus, antageligt omkring år 1200

132. Vordingborg Slotsruin
Borganlæg

MiddelalderSelvvalgt forskning

SMV 7473

05.02.13 Vordingborg

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Dorthe Wille-Jørgensen

sb. 35. Fortsat undersøgelse (AUD 1995, 103), hvor bopladsen blev afgrænset mod vest. Der fandtes 
såvel stolpehuller, kogestensgruber som affaldsgruber, hvor sidstnævntes genstandsinventar klart 
bekræfter den tidligere datering til yngre romersk jernalder

133. Tystrup I
Boplads

Romersk jernalderAndet anlægsarbejde

SMV 7451

05.03.02 Fakse

Bebyggelse - Romersk jernalder

Benny Staal



sb. 21. Ved undersøgelsen udgravedes et 13 m langt parti af et stenlagt vejforløb, beliggende i en 
tidligere ådal ned til Jydebækken. Vejen var anlagt på et tyndt lag af pinde og kviste. Herpå var placeret 
en række af svære, kløvede bøgestammer, der bar en brolægning af større sten, og som visse steder var 
kantet af meterstore sten. Øverst registreredes et sterilt sandlag. Vejen kunne følges til begge sider og 
har oprindeligt været mindst 40 m lang. Parallelt med vejen fandtes en bulværkskonstruktion af svære 
egestolper og vandrette egeplanker, der må have haft funktion af bolværk. Bulvægskonstruktionen er 
dendrodateret til vinteren 1154-55. Stratigrafien viser, at vejen må være ældre eller samtidig hermed. 
Der er udtaget prøver til C-14 datering og pollenanalyse

134. Holme Mølle
Vej

Ældre middelalderAndet anlægsarbejde

NÆM 1997:111

05.04.02 Holme-Olstrup

Vej/bro - Middelalder

Birgitta Gärtner

sb. 39. Udgravning af ca. 100.000 m2 af boplads og anløbsplads på et langstrakt næs i bunden af Avnø 
Fjord. Der er indtil nu udgravet godt 60 grubehuse på næssets øvre del og ned ad sydsiden. Disse består 
af en rund til oval nedgravning med spor af en dybt nedgravet stolpe i den østlige og den vestlige ende, 
og ofte spor af nedhamrede pæle langs kanten. En del grubehuse har været omgivet af stolpebyggede 
hegn på en eller flere sider, og i et enkelt tilfælde var der spor af en 18 x 21 m indhegning på alle fire 
sider. Der er foreløbig fremkommet 24 brønde, især i udgravningens NV-lige del, og ofte var den 
plankebyggede eller vidjeflettede brøndkasse bevaret. Der var meget fine bevaringsforhold for 
makrofossiler, blandt andet fandtes hørbundter i store mængder, og foreløbige undersøgelser tyder på, 
at brøndene har været anvendt ved rødning i forbindelse med hørproduktion. De i alt 12 mindre 
langhuse lå i samme område som grubehusene. Det drejer sig om 10-15 m lange og 6 m brede huse med 
spor efter to sæt tagbærende stolper samt vægge i form af enkeltstående stolper. Større huse med spor af 
seks sæt tagbærende stolper og let buede vægge med enkeltstående stolpespor er også undersøgt. Her er 
længden omkring 30 m og største bredde 6,5 m; disse skal henføres til 6.-7. årh. og repræsenterer vel 
flere faser af en enkeltliggende gård, der har eksisteret inden grubehusbebyggelsen kom til. Især 
fundene fra grubehusene viser, at der er foregået forskellige håndværk, herunder tekstilfremstilling, 
arbejde i ben, tak og jern, bronzestøbning og skibsreparation. Der er tillige fremkommet et større antal 
smykker og beslag af bronze, eller sjældnere af sølv, dog ofte med guldbelægning. Af andre 
metalgenstande kan nævnes en vægtskål, vægtlodder og arabiske mønter. Øvrige genstande omfatter 
skår fra klæberstenskar, meget slidte hvæssesten af skifer, Østersøkeramik og hjemlig bopladskeramik. 
Udgravningen forventes afsluttet i 1998

135. Næs
Boplads

Germ./vikDyrkning

SMV 7546

05.04.03 Kastrup

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Keld Møller Hansen
Dorte Veien Christiansen

sb. 46. Ved prøvegravning på et mindre område beliggende umiddelbart vest for Toksværd Kirke 
fremkom enkelte 15-45 cm dybe og 80-180 cm brede grøfter, der muligvis har markeret 
middelalderlige eller nyere tids skel. Grøfternes forløb og udstrækning, såvel som datering, kunne ikke 
afgøres ved undersøgelsen

136. Toksværd
Diverse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

NÆM 1997:100

05.04.10 Toksværd

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

Thomas Roland



sb. 17. Udvidet prøvegravning på et ca. 3 ha stort område ned til Dybsø Fjord. På arealet undersøgtes 
16 grubehuse, kulturlag, et velbevaret, stenlagt ovnanlæg samt smedegruber med slagger, smedeskæl og 
jernforekomster. Mod SØ udgravedes tomterne af et mindre langhus med buede vægge samt en lille 
bygning. Antallet af spor efter stolper antyder i øvrigt tilstedeværelsen af flere langhuse i dette område. 
Ved detektorafsøgning af arealet fremkom en række rige metalfund, heriblandt patricer, importerede 
smykker og flere beklippede sølvmønter. Mens detektorfundene falder inden for perioden 550-950, 
tyder fund af Østersøkeramik på, at lokaliteten anvendtes op i 1000-tallet. Undersøgelserne fortsættes i 
1998

137. Vester Egesborg
Anløbsplads

Y.j./vikDyrkning

NÆM 1997:120

05.04.12 Vester Egesborg

Anløbsplads/handelsplads - Yngre jernalde
Anløbsplads/handelsplads - Vikingetid

Birgitta Gärtner
Jens Ulriksen

sb. 65. Udgravning af størstedelen af en boplads fra ældre Ertebøllekultur, der ligger på kanten af en 
fossil stenalderfjord på kote -1 m. Flinten lå i et tyndt, gråt sandlag oven på et gytjelag. Der fremkom 
ingen anlægsspor, og der er formentlig tale om en meget kortvarig bosættelse. Et menneskekranium 
med slagmærker, der fandtes i en kloakgrøft, skal med stor sandsynlighed dateres til ovennævnte 
periode

138. Aalebæk III
Boplads

Ældre stenalderAndet anlægsarbejde

SMV 7552

05.05.02 Borre

Bebyggelse - Ældre stenalder

Jens Fog Jensen
Keld Møller Hansen

sb. 77. Prøvegravning på "toften" til Amtsskrivergården, hvor der fremkom stolpehuller, gruber og 
grøfter med keramik fra tidlig middelalder. Fundene viser, at der i lighed med landsbyerne Varpelev, 
Hårlev, Solrød og Kr. Skensved, er spor af middelalderlig bebyggelse uden for landsbyerne

139. Amtsskrivergården
Bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

KØM 2057

05.06.12 Strøby

Bebyggelse - Middelalder

Svend Åge Tornbjerg



sb. 74. Fortsatte undersøgelser af et 9.000 m2 stort område i den nordlige del af bebyggelsen, hvor der 
udgravedes 24 udhuse, tre grubehuse, fire brønde samt adskillige jordovne (AUD 1996, 127). 
Udhusene er enten nord-syd eller øst-vest-vendte og varierende i længden fra 10-28 m. I de største af 
udhusene er iagttaget karakteristika ved byggeriet, som er identiske med de 36-40 m lange hovedhuse, 
bl.a. ved indgangsrum og i stolpesætningen. Flere af husene kan dateres ved sølvmønter og tidlig 
slavisk keramik. Amatørarkæologer har ligesom ved tidligere lejligheder soldet mulden i et 36 m2 stort 
område mellem udhusene i den nordlige del af bebyggelsen. Herved fremkom kun et glasskår og to 
stykker af hvæssesten. En tilsvarende soldning mellem langhusene affødte ved en tidligere lejlighed en 
fundkoncentration på ca. 20 genstande. Ved detektorafsøgninger er der igen i år fremkommet en del 
oldsager, men smykkernes kvalitet er ikke på højde med fundene fra området med langhusene. Den 
samlede tolkning af bebyggelsen er, at der er tale om en rig gård med mindst seks byggefaser, som 
nedlægges eller flyttes i slutningen af 900-tallet. Blandt årets detektorfund var der flere bøjlefibler, der 
dokumenterer aktivitet fra yngre romersk og ældre germansk jernalder. For at afgrænse bebyggelsen 
mod nord blev der udlagt flere søgegrøfter på naboejendommen Pilehavegård. Herved fremkom op til 
75 cm tykke muldlag, som måske kan være rester af tørvegødningsjord

140. Toftegård
Boplads

Rom./germ./vikDyrkning

KØM 1699

05.06.12 Strøby

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Svend Åge Tornbjerg

Bornholms  Amt

sb. 151. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 137), forårsaget af kysterosion. Der fremkom fem 
brandgrave, der, bortset fra en guldfolieperle, indeholdt keramik. Endvidere udgravedes to øst-vest-
orienterede jordfæstegrave fra tidlig ældre romersk jernalder, hvor der fandtes en ragekniv og et 
bæltespænde af jern samt nogle få små lerbægre. Gravene var forseglede af et op til 0,5 m tykt 
sandflugtslag, og de var gravet ned gennem et 10 cm tykt bopladslag fra Ertebøllekultur. Af dette 
undersøgtes 25 m2, hvor fundene udgøres af lerkarskår, to tværpile og flintafslag fra lokal flint. Over 
Ertebøllelaget fandtes enkelte afslag af importeret flint, og fragment fra en tosidet, sleben økse. 25 m 
syd for det her omtalte område fandtes en nord-syd-orienteret jordfæstegrav med et helt hankekar. Også 
her var der bopladslag fra Ertebøllekultur, af hvilke 10 m2 undersøgtes, herunder tre aflange ildsteder. 
Der fremkom blot enkelte skår af Ertebøllekeramik og lidt lokal flint

141. Levka
Boplads/gravplads

Æ.st./y.st./romDiverse

BMR 1225

06.01.03 Hasle Ld

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

Finn Ole Nielsen



sb. 226. På en smal højderyg undersøgtes 14 brandgrave, de fleste uden fund, idet dog to kunne dateres 
til hhv. per. VI og tidlig førromersk jernalder. Mod kysten fandtes inden for blot 25 m2 24 brandgrave, 
af hvilke 19 blev undersøgt. De fleste var velbevarede med flade dæksten, men fattige på gravgods. Ud 
fra enkelte lerkarskår, to forbrændte jernknive og en jernfibula må gravene dateres til sen førromersk 
jernalder. Enkelte flintafslag af lokal flint kan stamme fra en nærliggende boplads fra ældre stenalder

142. Stenbækken
Gravplads/boplads

Æ.st./y.br./førromAndet anlægsarbejde

BMR 2532

06.01.05 Olsker

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

Finn Ole Nielsen

sb. 223. Undersøgelse af ca. 250 m2 af en brandgravplads fra romersk jernalder, hvorved der fandtes 35 
grave i to grupper på et 50 x 4-5 m stort område. Østligst fandtes 10 fattige grave fra ældre romersk 
jernalder, medens den vestlige gruppes grave fra ældre og yngre romersk jernalder var noget rigere; 
f.eks. grave fra sidstnævnte periode med 3-5 lerkar. Ud over ikke identificerbare, forbrændte jern- og 
bronzegenstande fremkom tre jernknive, bronzebeslag og endedup til et drikkehorn. To 
kogestensgruber og et beklasket lerkarskår vidner om bopladsrester fra yngre bronzealder, medens 
enkelte flintafslag og en skiveskraber sandsynligvis stammer fra en stenalderboplads

143. Tejn Øst
Gravplads/boplads

Æ.st./y.br./romAndet anlægsarbejde

BMR 2536

06.01.05 Olsker

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

Finn Ole Nielsen

sb. 46. Ved opretning af en hældende bæresten i kammeret til den fredede jættestue blev der foretaget 
oprensning af gulvet og almindelig istandsættelse af tørmure. Prøvefelter i kammerets gulv afslørede en 
formentlig intakt fliselægning med skrå sider langs væggene. På dele af gulvet fandtes gravlag med 
ravperler og lerkarskår. Et felt bag den hældende bæresten gav indblik i opbygningen af højens nederste 
del nærmest bærestenene

144. Bønnestenene
Jættestue

Yngre stenalderRestaurering

NM I 8007/98, SNS 613-0505

06.02.01 Bodilsker

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Svend I. Hansen



sb. 146. Efter fritidsarkæologs fund af 58 sølvmønter og 500 g brudsølv, fremkom ved 
efterundersøgelse af 360 m2 stykker af et sønderpløjet lerkar, hvori endnu lå enkelte stykker brudsølv. 
Endvidere fandtes fire dirhem, 44 sølvmønter fra 1000-tallet samt 21 stykker brudsølv, der vejede 100 
g. Der var ingen sikre spor af samtidig bebyggelse, men enkelte stolpehuller og en større affaldsgrube, 
med bl.a. skårflager fra et stort lerkar med 3 x 3 knopper, formodes at knytte sig til en boplads fra yngre 
germansk jernalder/ældre vikingetid

145. Døvregård
Skattefund/boplads

Germ./vik./middDyrkning

BMR 2588

06.02.01 Bodilsker

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Depotfund/skattefund/offerfund - Vikingetid
Depotfund/skattefund/offerfund - Middelald

Margrethe Watt
Henrik Høier

sb. 44. Ved restaurering af den fredede, åbne jættestue påvistes der i kammeret standspor efter to 
fjernede bæresten samt væltede tørmure mellem disse. Desuden viste tørmursrester, at der har været et 
sæt sidesten mere i gangens yderste del, hvor også en tærskelsten fandtes. Fra et profil ved stenspor i 
højen blev der i en muldhorisont udtaget prøver til pollenanalyse

146. Ndr. Stensebygård
Jættestue

Yngre stenalderRestaurering

NM I 8006/98, SNS 613-0588

06.02.01 Bodilsker

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Svend I. Hansen



sb. 167. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 143), hvor  anlægssporene især kan dateres til MN A III-V. 
Der er påvist 11 palisadehegn i to koncentriske bælter, og vurderet ud fra luftfotgrafier findes der et 
tredie, yderste bælte. De indtil nu små undersøgte områder viser tilstedeværelse af talrige store 
stolpehuller, og at der inden for indhegningen har været en meget omfattende bebyggelse. Ud over 
langhuse lykkedes det også at påvise to anlæg med svære stolpespor i kreds, med en diameter på hhv. 
7,5 og 8,5 m. Muligvis angiver disse stolpekredse sammmen med mange fragmenter af ildskørnede 
flintøkser og mejsler, som er fundet på pladsen, at der ikke blot er tale om en almindelig boplads. Skønt 
adskilligt taler for, at det drejer sig om et Sarupanlæg, er dette dog endnu ikke lykkedes at bevise; kun i 
én søgegrøft er der fundet spor af en mulig systemgrøft. Ældre bebyggelsesspor udgøres af en mikrolit 
og lidt flintaffald fra Maglemosekultur og en hel del lerkarskår og flintafslag fra tidligneolitikum B. Der 
undersøgtes også rester af to treskibede huse fra yngre bronzealder, og i voldgraven til ringborgens 
anden voldgrav lå der sammen med keramik fra sen tragtbægerkultur og yngre bronzealder også et 
enkelt jernalderskår. Yngste anlæg er en skelgrøft, der er afsat på det ældste matrikelkort fra 1816. Det 
er ved kommende undersøgelser tanken at sikre de mest dyrkningstruede anlæg mod ødelæggelse samt 
skabe grundlag for en vurdering af den fremtidige arealudnyttelse

147. Brogård
Boplads/Sarupanlæg?/voldsted

Æ.st./y.st./y.br./æ.j./middDyrkning

BMR 2329

06.02.03 Pedersker

Andre anlæg/diverse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Ældre stenalder
Sarupanlæg - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder
Sarupanlæg - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Andre anlæg/diverse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Andre anlæg/diverse - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Finn Ole Nielsen

sb. 20. Fortsatte undersøgelser, nu af et areal på 450 m2, hvor der fandtes 10 jordfæstegrave og 16 
brandgrave. I førstnævnte lå de fleste gravlagte i udstrakt rygleje med hovedet i øst, og det lykkedes at 
tilvejebringe et sparsomt antropologisk materiale. Gravgaverne bestod af rageknive af jern, jernknive, 
keramik, en bronzeniptang samt spænder/beslag af jern og bronze. Disse grave kan dateres til ældre 
romersk jernalder. Af brandgravene lå de ældste og dårligst bevarede i vest, medens de yngste, bedst 
bevarede og fundrigeste lå i øst, tættest ved Snaphøj. I tre grave fandtes flere knuste sæt af rigt 
ornamenterede lerkar fra yngre romersk jernalder

148. Snaphøj
Gravplads

Romersk jernalderDyrkning

BMR 2531

06.02.03 Pedersker

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Finn Ole Nielsen



sb. 160. I området er der bl. a. ud fra luftfotografier påvist en af Bornholms største samlinger af 
langhuse fra vikingetid/tidlig middelalder, og fritidsarkæologer har her fundet fibler, betalingsguld, 
sølvmønter og brudsølv, et materiale, der rækker fra ældre germansk jernalder til 1000-tallet. Ved 
undersøgelsen blev der frilagt et areal på 855 m2, hvorved der fandtes 15 sølvmønter og syv stykker 
brudsølv. Der fremkom desuden mange anlægsspor, men kun ét hus kan eventuelt være samtidigt med 
sølvfundene. Kun den østlige gavl af denne 7,5 m brede bygning med krumt vægforløb og spor af 
kraftige, tagbærende stolper blev frilagt. Langs langsidernes væggrøfter sås en ca. 1 m bred og 25-30 
cm dyb tagdryprende, hvori der lå store mængder bopladsaffald, Østersøkeramik og velbevarede 
knoglerester fra fisk og husdyr. I tilknytning til huset iagttoges flere middelalderlige skelgrøfter. 
Endvidere fandtes dele af mindst 10 øst-vest-orienterede langhuse fra jernalder og vikingetid, samt en 
sandsynlig møddingsplads. I to kogestensgruber lå lerkarskår fra ældre romersk jernalder, medens to 
brandgrave ikke kunne dateres nærmere. Endelig fandtes enkelte neolitiske flintafslag, bl.a. med slebne 
partier. Undersøgelsen håbes fortsat for at fastslå sølvskattens eventuelle tilknytning til det store 1000-
tals langhus

149. St. Gadegård
Skattefund/boplads/grave/skelgrøfter

Y.st./rom./germ./vik./middDyrkning

BMR 1978

06.02.03 Pedersker

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Depotfund/skattefund/offerfund - Vikingetid
Gravplads/grav - Oldtid
Andre anlæg/diverse - Middelalder
Bebyggelse - Middelalder
Depotfund/skattefund/offerfund - Middelald

Finn Ole Nielsen

sb. 24. På denne gammelkendte plads undersøgtes 3.800 m2 ved hjælp af søgegrøfter med en indbyrdes 
afstand af 10 m. I det fundrigeste område udvidedes til en 390 m2 stor flade, hvor 150 tætliggende, øst-
vest-vendte grave fra tidlig middelalder blev frilagt, alle truede af dyrkning. De gravlagte lå i udstrakt 
rygleje med hovedet i vest, og det lykkedes at optage flere kranier og tandsæt. Bevaringsforholdene for 
knogler og træ var generelt dårlige, men af kisterne fandtes dog ud over jernnagler aftryk efter træ, der 
viste udragende og trugformede typer. Fundene fra de 35 undersøgte grave udgøres af spænder, perler, 
knive, vendisk skedebeslag, ni mønter, tre Østersølerkar og et lerkar med 3 x 3 knopper. Det lykkedes 
ikke at påvise spor af en kirke, men en rækkke skelgrøfter kan have afgrænset gravpladsen. Fra tidlig 
ældre romersk jernalder afdækkedes 32 brandgrave, af hvilke 11 undersøgtes. Blandt fundene var 
fragment af trompetfibula, halvmåneformede rageknive samt lerkar. Endelig undersøgtes to 
brændtbenskister fra per. III/IV, den ene med Bornholmsfibula, to forskellige armringe, halsring af 
spiraler, bronzeperler, dobbeltknap og ørenringe

150. Munkegård
Gravplads/skelgrøfter

Br./rom./middSelvvalgt forskning

BMR 1071

06.02.04 Povlsker

Gravplads/grav - Bronzealder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Middelalder
Gravplads/grav - Middelalder

Henrik Høier
Hanne Wagnkilde



sb. 267. Ved overvågning af muldafrømning af et ca. 6.000 m2 areal, iagttoges over alt op til 15 cm 
tykke, trækulsblandede jordlag. Der var kun få fund og enkelte kogestens- og affaldsgruber, og bortset 
fra spor af et dobbeltsæt efter tagbærende stolper var området for ødelagt til, at sikre hustomter kunne 
udskilles. I enkelte stolpehuller var der små skår af jernalderkarakter, og de fleste bopladsrester antages 
at hidrøre fra yngre romersk jernalder. Enkelte flintafslag og skår kunne dateres til tidligneolitikum, 
medens to affaldsgruber indeholdt beklaskede skår fra yngre bronzealder per. VI I den ene fandtes 
tillige en tenvægt af sandsten og en del brændte og ubrændte dyreknogler. Også de fleste affaldsgruber 
kan henføres til yngre romersk jernalder, og i disse fremkom flere fure- og stregprydede lerkarskår, en 
hvæssesten med ophængningshul, et stykke glas samt brændte og ubrændte dyreknogler

151. Boderne
Boplads

Y.st./br./romAndet anlægsarbejde

BMR 2594

06.02.05 Åker

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Finn Ole Nielsen

sb. 209. På et 22.500 m2 stort areal blev der med 20 m mellemrum trukket 12 søgegrøfter og i alt 
undersøgt 2.400m 2. Herved fremkom stærkt nedpløjede bopladsspor fra adskillige perioder. Fra en 
tidlig og sen del af yngre stenalder fandtes enkelte skår og flintafslag, og fra slutningen af 
bronzealderen flere stolpehuller, kogestens- og affaldsgruber med en del beklaskede skår og fragmenter 
af et sikar. Et lille brandgravfelt med 33 grave blev totalundersøgt, men gravudstyret var fattigt. En 
jernkniv og enkelte lerkarskår daterer dog gravfeltet til førromersk jernalder. Fra yngre jernalder og 
vikingetid stammer enkelte gruber og en brønd; af genstande: en glasflusperle og fragment af en 
dirhem. Et system af skelgrøfter hører middelalderen til

152. Natur Bornholm
Boplads/gravplads/skelgrøfter

Y.st./y.br./førrom./vik./middAndet anlægsarbejde

BMR 2590

06.02.06 Åkirkeby

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Andre anlæg/diverse - Middelalder
Bebyggelse - Middelalder

Finn Ole Nielsen



sb. ??. Fortsatte sondageundersøgelser på fundrige bopladser med bevarede kulturlag, der tager sigte på 
at få et overblik over de vigtigste overpløjede bopladser i det såkaldte "Ibsker- kompleks". Ud over 
intens rekognoscering af amatørarkæologer foregik undersøgelserne efter samme princip som på 
Agerbygård (AUD 1996, 150), dvs. ved en kombination af fosfatkartering og vandsoldning af 
boreprøver fra kulturlaget og i øvrigt efter devisen: flest mulige oplysninger om bopladsernes størrelse 
og bevaringstilstand med mindst mulige indgreb i urørte kulturlag Boreprøver og fosfatprøver udtoges 
med henholdsvis 20 og 10 m afstand, langs linier placeret i forhold til jordfarver og fundspredning i 
pløjelag. Da boreprøverne ikke altid indeholder tilstrækkelige mængder af daterbare fund, især 
keramik, til at bestemme alderen på kulturlagets "nedslidningsniveau", har det stedvis været nødvendigt 
at frilægge kulturlagets overflade i baner for at skaffe daterende materiale og få et generelt indtryk af 
forholdene. Der undersøgtes fosfatprøver og borekerner fra 12 lokaliteter, hvoraf flere som ventet flød 
sammen til større, sammmenhængende bopladsområder. Undersøgelserne viste, at det ud fra et ret 
begrænset antal prøver var muligt at få overblik over pladsernes størrelse og generelle karakter. 
Boreprøverne giver et godt indtryk af kulturlagenes tykkelse, opbygning og indhold af 
bopladsindikatorer, keramik, lerklining, trækul, brandhorisonter osv. Næsten alle steder sås et meget 
tydeligt sammenfald med fundspredning og fosfatindhold i pløjelag. Ud over de bevaringsmæssige 
aspekter ved undersøgelserne er der en metodisk sidegevinst i form af bedre viden om overfladefunds 
repræsentativitet. F.eks. kan man ikke uden videre gå ud fra, at de ældste fund i pløjelaget repræsenterer 
"nedslidningsniveauet", men meget vel kan skyldes omgravning i yngre faser. Selve 
nedslidningsniveauet tegner sig, afhængigt af antallet af overfladeopsamlede fund, som et mere eller 
mindre udpræget "knæk" i fundspektret. Sammen med overfladefundenes fragmentationsgrad antyder 
spektret, at gennem vedvarende dyrkning sker en løbende koncentration af genstande i pløjelaget, og at 
disse kan have en overraskende lang "overlevelsestid". Undersøgelserne forventes fortsat

153. Bornholm
Bopladser

JernalderDiverse

BMR 2525

06.04.00 

Bebyggelse - Jernalder

Margrethe Watt

Maribo  Amt

sb. 44. Undersøgelse på et højtliggende plateau, hvor der fandtes bebyggelsesspor i form af stolpehuller 
og gruber. Fund af keramik spænder over en formodet neolitisk lerskive, keramik af yngre bronzealder 
og ældre jernalder type, samt Østersøkeramik. Der iagttoges ligeledes bebyggelsesspor fra middelalder, 
som kan være identisk med landsbyen Lumstrup, der nævnes i Falster-listen. Af middelalderlige 
genstande fandtes en snoet bronzering, en spydspids af jern, en trebenet potte og endelig keramik af en 
yngre type med indvendig glasering

154. Folehave
Boplads

Y.st/y.br./æ.j./vik/midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FMN 1102

07.02.05 Idestrup

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Kirsten Christensen



sb. 8. Opsamling af flintredskaber og bearbejdet træ beliggende på 0,5 m vand ca. 50 m vest for Femø. 
Fundene lå i et tyndt tørvelag iblandet snegle og hjertemuslinger. Tørvelaget var dækket af et grus- og 
sandlag, som er under erosion. Genstandsmaterialet bestod af fladehuggede skiveøkser af Møn-type og 
bredæggede tværpile med udsvajede æghjørner, der samlet daterer pladsen til mellemste og sen 
Ertebøllekultur. Bemærkelsesværdigt er bopladsens niveau, idet de tilsvarende stenalderbopladser øst 
for Femø findes på 3-6 m vand. Undersøgelsen fortsætter

155. Bulbro
Boplads/udsmidslag

ErtebølleDiverse

LFS 810-1997-24

07.03.06 Femø

Bebyggelse - Ældre stenalder

Kirsten Christensen
Karen Løkkegaard Poulsen

sb. 21. Syd for landsbyen Pårup undersøgtes to affaldsgruber indeholdende dyreknogler og keramik. 
Gruberne dateres til ca. 1800 ud fra fund af indvendig glaseret keramik og jydepotteskår. Gruberne 
hører formentlig til de gårde, der ifølge matrikelkort fra 1813 har ligget på dette sted

156. Pårupgård
Gruber

Nyere tidAndet anlægsarbejde

LFS 810-1997-24

07.03.21 Østofte

Grube - Nyere tid

Kirsten Christensen
Karen Løkkegaard Poulsen

Odense  Amt

sb. 94. Ved en prøvegravning på et plateau ned til Kertinge Nor fandtes få bopladsanlæg, heraf et med 
en knusesten og skår fra ældre jernalder

157. Korvetten
Boplads

Ældre jernalderAndet anlægsarbejde

OBM 9713

08.01.09 Munkebo

Bebyggelse - Ældre jernalder

Peter W. Lundby



sb. 51. I forbindelse med anlægsarbejde blev den klassiske skaldynge perifert berørt. Det opgravede 
materiale blev soldet, og profilerne registreredes. Skaldyngen har været indtil 70 cm tyk og har primært 
bestået af østers. Nogle steder bestod dyngen overvejende af sort kulturjord med ildskørnede granitsten. 
Af oldsagsfund kan nævnes flere skiveøkser, et par kerneøkser, få flækkeskrabere og -bor, flere meget 
små tværpile, en gennemboret kalksten samt få skår. Keramik og flintinventar repræsenterer både 
Ertebøllekultur, neolitikum og yngre bronzealder/ældre jernalder. Ved undersøgelsen fremkom også et 
mindre knoglemateriale fra pattedyr og fisk; hertil en tand fra menneske. Ved udlægning af tre små 
søgehuller i de marine aflejringer ud for bopladsen fandtes flint, velbevarede dyreknogler og hugspåner 
af træ. Ved hjælp af boringer søgtes skaldyngen efterfølgende afgrænset, ligesom H.C. Broholms 
udgravningsfelt fra 1926-27 blev forsøgt lokaliseret. Boringerne dokumenterede, at skaldyngen med 
omgivende, diffuse kulturlag har strakt sig over et ca. 55 x 45 m stort område. Af dette er mere end 
halvdelen forstyrret eller berørt af Broholms undersøgelser

158. Langø
Skaldynge

Æ.st./y.st/y.br./æ.jAndet anlægsarbejde

OBM 9406

08.01.12 Stubberup

Skaldynge - Ældre stenalder
Skaldynge - Yngre stenalder
Skaldynge - Yngre bronzealder
Skaldynge - Ældre jernalder

Mogens Bo Henriksen

sb. 81. Ved en prøvegravning fandtes over en strækning på ca. 342 m i alt syv gruber med flintaffald, 
knogler, skaller fra bløddyr og keramik fra førromersk jernalder per. II. Lokaliteten er beliggende på en 
SSV-vendt skråning, mellem 10 og 25 m over havet

159. Målebakkevej
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

KTM 114

08.01.13 Viby

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Bodil Holm Sørensen

sb. 2-3. Prøvegravning i to formodede højtomter, som begge viste sig at være naturlige bakker. Disse 
såvel som sb. 1, der tidligere er bortgravet ved råstofudvinding, er ved herredsberejsningen antagelig 
blot registreret ud fra "højsignaturer" på udskiftningskortet. Ved undersøgelsen fandtes et enkelt 
bopladsanlæg; heri var et par formentlig neolitiske afslag

160. Kallehøye
Høje/boplads

Yngre stenalderRåstof

OBM 9716

08.02.02 Barløse

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre stenalder

Mogens Bo Henriksen



sb. 79. Ved undersøgelsen afdækkedes et ca. 250 m2 stort område med flere anlæg, der bl.a. bestod af 
en dyssetomt, der i overfladen viste sig som en stor plet med en diameter på ca. 8 m og med få 
hovedstore sten, tørmursfliser og ildskørnet flint. Desuden fandtes stenspor fra en randstenskæde og det 
af dyrkning ødelagte kammer, der målte ca. 3,5 x 2,0 m. I øvrigt iagttoges ardspor, samt i området uden 
for randstenskæden genstandsmateriale dateret til tragtbægerkulturen, bl.a. Fuchsbergkeramik og 
æggen af en tyndnakket flintøkse

161. Sarup Gl. Skole VIII
Metaliganlæg/ardspor

Yngre stenalderDyrkning

FHM 4001, FSM 7367

08.02.09 Hårby

Ager/mark - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Niels H. Andersen

sb. 80. Ved undersøgelsen afdækkedes et ca. 110 m2 stort og af pløjning fuldstændig ødelagt område, 
hvorved der fandtes en dyssetomt, der viste sig i overfladen som en svag højning med hovedstore sten 
og ildskørnet flint. I området iagttoges desuden få stenspor og enkelte sandstensfliser, der lå i en stabel

162. Sarup Gamle Skole IX
Megalitanlæg

Yngre stenalderDyrkning

FHM 4001, FSM 7368

08.02.09 Hårby

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Niels H. Andersen

sb. 117. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 163), hvor der 30 m syd for langdyssen blev afdækket et 
areal på 945 m2. Her fremkom rester af tre dyssetomter af tidlig type, meget ødelagte af pløjning. 
Endvidere frilagdes en øst-vest-orienteret fundamentgrøft over knap 40 m, som muligvis har afskåret et 
lavtliggende 5,5 ha stort næs, ca. 500 m syd for Saruppladsen. Grøften havde konkave afsnit af 4 m's 
længde, og indeholdt tydelige spor efter tætstillede, spejlkløvede stolper, op til 40 cm i tværmål. Den 
svarer til palisadehegnet på Sarup I, men mangler de ledsagende systemgrave. I forbindelse med 
undersøgelsen af grøften fremkom en del Fuchsbergkeramik og mod syd bl.a. en stor grube med samme 
type keramik. Endvidere fandtes et anlæg af en hidtil ukendt type med en stor stenlægning i den ene 
side samt trækulsfyldte lag i en 80 cm dyb nedgravning i anlæggets bund. I dette var der nogle få skår 
af Fuchsbergtype, men en C14-datering placerer anlægget midt i bronzealderen. En 2,55 x 0,55 m dyb 
nedgravning indeholdt en stor flækkekniv og en tandet flække, begge typiske for tidlig Ertebøllekultur. 
Sandsynligvis drejer det sig om resterne af et begravelsesanlæg. Endelig fandtes der bl.a. en 
skafttungepids og en stikkel, der kan henføres til Brommekultur

163. Sarup Gamle Skole X
Megalitanlæg/Sarupanlæg/grav/boplads
/diverse

Pal./æ.st./y.st./brDyrkning

FHM 4001, FSM 7383

08.02.09 Hårby

Andre anlæg/diverse - Palæolitikum
Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder
Sarupanlæg - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Bronzealder
Gravplads/grav - Bronzealder

Niels H. Andersen



sb. 57. Fortsat udgravning (AUD 1996, 164) på en bebyggelse, der er placeret ca. 300 m nord for 
Helnæsbugten. Ved afdækning af ca. 1.300 m2 på den centrale del af bopladsområdet fandtes 11 
grubehuse, to brønde, partier af de tidligere fremdragne afgrænsningsgrøfter samt diverse stolpehuller 
og spor af dyrkningssystemer fra middelalder og nyere tid. Især fra grubehusene blev der fremdraget et 
meget stort oldsagsmateriale i form af keramik, væve- og tenvægte, jernredskaber og klinknagler, glas- 
og ravperler samt et mindre knogle- og skalmateriale. Af mere spektakulære fund kan nævnes dele af 
en bronzearmring, en trefliget bronzefibula og et rødt glasskår med retoucherede kanter, antagelig fra 
en rygknapfibula. Grubehusene på den centrale del af bopladsområdet er særdeles dyrkningstruet. 
Således er der helt ned under grubehusenes bund registreret grubbespor, til tider indeholdende plastic, 
porcelæn, og værst af alt: jern. Trods tilstedeværelsen af en del stolpehuller kunne der ikke udredes 
egentlige stolpebyggede konstruktioner, bortset fra korte, spinkle og uregelmæssige hegnsforløb, bl.a. i 
tilknytning til grubehusene. Det kan med sikkerhed slås fast, at der ikke findes en egentlig 
langhusbebyggelse på det næs, hvorpå bopladsen er placeret. Det samlede antal kendte grubehuse på 
lokaliteten er 37, hvoraf de 30 er udgravet. Alle grubehuse dateres ud fra fund af keramik til yngre 
germanertid og vikingetid. Endvidere fremkom en borgerkrigsmønt (Christopher II)

164. Strandby Gammeltoft Syd
Anløbsplads/agersystemer

Germ./vik./middDyrkning

OBM 6715

08.02.09 Hårby

Anløbsplads/handelsplads - Germansk jern
Anløbsplads/handelsplads - Vikingetid
Ager/mark - Middelalder

Mogens Bo Henriksen
Susanne Clemmensen

sb. 21. Ved prøvegravning på et plateau ned til Brænde Å fandtes få, dårligt bevarede bopladsanlæg. På 
grund af bevaringsgraden blev undersøgelsen hurtigt indstillet. Der fremkom ingen genstande ved 
undersøgelsen

165. Lindebjerg
Boplads

OldtidAndet anlægsarbejde

OBM 9888

08.02.15 Skydebjerg

Bebyggelse - Oldtid

Susanne Clemmensen

sb. 31. Omkring en mindre lavning fandtes ved fladegravning affaldsgruber, stolpehuller og 
kogestensgruber fra førromersk jernalder per. I-II med bl.a. keramik, knusesten, træ, tand og knogle. 
Fra middelalder/nyere tid fandtes agerrener

166. Håre Skovgård
Boplads/agersystemer

Førrom./nyere tidAndet anlægsarbejde

OBM 9719

08.02.19 Tanderup

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Ager/mark - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid

Susanne Clemmensen



sb. 43 og 51. Ved eftergravning afdækkedes et par kogestensgruber. Endvidere blev der fundet et par 
gruber, hvoraf den ene indeholdt neolitisk keramik m.m. Et muligt, udateret kulturlag blev også 
registreret

167. Bankeløkkegård
Boplads

Yngre stenalderNaturgas

OBM 9722, 9723

08.04.01 Bellinge

Bebyggelse - Yngre stenalder

Peter W. Lundby

sb. 42 og 52. Ved eftergravning fandtes bopladsgruber, stolpehuller og, i en lavning, et kulturlag. Under 
kulturlaget fandtes ardspor. På baggrund af keramik kunne den nederste del af kulturlaget, og dermed 
formentlig også ardsporene, dateres til mellemneolitikum, muligvis enkeltgravskultur. Kulturlagets 
øverste del kunne dateres til middelalder og/eller nyere tid. Til dette tidsrum dateres også et par 
agerrener

168. Fuglebjerglund
Boplads/ardspor

Y.st./midd./nyere tidNaturgas

OBM 9720, 9721

08.04.01 Bellinge

Ager/mark - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder
Ager/mark - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid

Peter W. Lundby
Mogens Bo Henriksen

sb. 31. Ved fladeafdækning omkring tomten af en nedrevet gård umiddelbart op til den i 1555 nedrevne 
Hjallese Kirke fandtes spredte stolpehuller og gruber med keramik fra nyere tid. På grund af kraftige 
forstyrrelser og afgravninger var der ikke bevaret middelalderlige bebyggelsesspor

169. Julagergård
Boplads

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

OBM 9897

08.04.04 Dalum

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Eskil Arentoft

sb. 29 og 32. Ved udgravning af et 7.300 m2 stort område fandtes spredte stolpehuller, gruber og 
kogestensgruber. Anlæggene indeholdt lidt bearbejdet flint samt keramik fra yngre bronzealder per. V-
VI. I et enkelt anlæg fandtes en jerngenstand, formentlig en kniv, men da anlægget ikke indeholdt 
daterbart keramik, kan det ikke med sikkerhed knyttes til bronzealderbebyggelsen

170. Krumtappen
Boplads

Y.br./æ.jAndet anlægsarbejde

OBM 9283, 9898

08.04.04 Dalum

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Susanne Clemmensen



sb. 21. Ved eftergravning på et ca. 60 x 10 m stort område på en stejl, vestvendt skråning ned mod 
Odense Å, afdækkedes en del kogestensgruber, en enkelt grube samt enkelte, mulige stolpehuller. 
Kogestensgruberne lå tildels i rækker, og muligvis repræsenterer de en "ceremoniplads". Ud fra formen 
kan anlæggene med forsigtighed dateres til ældre jernalder

171. Borreby Nord I
Boplads

Ældre jernalderNaturgas

OBM 9711

08.04.05 Fangel

Bebyggelse - Ældre jernalder

Peter W. Lundby
Håkan Petersson

sb. 24. Ved eftergravning på en terrassekant ned til Odense Å fremkom et stort antal gruber og 
stolpehuller. Der kunne dog ikke udskilles sikre konstruktioner. I anlæggene fandtes flint og keramik 
fra tragtbægerkulturen

172. Borreby Nord III
Boplads

Yngre stenalderNaturgas

OBM 9712

08.04.05 Fangel

Bebyggelse - Yngre stenalder

Håkan Petersson
Peter W. Lundby

sb. 20. Ved eftergravning på et ca. 60 x 10 m stort område afdækkedes et par gruber, enkelte formodede 
stolpehuller og dele af en treskibet huskonstruktion. Husets vægkonstruktion bestod delvis af 
dobbeltstolper. Ud fra konstruktionen og karakteren af en mindre skårsamling fra et af hullerne til en 
tagbærende stolpe dateres pladsen til den seneste del af yngre romersk/ældre germansk jernalder

173. Fangel Ågård Syd
Boplads

Y.rom./æ.germNaturgas

OBM 9710

08.04.05 Fangel

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Peter W. Lundby
Håkan Petersson

sb. 22. Ved eftergravning fandtes over en 160 m lang strækning 62 stolpehuller, gruber og 
kogestensgruber. Enkelte anlæg blev undersøgt; disse indeholdt keramik fra førromersk jernalder per. 
II. Pladsen er antagelig forgænger til lb. nr. 176

174. Multoftegård
Boplads

Førromersk jernalderNaturgas

OBM 9708

08.04.05 Fangel

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Peter W. Lundby



sb. 23. Ved eftergravning fandtes på et sandet næs, omkranset af vandløb, kulturlag, gruber, 
kogestensgruber og stolpehuller. En mulig konstruktion, bestående af fire stolper arrangeret i et 
kvadrat, blev afdækket. Denne kunne ikke dateres. Flere gruber indeholdt en del bearbejdet flint samt 
keramik fra den senere del af tidligneolitikum II

175. Muldtoftevænget Nord
Boplads

Y.st./førrom./rom.?/middNaturgas

OBM 9709

08.04.05 Fangel

Grube - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Håkan Petersson

sb. 25. I et ca. 10 m bredt tracé undersøgtes over en ca. 250 m lang strækning en meget tæt 
koncentration af stolpehuller, kogestensgruber og affaldsgruber. På områdets højeste del kunne der 
udskilles dele af to treskibede huskonstruktioner. Fra de omkringliggende gruber og et indtil 30 cm tykt 
kulturlag/erosionslag stammer keramik fra førromersk jernalder per. II-IIIa, ildbuk, knusesten, slagger, 
afslag og jerngenstande. Enkelte skår er muligvis fra yngre romersk jernalder. Over bopladsområdet 
forløb et system af højryggede agre fra middelalder/nyere tid. Som løsfund fremkom en formodet 
mesolitisk flækkeblok

176. Skovlygård
Boplads/agersystemer

Æ.st./Førrom./middNaturgas

OBM 9707

08.04.05 Fangel

Andre anlæg/diverse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Ager/mark - Middelalder

Mogens Bo Henriksen

sb. 19. Ved efterkontrol fandtes spredte bopladsanlæg, bl.a. kogestensgruber, som ud fra formen med 
forsigtighed kan dateres til ældre jernalder

177. Vestermark I og II
Boplads

Ældre jernalder?Naturgas

OBM 9705, 9706

08.04.05 Fangel

Bebyggelse - Ældre stenalder

Mogens Bo Henriksen

sb. 27. Ved snit gennem Nonnebakkens voldgrav kunne det konstateres, at den havde været op mod 3 
m dyb. På voldgravens bund fandtes en knækket spade af egetræ. Dennes sidste årring er dannet i 882 
(NNU 5506), men der var ikke bevaret splintved, så fældningstidspunktet kunne ikke fastsættes. 
Foreløbige makrofossilanalyser fra voldgravens fyld viser, at denne ikke har været vandfyldt fra starten, 
men at den på et tidspunkt er blevet oversvømmet, antagelig i forbindelse med opstemning af Fibækken 
i middelalderen. På grund af afgravninger i begyndelsen af dette århundrede var der overhovedet ikke 
anlægsspor inde på borgplateauet eller uden for voldgraven

178. Allégade
Voldsted

VikingetidAndet anlægsarbejde

OBM 9396

08.04.07 Odense

Forsvarsanlæg/voldsted - Vikingetid

Susanne Nissen Gram



sb. 109. Ved undersøgelser i en smal grøft til en vandledning blev der påvist talrige middelalderlige og 
eftermiddelalderlige begravelser. En af gravene var skåret af en fundamentgrøft fra en bygning, der har 
ligget tæt på Sct. Knuds Kirkes vestgavl. Området var generelt kraftigt afgravet

179. Klosterbakken
Kirkegård

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

OBM 9397

08.04.07 Odense

Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

Jørgen Nielsen
Mogens Bo Henriksen

sb. 115. Påvisning af murrester og flisegulve, som tilhører en hidtil ukendt nordlig udløber af 
Sortebrødreklostrets vestfløj. Fløjen har strakt sig næsten ned til vandløbet Rosenbækken. Bækkens 
brinksikringer, der kunne registreres i den tilstødende gade Ramsherred, bestod af store sten. Sikringen 
kunne følges i skydehuller over en strækning på ca. 80 m, og langs bækken påvistes brolægninger

180. Overstræde
Kloster

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

OBM 9775

08.04.07 Odense

Kloster - Middelalder
Kloster - Nyere tid

Lars Frobjerg Mortensen
Marie Klemmensen

sb. 111. Ved undersøgelser i smalle grøfter blev et indtil 0,5 m tykt lag med skeletter dokumenteret syd 
for kirken. Herunder kunne ikke konstateres spor af ældre bebyggelse. Øst for kirkegården fandtes en 
træsamlebrønd med tilhørende trævandledninger. De middelalderlige bebyggelseslag synes her kun at 
være sparsomt bevaret

181. Sct. Hans Kirke
Kirke/bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

OBM 9395

08.04.07 Odense

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

Eskil Arentoft

sb. 110. Ved prøvegravning i et område, hvor det kunne forventes, at der var spor efter byens 
middelalderlige nordgrænse, fandtes et op til 1 m tykt kulturlag med fund af såkaldte natpotteskår, der 
daterer laget til det sene 1700-1800-tal

182. Sct. Hans Plads
Kulturlag

Nyere tidAndet anlægsarbejde

OBM 9777

08.04.07 Odense

Kulturlag - Nyere tid

Jørgen Nielsen



sb. 112. Ved prøvegravning fandtes spredte stolpehuller, gruber og kogestensgruber, hvis form med 
nogen forsigtighed daterer bebyggelsen til ældre jernalder

183. Tjørnehaven
Boplads

Ældre jernalderAndet anlægsarbejde

OBM 9696

08.04.07 Odense

Bebyggelse - Ældre jernalder

Susanne Clemmensen

Se lb.nr. 186

184. 

Andet anlægsarbejde

08.04.07 Odense

Bebyggelse - Oldtid

Jørgen Nielsen

sb. 39. Ved en mindre prøvegravning i kulturlag med brændt ler, blåmuslingeskaller og skår fra 1200-
tallet fandtes endvidere et skjoldformet, forgyldt seletøjsbeslag fra samme århundrede. Sen- og 
eftermiddelalderlige kulturlag var fjernet fra stedet

185. Knorregade
Kulturlag

MiddelalderSelvvalgt forskning

OBM 9887

08.07.13 Middelfart

Kulturlag - Middelalder

Eskil Arentoft

sb. 38. Ved en mindre prøvegravning fandtes et par bopladsanlæg, som kun med forsigtighed kan 
dateres til oldtid

186. Vestergade
Boplads

OldtidAndet anlægsarbejde

OBM 9896

08.07.13 Middelfart

Bebyggelse - Oldtid

Jørgen Nielsen

sb. 45. Ved prøvegravning på et ca. 30.000 m2 stort areal fandtes spredte, meget nedpløjede 
stolpehuller og gruber samt ildsteder. Enkelte stykker bearbejdet flint og keramik daterer byggelsen til 
henholdsvis yngre stenalder og ældre jernalder

186a. Tornbjergvej
Boplads

Y.st./æ.jAndet anlægsarbejde

OBM 9899

08.08.03 Fraugde

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Susanne Clemmensen



sb. 7. Ved prøvegravning kunne over et ca. 30.000 m2 stort område registreres tætte koncentrationer af 
stolpehuller, gruber og kogestensgruber. Endvidere blev kanten af et udstrakt kulturlagsområde berørt. 
Ved hjælp af ganske små prøver iagttoges store mængder dyreknogler, jern og keramik fra yngre 
romertid og måske ældre germanertid. Ved brug af detektor fandtes to fynske Nydamfibler af bronze, 
vægtlod, denar, to sølvfibler fra yngre romertid og et fragment af en stempelornamenteret sølvhalsring 
fra yngre romertid/ældre germanertid. Bebyggelsen tilhører antagelig den omfattende romer- og 
germanertidsbebyggelse, som ligger omkring den klassiske Lundsgård-boplads. Undersøgelsen 
fortsættes i 1998

187. Seden Syd
Boplads

Rom./germAndet anlægsarbejde

OBM 9882

08.08.09 Seden

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Susanne Clemmensen

Svendborg  Amt

sb. 80. Efter detektorfund af guld- og sølvstykker iværksattes en undersøgelse med henblik på at bjerge 
eventuelle rester af den formodede skat og om muligt at relatere den til bebyggelsen på stedet. 
Undersøgelsen gav imidlertid ikke nogen endegyldig sammenhæng mellem skatten og bebyggelse, men 
en tydelig kerne i fundspredningen kunne registreres. Desuden viste udgravningen ganske klart, at 
lokaliteten rummer mindst et gårdkompleks mere end tidligere observeret. Derudover afdækkedes et 
hus med kraftige spor efter tagbærende stolper, hvor dateringen muligvis ligger i tidlig middelalder

188. Gudme III
Boplads

Y.rom./æ.germ./midd.?Dyrkning

SOM 97.608

09.01.04 Gudme

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Palle Østergaard Sørensen
Per O. Thomsen

sb. 94. Undersøgelse af mølledæmning, hvor der fremkom tilhuggede og tilsavede planker, som dateres 
til 1800-tallet eller evt. begyndelsen af 1900-tallet. Der kunne ved besigtigelsen ikke lokaliseres rester 
af ældre spærringer/dæmninger

189. Boltinge Mølle
Diverse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

OBM 9452

09.01.08 Ringe

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Mogens Bo Henriksen

sb. 36. Undersøgelse af et neolitisk bopladsområde i mindre kedelmose med kulturlag, mindre gruber 
og tørvelag, eksponeret i kystskrænt, hvorfra fundmateriale er udtaget, bl.a. faunalevn

190. Tranekær Fyr
Boplads

Yngre stenalderDyrkning

LMR 13417

09.02.08 Tranekær

Bebyggelse - Yngre stenalder

Hugo H. Sørensen



sb. 120. Ved rekognoscering påvistes en mindre boplads fra ældre jernalder med meget keramik langs 
vestbredden af et lille mosedrag. Bopladsen kan muligvis have sammenhæng med en tidligere afdækket 
gravplads med jordfæstegrave på en banke umiddelbart syd for Langbjerg, Humble sb. 43

191. Langbjerg
Boplads

Ældre jernalderSkovrejsning

LMR 13416

09.03.03 Humble

Bebyggelse - Ældre stenalder

Jørgen Skaarup

sb. 41. Fortsat detektorafsøgning (AUD 1992, 156) af en stærkt ødelagt gravplads fra vikingetid, hvor 
der tidligere er fundet en ryttergrav og ved senere afsøgninger to arabiske dirhemer slået under Harun al 
Raschid omkring år 800. En tredje dirhem er nu kommet til sammen med fragmenter af jernspænder og 
nogle små beslag af bronze og kobber, der formentlig stammer fra itupløjede grave. Undersøgelsen blev 
foretaget i samarbejde med amatørarkæolog

192. Kumle Høje
Gravplads

VikingetidSelvvalgt forskning

LMR 12845

09.03.04 Lindelse

Gravplads/grav - Vikingetid

Jørgen Skaarup

sb. 6A. Fortsat detektorafsøgning (AUD 1992, 157) af den befæstede byplads på halvøen nord for 
Købingshovedborgens voldsted, hvilket affødte fund i form af spænder, beslag, mønter og 
højmiddelalderlig keramik. Mønterne spænder dateringsmæssigt fra det sene 1200-tal til slutningen af 
1300-tallet. Inden for dette tidsrum synes der i ly af borgen at have eksisteret en lille handelsplads med 
gode naturgivne havneforhold

193. Købingshoved
Borganlæg/handelsplads

MiddelalderSelvvalgt forskning

LMR 12805

09.03.04 Lindelse

Anløbsplads/handelsplads - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Jørgen Skaarup

sb. 40. Udgravning af stærkt nedpløjet gravplads, hvor der tidligere er fundet to skålformede og et 
trefliget spænde. Herved fandtes fem grave; tre øst-vest-vendte med en jernkniv i hver samt to, 
tætliggende, nord-syd-vendte, hvoraf en rummede et stærkt opløst lerkar, der muligvis er ældre end de 
øvrige grave. Samtlige grave havde velbevarede skeletter. Omkring bakken var der spor af bebyggelse 
fra ældre jernalder i form af stenlægninger, stolpehuller og mindre gruber

194. Bødkergård
Gravplads/boplads

Æ.j./vikDyrkning

LMR 13372

09.03.07 Tryggelev

Bebyggelse - Ældre jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid

Hugo H. Sørensen



sb. 40. Ved en detektorafsøgning af arealet mellem Nørreballe Nor og vikingetidsgravpladsen sb. 40 
fandtes metalfund af nyere tids karakter og støbeslagger af lettere metal

195. Nørreballe Nor
Diverse

UdateretSelvvalgt forskning

LMR 13402

09.03.07 Tryggelev

Andre anlæg/diverse - Udateret

Hugo H. Sørensen

sb. 41. Udgravning af kogestensgruber og gruber med trækulsholdig fyld på sydskråning ved 
genopgravet vandhul, hvorved fandtes ukarakteristiske skårfragmenter

196. Ore
Gruber

OldtidDiverse

LMR 13464

09.03.07 Tryggelev

Grube - Oldtid

Hugo H. Sørensen

sb. 52. Registrering af et ca. 40 x 30 cm stort hul i korets nordmur. Hullet er lokaliseret i forbindelse 
med tidligere bygningsarbejder, i hvilken forbindelse der også er fremkommet skeletdele

197. Brahetrolleborg
Kirke

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

OBM 9881

09.04.03 Brahetrolleborg

Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

Eskil Arentoft

sb. 54. Ved hjælp af søgegrøfter søgtes kirkegården afgrænset. Der påvistes ikke spor efter 
afgrænsningsgrøft eller lignende, men kirkegårdens størrelse anslås til ca. 37 x 55 m. Gravintensiteten 
var meget lav, og et par grave formodes at være tømt allerede i middelalderen. Otte grave undersøgtes, 
af hvilke fire indeholdt velbevarede begravelser. En grav indeholdt en halskæde af ben- og glasperler, 
og i jorden fandtes lidt bearbejdet flint, heriblandt æggen af en hulslebet flintøkse, antagelig fra 
enkeltgravskulturen

198. Finstrup Kirketomt
Kirketomt/kirkegård

Y.st./middSelvvalgt forskning

OBM 9886

09.04.04 Diernæs

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Jakob Tue Christensen
Eskil Arentoft



sb. 47. Ved prøvegravning i periferien af et tidligere, delvist undersøgt bopladsområde, med en 
antagelig tilhørende gravplads (AUD 1990, 145), fremkom stolpehuller, kogestensgruber og meget 
store, fundrige affaldsgruber med lerklining, keramik, fragmenter af ornamenterede lerblokke samt 
slagger. Keramikken daterer anlæggene til førromersk jernalder per. II-III og ældre romertid

199. Birkevænget
Boplads

Førrom./æ.romAndet anlægsarbejde

OBM 4779

09.04.05 Espe

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Susanne Clemmensen

sb. 5. Ved efterkontrol og supplerende muldafrømning fandtes enkelte fyldskifter, som må stamme fra 
en helt nedpløjet, forhistorisk bebyggelse. Vest for tracéet blev opsamlet neolitisk flint, men det er 
tvivlsomt, om dette tilhører samme bebyggelse som anlæggene

200. Vejlegård Sydøst II
Boplads

Y.st./oldtidNaturgas

OBM 9700

09.04.24 Vejle

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Oldtid

Mogens Bo Henriksen

sb. 4. Ved eftergravning fandtes spredte kogestensgruber og affaldsgruber samt i en lavning et kulturlag 
med knogler, knusesten og keramik, måske førromersk jernalder. En indtil 2 m bred og 46 cm dyb 
grøft, som blev partielt afdækket, kan evt. være et middelalderligt tofteskel

201. Vejlegård Øst I
Boplads

Førrom./midd.?Naturgas

OBM 9701

09.04.24 Vejle

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Mogens Bo Henriksen

sb. 4 og 7. Ved eftergravning fandtes spredte bopladsanlæg, heraf et med keramik fra førromersk 
jernalder. En jernstump fra et stolpehul og løsfundne knusesten kan være fra samme tid. En løsfundet 
flækkekniv dateres til yngre bronzealder. Fra nyere tid stammer en kalklæskningsgrube, trækulsmiler 
og  andre anlæg, herunder en formodet esse med slagger

202. Vejlegård Øst II/NØ
Boplads

Y.br./førrom.?/nyere tidNaturgas

OBM 9702, 9703

09.04.24 Vejle

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Nyere tid

Mogens Bo Henriksen



sb. 20. Mindre prøvegravning i en højtomt med en diameter på ca. 15 m. Et ca. 7 m langt parti af en 
randstenskæde blev afdækket, men der fandtes ingen spor af gravanlæg i højen

203. Nydam NV I
Høj

OldtidDyrkning

OBM 9732

09.04.25 Vester Hæsinge

Gravhøj - Oldtid

Mogens Bo Henriksen
Susanne Clemmensen

sb. ??. I den tidligere kirkelade undersøgtes de middelalderlige gulvlag. Rummet synes oprindeligt at 
have været delt i to, nemlig 2/3 mod nord og 1/3 mod syd. De nordlige 2/3 havde lergulv, hvis meget 
fine, glatte overflade stedvis var bevaret. Den sydlige 1/3 udmærkede sig ved et mere ujævnt 
mørtelgulv med en del mere trækul og sod. Slaggerester hører sandsynligvis også til i denne del. Der 
var endvidere spor af mindst én let skillevæg. Denne sydlige del af laden kan have tjent andre formål 
som f.eks. værksted i forbindelse med arbejder på kirken eller herberg for gæster. Under begge gulve 
sås rester af en pikstensbrolægning, bedst bevaret i den sydlige del. Kirkeladen er opført i SØ-hjørnet af 
den middelalderlige kirkegård, hvilket bl.a. fremgik af fundet af en begravelse under ladegulvet

204. Skårup Kirkelade
Diverse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

SOM 97-619

09.05.10 Skårup

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Jakob Tue Christensen

sb. 102. I en grøft langs med jernbanen påvistes byvolden i form af en lerbanke, bevaret til en højde af 
1,85 m og endnu delvis synlig i de tilstødende haver. Volden er placeret 50 m fra Skattergade på kanten 
af vådområdet, Gravvænget. Der kunne ikke påvises nogen voldgrav. Vandstanden i vådområdet har 
været reguleret af en dæmning, der tidligere er påvist i Ribers Gård og dateret til 1300-tallet. I grøften 
påvistes nærmere ved gaden en gren af "Byens Bæk" og gulvlag fra senmiddelalder eller tidlig nyere tid

205. Gravvænget
Bybefæstning

MiddelalderAndet anlægsarbejde

SOM 97-549

09.05.13 Svendborg

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Jakob Tue Christensen

sb. 113. Fund af et senmiddelalderligt kulturlag, som dog kun registreredes i selve profilen. Grunden 
ligger uden for den middelalderlige befæstning og ca. 100 m fra Ribers Gård (AUD 1996, 185)

206. Kullinggade
Kulturlag

MiddelalderAndet anlægsarbejde

SOM 97-573

09.05.13 Svendborg

Kulturlag - Middelalder

Jakob Tue Christensen



sb. 114. Ved gennemgang af den opgravede jord fandtes overraskende nok et markant indslag af meget 
velbevaret flint fra yngre stenalder, som ikke var påvist ved udgravningerne i 1970'erne

207. Møllergade
Kulturlag

Y.st./middAndet anlægsarbejde

SOM 97-550

09.05.13 Svendborg

Kulturlag - Yngre stenalder
Kulturlag - Middelalder

Jakob Tue Christensen

sb. 111. Ved undersøgelse af en større gravplads afdækkedes i alt 48 velbevarede brandpletter. 
Gravpladsen er beliggende på østsiden af en mindre højning, og vurderet ud fra forholdene i området 
ligger der endnu adskillige grave tilbage. Gravene undersøgtes på stedet, medens gravfylden blev 
hjemtaget og vandsoldet i fintmaskede net. Derved fremkom keramik, trækul og brændte ben, 
jerngenstande og et par enkelte genstande af bronze. Oldsagerne er endnu under konservering, men ud 
fra keramikken kan gravpladsen dateres til per. II og III

208. Ryttervej Nord I
Gravplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

SOM 97.591

09.05.13 Svendborg

Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Per O. Thomsen

sb. 112. Som en udløber af undersøgelsen på lb.nr. 208 fandtes et par hundrede meter nord herfor 
bopladslevn fra samme perioder. Her gennemførtes en hastig nødudgravning, der afslørede et større 
bopladsområde med stolpehuller og få gruber. Bopladsen ligger i et område, som ikke har været dyrket 
siden engang i 1950'erne. Bevaringsforholdene er derfor gode. Noget overraskende afsløredes desuden 
et vejforløb, der dog ikke med sikkerhed kan dateres til jernalderen

209. Ryttervej Nord II
Boplads/vej

Førrom./udateretAndet anlægsarbejde

SOM 97.501-2

09.05.13 Svendborg

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Vej/bro - Udateret

Per O. Thomsen

sb. ??. Ved boring fandtes enkelte stykker bearbejdet flint ca. kote -1,0 til -1,5 m. Undersøgelse 
skønnedes ikke nødvendig

210. Thurø Dæmningen
Boplads

OldtidAndet anlægsarbejde

LMR 13396

09.05.14 Thurø

Bebyggelse - Oldtid

Hugo H. Sørensen



sb. 108. Fortsat renovering og udgravning (AUD 1996, 188) af Danmarks største voldsted. I år 
koncentreredes arbejdet omkring hovedborgens østfløj, hvor murforløbene markeredes med 35 cm høje 
græstørvsvolde. Forinden udlagdes en række snit, der skulle fastlægge fundamenternes placering og 
dimensioner. Undersøgelsen gav anledning til en omtolkning af denne fløj. Den stenrække, som 
tidligere er beskrevet som en syldstensrække, viste sig at være et knapt 30 m langt og 1,2 m bredt 
fundament til en muret bygning. Der er således tale om en markant bygning i formentlig to stokværk, 
foruden kælder. Rester af kældergulvet påvistes to steder, bedst bevaret i sydenden med en rende på 
tværs af bygningen. Forskelle i øst- og vestsidens fundamenter samt disses konvergerende forløb viser, 
at der er tale om mindst to faser. Der er muligvis tale om, at østfløjen er påbygget den udvendige side af 
en ældre ringmur, der så har fungeret som bygningens facade mod borggården

211. Ørkild
Voldsted

MiddelalderAndet anlægsarbejde

SOM 95-422

09.05.15 Tved

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Jakob Tue Christensen

sb. 41. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 189) af boplads. Undersøgelsens formål var at få afgrænset 
bopladsens udstrækning ved hjælp af en række søgegrøfter og at få undersøgt de dele af området, hvor 
bevaringsforholdene var bedst. Der kunne ikke påvises huskonstruktioner blandt stolpesporene. 
Derimod fandtes en del gruber fra sen yngre bronzealder med et stort keramisk materiale samt flint

212. Sømarken
Boplads

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

SOM 97.607

09.05.16 Øster Skerninge

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Per O. Thomsen

Ved en begrænset undersøgelse inde i bygningerne påvistes forløbet af et middelalderligt stræde, som 
ellers kun kendes fra skriftlige kilder. Desuden undersøgtes bygnings- og bebyggelsesrester

213. Korsbrødregården/Præstegården
Vej/bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

NOM 6229

09.06.10 Nyborg

Bebyggelse - Middelalder
Vej/bro - Middelalder

Aase Gyldion Andersen

sb. 93. Udgravningen blev foretaget under gulvet i ejendommen, hvor der blev fundet rester af et 
glarmesterværksted fra renæssancen samt fra vandforsyningen, der kendes tilbage til 1540'erne. Spor 
efter tidlig byggemodning i sumpområdet, i form af opfyldningslag med pælekonstruktioner formodes, 
på grund af forekomsten af en armbrøstbolt og keramik, at kunne dateres til senmiddelalder. C-14 prøve 
udtaget

214. Korsgade
Bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

NOM 6265

09.06.10 Nyborg

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Aase Gyldion Andersen



sb. 90. Undersøgelse af bopladsområde med gruber og få stolpehuller. I en grube fandtes keramik fra 
tragtbægerkulturen. Andre gruber dateres på baggrund af keramik til yngre bronzealder per. V-VI. I en 
grube fandtes et skiferhængesmykke fra senneolitikum/ældre bronzealder

215. Borgeskov
Boplads

Y.st./æ.br./y.brNaturgas

OBM 9725

09.06.11 Nyborg Ls (Hjulby)

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

Håkan Petersson
Peter W. Lundby

sb. 87. Undersøgelse af mindre bopladsområde og udsmids-/kulturlag i en lavning. Kulturlaget var 
tvedelt, og den nedre del indeholdt flint og keramik fra MN A IV. Det øvre kulturlag indeholdt 
keramik, som ud fra godset dateres til bronzealder

216. Borgeskov Syd
Boplads

Y.st./br.Naturgas

OBM 9727

09.06.11 Nyborg Ls (Hjulby)

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Håkan Petersson
Peter W. Lundby

sb. 83. Ved udlægning af fire søgegrøfter blev kirkegården afgrænset, og den opmåltes til at være ca. 43 
x 43 m, afgrænset af en grøft, som har været indtil 105-110 cm dybt nedgravet under markoverfladen. 
Der kunne konstateres massive lag med grave, især syd for kirketomten, og kirkegården formodes at 
rumme ca. 3.000 begravelser. Kirketomtens længde var knap 22 m og bredden ca. 7 m, koret ca. 5 x 5 
m. Fund af tagsten af munke/nonne-typen samt understrygningsmørtel antyder, at kirken har været 
teglhængt, da den blev nedrevet i 1555. Mængden af tegl i øvrigt var ringe, så kirken har muligvis 
primært været opført af kampesten eller kvadre. Fundamentet var overvejende af kampesten, men en vis 
mængde flint var også anvendt. Der blev ikke foretaget undersøgelser inde i kirken. Som løsfund 
fremkom et forgyldt, stempelornamenteret bronzebeslag, måske fra et skrin. Undersøgelsen forventes 
fortsat i 1998

217. Hjulby Kirketomt
Kirketomt/kirkegård

MiddelalderSelvvalgt forskning

OBM 7777

09.06.11 Nyborg Ls (Hjulby)

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Eskil Arentoft
Jakob Tue Christensen

sb. 89. Undersøgelse på bopladsområde med kulturlag, indeholdende flint og keramik fra MN A I. 
Spredte gruber og stolpehuller fandtes; disse indgik ikke i konstruktioner. En næsten intakt flintøkse fra 
kulturlaget dateres til MN B eller senneolitikum

218. Lindenborg N
Boplads

Yngre stenalderNaturgas

OBM 9728

09.06.11 Nyborg Ls (Hjulby)

Bebyggelse - Yngre stenalder

Håkan Petersson
Peter W. Lundby



sb. 88. Ved en mindre undersøgelse blev der afdækket to gruber med flint, knogler og keramik fra 
førromersk jernalder

219. Lindenborg SØ I
Boplads

Førromersk jernalderNaturgas

OBM 9729

09.06.11 Nyborg Ls (Hjulby)

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Håkan Petersson
Peter W. Lundby

sb. 86. Undersøgelse af bopladsområde med gruber, få stolpehuller og indtil 1 m tykke kulturlag fra 
tragtbægerkulturen. I anlæg og kulturlag fandtes et stykke ubearbejdet rav, flint og keramik fra MN A 
V. Kun en mindre del af bopladsområdet blev undersøgt

220. Lindenborg SØ II
Boplads

Yngre stenalderNaturgas

OBM 9726

09.06.11 Nyborg Ls (Hjulby)

Bebyggelse - Yngre stenalder

Håkan Petersson
Peter W. Lundby

sb. 84. Fortsat undersøgelse (AUD 1995, 210). Der kan udskilles et centralt, ca. 200 x 300 m stort 
område med indtil 75 cm tykke kulturlag. Heri fandtes store mængder keramik, jerngenstande, såsom 
lyster, fiskekrog, ildstål og knive, slagger, dyre- og fiskeknogler, benredskaber, ten- og vævevægte 
samt flere beslag, spænder og fibler, som i tid strækker sig fra yngre germansk jernalder til tidlig 
middelalder. Under kulturlaget fandtes stolpehuller og grubehuse med samme indhold som kulturlaget. 
Grubehusene kunne dateres til sen vikingetid. Fra kulturlagsområdet stammer en stor mængde 
detektorfund, som i tid dækker perioden fra midten af yngre germansk jernalder til middelalder. Blandt 
genstandene synes mange, bl.a. mønter, klipsølv, vægtlodder, støbeaffald mv., at repræsentere 
håndværk og handel. På trods af et tæt net af søgegrøfter er det ikke lykkedes at påvise en tilhørende 
langhusbebyggelse

221. Toftegård SØ
Boplads

Germ./vik./middDyrkning

OBM 7787, OBM 7788

09.06.11 Nyborg Ls (Hjulby)

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Mogens Bo Henriksen
Susanne Clemmensen

sb. 6. Mindre undersøgelse, hvor der blev påvist gruber, stolpehuller og en grøft. Dele af grøftforløbet 
er tidligere undersøgt (AUD 1996, 195)

222. Engdalen
Bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

OBM 6171

09.06.14 Søllinge

Bebyggelse - Middelalder

Mogens Bo Henriksen



sb. 24. Ved en mindre udgravning afdækkedes en del af et velbevaret, treskibet hus med dobbelte 
vægstolper samt et mindre hegnsforløb. Umiddelbart ved siden af huset undersøgtes flere gruber og et 
kulturlag med store mængder velbevarede dyreknogler og keramik fra yngre romersk jernalder per. I. 
Antagelig er huset samtidigt med fundstoffet fra gruber og kulturlag. I kulturlaget fandtes en pren, dele 
af en trelagskam, jerngenstande og slagger. Endvidere fandtes et skår af et formodet slangetrådsglas; 
det kan dog ikke udelukkes, at skåret er et sekundært og nyere element, idet det fandtes i en drængrøft, 
der skar sig gennem kulturlaget

223. Ullerslev Savmølle
Boplads

Romersk jernalderAndet anlægsarbejde

OBM 9553

09.06.16 Ullerslev

Bebyggelse - Romersk jernalder

Peter W. Lundby
Håkan Petersson

sb. 10. Ved den fjernede megalittomt fandtes 28 brandgrave nedgravet langs øst-, syd- og vest-siden af 
højfoden. Gravfeltet var stærkt truet af dyrkning, og flere grave var bevaret i kun få cm dybde. I 
gravene fandtes ud over brændte ben mange skår fra et stort antal lerkar, i mellem hvilke der blev gjort 
fund af jern- og bronzegenstande

224. Gallerhøj Ø
Gravplads

Førrom./romAndet anlægsarbejde

LMR 13415

09.07.04 Rise

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

Inge Kjær Kristensen

Hjørring  Amt

sb. 128. Undersøgelse af en hidtil ukendt, tysk bunker fra anden verdenskrig. Denne, der i følge 
tilgængelige oplysninger blev tildækket af den tyske besættelsesmagt umiddelbart efter kapitulationen, 
indgår i en gruppe på fire tilsvarende anlæg. Bunkeren havde et indre mål på 3,9 x 3,0 m og indeholdt 
seks køjesenge og dele af en telefonomstilling. Over indgangen var der med hvidt malet dens 
kodebetegnelse: DORA

225. DORA
Diverse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

VHM 25/1997

10.01.01 Brønderslev

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Torben Nilsson
Svend Erik Albrethsen

sb. 115-116. Prøvegravning i to formodede gravhøje, hvor spor efter disse ikke kunne erkendes

226. Thorshøj
Gravhøje

UdateretAndet anlægsarbejde

VHM 2/1996-1

10.01.01 Brønderslev

Gravhøj - Udateret

Torben Nilsson



sb. 44. Undersøgelse af to stenbyggede, øst-vest-orienterede grave af sædvanlig vendsysselsk type fra 
ældre romersk jernalder. Gravene var opbygget i 2-3 skifter, overdækket med flade dæksten, og de 
omkring 1 m dybe kamre målte ca. 1,2 x 2 m. I den ene grav lå i omrodet fyld skår fra 3-4 lerkar og 
jernfragmenter. I den anden grav fandtes tre lerkar, en kniv, et bronzefragment, en jernring og en lille 
guldskive

227. Borupgård
Gravplads

Romersk jernalderDyrkning

VHM 33/1997

10.01.19 Øster Brønderslev

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Torben Nilsson
Lis Andersen
Per Lysdahl

sb. 32-34, 45. Undersøgelse af gravplads med brandgrave fra overgangen mellem førromersk og 
romersk jernalder samt jordfæstegrave fra ældre og yngre romersk jernalder, hvor 40 grave indtil nu er 
lokaliseret. Blandt gravene fra sidstnævne periode findes nogle, der er særligt rige. En kvindegrav 
indeholdt således bl.a. over 500 perler af rav og glas, to spiralfingerringe af guld, fem fibler, heraf to 
forgyldte blikfibler, den ene med indlagt glas, facetslebet drikkebæger af glas, vævesværd af jern, 
dragtnåle, synål og nålehylster, kam, fire miniaturelerkar, lerkar med "øskenringe" samt tenvægt. I en 
mandsgrav fandtes bl.a. drikkebæger af glas, stavbygget træbæger, kniv, guldring og lerkar

228. Lundergård
Gravplads

Førrrom./romPlantning

VHM 26/1997

10.04.05 Jetsmark

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

Torben Nilsson

sb. 58. Undersøgelse af rester af bygningsfundamenter til trappe og vægge

229. Bøgsted
Diverse

UdateretAndet anlægsarbejde

VHM 46/1996

10.06.02 Astrup

Bebyggelse - Udateret

Torben Nilsson
Per Lysdahl

sb. 75. På engflade fandtes 43 ravperler fra tidligneolitikum, og ved en efterfølgede gennemgang af den 
omrodede fyld fremkom yderligere 38 perler

230. Lyngsig
Offerfund

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

VHM 32/1997

10.06.08 Mygdal

Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre ste

Torben Nilsson
Peter Gravers

Thisted  Amt



sb. 279. Afsluttende udgravning (AUD 1996, 209) af ca. 1.800 m2. Der blev bl.a. undersøgt et godt 30 
x 7,5 m stort hus, der formodentlig har været tredelt. Ud fra enkelte spor efter båseskillerum og klart 
forhøjede fosfattal i det midterste rum, må stalden have været her. Huset dateres foreløbig til per. II 
eller tidlig per. III og har antagelig afløst et næsten identisk, tidligere udgravet hus. Desuden 
udgravedes to andre relativt dårligt bevarede langhuse, der ud fra fund af keramik kan dateres til yngre 
bronzealder

231. Legård
Boplads

BronzealderDyrkning

THY 3414

11.01.12 Sønderhå

Bebyggelse - Bronzealder

Martin Mikkelsen
Kristian Kristiansen

sb. 32. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 212), hvor vestenden af et hus blev færdigudgravet. Herefter 
kan det fastslås, at dette har målt mindst 14 x 5 m. I huset fandtes adskillige ildgruber med et tyndt lag 
af kompakt, trækulsholdig fyld på bunden. Ud over et stort fundmateriale af flint og keramik blev der 
fundet mange stykker uforarbejdet rav, dels spredt i kulturlaget, dels i små depoter. I bunden af et 
nedgravet lerkar lå der således ét stort og 83 små ravstykker. Syd for huset undersøgtes desuden et 
område, overpløjet med ard og dækket af flyvesand allerede i yngre bronzealder

232. Bjerre 7
Boplads/ardspor

Yngre bronzealderSelvvalgt forskning

THY 3718

11.02.11 Vigsø

Ager/mark - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Timothy Earle
Anne-Louise Haack Olsen

sb. 261. Undersøgelse af et mindre antal gruber og stolpehuller, hvoraf mange indeholdt keramik, 
simple redskaber og flintafslag. Enkelte gruber kan ud fra den fundne keramik dateres til 
Fuchsbergfasen. Alle anlæg lå inden for systemgravene

233. Liselund
Sarupanlæg

Yngre stenalderLæhegn

THY 2566

11.03.05 Sjørring

Sarupanlæg - Yngre stenalder

Jørgen Westphal



sb. 260. Fortsat udgravning (AUD 1996, 215). På et 20.000 m2 stort område øst for et tidligere 
undersøgt areal, er der ved søgegrøfter og fladegravning fundet tørvebyggede huse og andre 
bebyggelsesspor fra tidlig middelalder, oven på et system af ældre grøfter, antagelig fra sen vikingetid. 
Der fandtes tre tørvehuse, indvendige mål 3-4 x 10-15 m, med lergulv og en ovn op ad den nordlige 
langvæg. Ved en af ovnene var det nederste af lerkappen bevaret. Uden for husene, der ligger på en øst-
vest-gående række, sås ral- og grusbelagte stier og en mulig gårdsplads belagt med ral og småsten. 
Endvidere er der uden for husene fundet en grube med spor efter bronzestøbning, samt gruber med 
jernslagger og glødeskaller. Blandt fundene kan nævnes et fragment af et gennembrudt, ornamenteret 
bidselbeslag fra 1000-tallet samt en sølvmønt. Længst mod øst, tæt ved præstegården, er der også 
fundet to stolpebyggede huse, der er 5 m brede. Nogle af ovennævnte tørvehuse viser spor efter 
overpløjning, der formodentlig er sket allerede i middelalderen. Siden er der aflejret et tykt muldlag, 
antagelig som følge af senere tiders gødskning af Sjørrings indmark. Undersøgelsen fortsætter i 1998

234. Tinggård
Bebyggelse

Vik./middAndet anlægsarbejde

THY 3471

11.03.05 Sjørring

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Anne-Louise Haack Olsen

sb. 100. Ved udgravningen frilagdes to randstenskæder, 10 og 12 m i diameter. Umiddelbart syd for 
den yderste randstenskæde fandtes inden for 50 m2 en samling flintpletter, tæt pakkede med affald fra 
produktion af asymmestriske flintsegl fra ældre bronzealder. Flintpletterne lå på den gamle 
muldoverflade og var dækket af henholdsvis brunsort og teglrødt kulturlag. Syd herfor, ca. 5 m fra 
højfoden lå en lille gravplads med otte brandgruber og en urnegrav/urnebrandgrube, alle beskadigede af 
pløjning. Udstyret var sparsomt, men en af brandgruberne indeholdt en bronzepincet og keramik, der 
daterer den til tidlig førromersk jernalder. Flere af brandgruberne var i øvrigt nedgravet i et kompleks af 
gruber fra henholdsvis tragtbægerkultur og ældre bronzealder

235. Brunhøje I
Høj/flintværksted/gravplads/gruber

Y.st./æ.br./førromDyrkning

THY 3735

11.03.07 Skjoldborg

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

Anne-Louise Haack Olsen
Jens-Henrik Bech

sb. 71. Udgravning af 11 langhuse fra yngre bronzealder, hvor konstruktionsdetaljer ved en del af 
husene gjorde, at man i hovedtræk kunne følge bebyggelsens udvikling. I flere tilfælde viste det sig, at 
det nære område syd for de enkelte langhuse var aktivitetsområder med smågruber og kogestensgruber. 
Områderne nord for husene var derimod næsten uden anlæg. Store dele af en ansigtsurne med stiliseret 
motiv og anden keramik fra husene viser, at i det mindste en del af bopladsen tilhører per. VI

236. Fårtoft
Boplads

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

THY 3750

11.03.09 Thisted Ls

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Bjarne Henning Nielsen



sb. 125. Fortsat undersøgelse (AUD 1995, 230) af et større bopladsområde. I et felt på ca. 1.000 m2 
fandtes bl.a. en større grube med Vollingkeramik, dækket af et lag knust flint. Tæt ved en tidligere 
undersøgt, velbevaret hustomt fra ældre bronzealder blev et vinklet grøftanlæg frilagt og fosfatkarteret. 
Anlægget tolkes forsøgsvis som en dyrefold

237. Klostergård
Boplads

Y.st./æ.brRåstof

THY 2578

11.03.13 Vang

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

Anne-Louise Haack Olsen

sb. 90. Ved en mindre udgravning blev der fundet to gruber, der bl.a. indeholdt en del keramik

238. Kylbjerg
Gruber

Y.st./brDyrkning

MHM 2620x, 2621x

11.04.02 Bjergby

Grube - Yngre stenalder
Grube - Bronzealder

Per Noe

sb. 8. Udgravning af overpløjet høj og et større område syd for højen. Sidstnævnte sted undersøgtes to 
brændtbensgrave fra førromersk jernalder per. III A, hvoraf den ene indeholdt flere kar og en 
lansespids. I dette område blev der også udgravet flere stolpehuller og et lergulv med ildsted fra ældre 
germansk jernalder. I højens centrum undersøgtes bunden af en træbygget gravkiste fra 
enkeltgravskultur eller senneolitikum, hvor der inden for en kraftig stolperække synes at have været et 
kammer bygget af ler på en vidjefletning

239. Fluxhøj
Gravhøj

Y.st./jAndet anlægsarbejde

MHM 2619x

11.04.14 Tødsø

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Per Bugge Vegger

sb. 31. Udgravning af hustomt med spor efter 1 m tykke tørvevægge. I beboelsesenden var der rester af 
et indvendigt lerpanel, sengesteder? Der fandtes også rester af et centralt ildsted og i staldendens midte 
en stenbygget grebning. Huset kan ud fra keramikken entydigt dateres til per. III A. Syd for huset er der 
iagttaget en velbevaret stenbrolagt gårdsplads, der sammen med et par småhuse forventes udgravet i 
1998

240. Blidstrup Mark
Hustomt

Førromersk jernalderDyrkning

MHM 2318x

11.05.01 Blidstrup

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Per Bugge Vegger



sb. ??. Ved en mindre udgravning blev der fundet en tørvebygget væg, der stod på en skoning af 
marksten. Datering til ældre middelalder

241. Sakskærgård
Hustomt

MiddelalderDyrkning

MHM 2623x

11.05.03 Frøslev

Bebyggelse - Middelalder

Per Bugge Vegger

sb. 57. Udgravning af en overpløjet gravhøj, hvor dele af randstenskæden endnu var intakt. I centrum af 
højen blev der fundet en øst-vest orienteret grav, der på langsiderne var afgrænset af to rækker 
hovedstore marksten. Stenene og graven var dækket af et næsten 3 cm tykt lag trækul. De to rækker 
sten skal måske opfattes som støtte for en kiste. Graven indeholdt ikke daterende fund

242. Krogsgård
Gravhøj

Y.st./brDyrkning

MHM 2578x

11.05.04 Hvidbjerg

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Bronzealder

Per Bugge Vegger

sb. 93. Der blev lagt flere snit gennem ældre vejdæmninger, der var opført af sand. Det kunne påvises, 
at den ene vej til godset tidligere havde haft forbindelse med et hulvejssystem i Højris Skov

243. Højris
Vejdæmninger

Nyere tidAndet anlægsarbejde

MHM 2340x

11.05.07 Ljørslev

Vej/bro - Nyere tid

Per Bugge Vegger

sb. 156. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 226) i et område, hvor der på et luftfotografi kunne ses spor 
af en høj. Der var imidlertid intet tilbage af denne

244. Blåbærhøje
Høj

OldtidRåstof

HOL 16.276

11.06.07 Hvidbjerg

Gravhøj - Oldtid

Poul Mikkelsen

Ålborg  Amt

sb. 111. Ødekirken blev stedfæstet ved prøvegravning. Der fremkom bevarede gulvlag og 
fundamentsten, og kirkegården med formodet skelgrøft afgrænsedes. Der fandtes bemalede 
mørtelstumper, og i gravene nærmest kirken var der bevarede skeletter. Lokaliteten er fredet, men må 
dyrkes, hvilket medfører, at kirken og nogle af gravene er stærkt truede. En udvidet fredning bør ske

245. Korup
Kirke

MiddelalderSelvvalgt forskning

ÅHM 3764

12.03.11 Solbjerg

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Jens N. Nielsen
Turi Thomsen



sb. 94. Prøvegravning i område, hvor der tidligere er foretaget udgravning (AUD 1995, 242). 
Rekognosceringen viste koncentrationer af glasaffald, men ingen steder fandtes anlægsspor. Det tyder 
på, at der kun er én glashytte, Tinsholt, som forventes undersøgt i 1998

246. Glargårde
Glashytte

Nyere tidDyrkning

ÅHM 3511

12.04.13 Visborg

Bebyggelse - Nyere tid

Jens N. Nielsen

sb. 96. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 234), hvor en del af en stor affaldsgrube blev undersøgt. 
Denne indeholdt bl.a. keramik, knogler og muslingeskaller. Yderligere en eller to affaldsgruber 
iagttoges i området

247. Nybro
Gruber

Yngre bronzealderDyrkning

ÅHM 3670

12.04.13 Visborg

Grube - Yngre bronzealder

Jens N. Nielsen
Marianne Rasmussen

sb. 44. Færdigundersøgelse af et ca. 184 m2 stort område af køkkenmøddingens østlige parti (AUD 
1996, 235a). De arkæologiske undersøgelser har været koncentreret om denne del af 
køkkenmøddingen, da dens bevaringstilstand her er yderst kritisk som følge af et meget tyndt, 
dækkende pløjelag, og da denne del samtidig er den videnskabeligt set vigtigste. Skallaget blev 
afgrænset mod syd, øst og nord. Visborg er en såkaldt stratificeret køkkenmødding, i dette tilfælde 
bestående af en gammel overflade med kulturlag indeholdende fund fra Ertebøllekultur, der er dækket 
af et ca. 10-25 cm tykt skallag, som øverst udgøres af et stort, sandet, trækulsholdigt lag med kogesten, 
knust skalmasse, hovedsageligt hjertemuslinger, og oldsager fra tidligneolitisk tragtbægerkultur. 
Herunder er der et lag af hele østers og blåmuslinger iblandet knogler, flint og keramik af tidligneolitisk 
type. På overgangen mellem de to skallag fandtes der koncentrationer af dyreknogler, der i flere 
tilfælde stadig lå i anatomisk orden i form af "lemmer". I alle tre lag, men især på overgangen mellem 
østersskallag og den gamle overflade, fandtes talrige ildsteder bestående af leret, forbrændt skalmasse. 
Ildstederne lå i en bue omkring det udgravede områdes midtpunkt. I kulturlaget under skaldyngen 
konstateredes flere fladbundede gruber og stenbyggede ildsteder; i dette lag var der ligeledes mange 
dyreknogler, ofte liggende i afgrænsede bunker. Oldsagerne i skallagene domineres af en stor mængde 
keramik, jævnligt mønstret i Vollingstil, der tilhører den ældste del af tidligneolitisk tragtbægerkultur. 
Hertil oldsager af flint, knogle og hjortetak samt rav, der øjensynlig er blevet indsamlet og forarbejdet 
til perler. Blandt fundene skal nævnes et stykke af en tosidet, sleben, spidsnakket økse. Fundets omfang 
og kvalitet henfører det til en af de seneste års vigtigste udgravninger af bopladser fra den ældste 
bondekultur

248. Visborg
Skaldynge

Æ.st./y.st.Dyrkning

FHM 3933

12.04.13 Visborg

Skaldynge - Ældre stenalder
Skaldynge - Yngre stenalder

Søren H. Andersen



sb. 98. Prøvegravning efter fund af glasaffald fra renæssancen. Der blev ikke iagttaget anlægsspor

249. Aalborgvej
Glashytte

Nyere tidDyrkning

ÅHM 3799

12.04.13 Visborg

Bebyggelse - Nyere tid

Jens N. Nielsen

Erfaringerne fra Korup, lb. nr. XXX, gav anledning til en undersøgelse af ødekirker i Himmerland for 
at fastslå udstrækning af tomt og kirkegård samt vurdere bevaringstilstand og trusselsgrad. Herved er 
22 ødekirker registreret, og i ni tilfælde er der blevet gennemført prøvegravninger, hvor der i nogle 
tilfælde blev fundet spor af trækirker. Flere steder er de arkæologiske levn stærkt truede af almindelig 
dyrkning. Undersøgelserne fortsættes i 1998

250. Hornum Herred
Kirker

MiddelalderSelvvalgt forskning

ÅHM 3773

12.05.00 

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Jens N. Nielsen

sb. ??. Prøvegravninger forud for reolpløjning, hvor der i et ud af tre tilfælde fandtes kulturspor, nemlig 
bopladsrester og grave. Udgraves i 1998

251. Buderupholm
Boplads/grave

Førromersk jernalderSkovrejsning

ÅHM 3813-14

12.05.02 Buderup

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Jens N. Nielsen

sb. 32. Undersøgelse af en mindre del af Gråbrødreklostrets kirkegård, hvor der kun fandtes enkelte 
begravelser fra høj- og senmiddelalder (armstilling B og C). En del af klostergrundens afgrænsning 
mod syd blev påvist i form af et øst-vest-orienteret kampestensfundament. Området har i middelalderen 
på grund af dets nærhed til Mølledammen og Østerå været ganske fugtigt, hvorfor store mængder 
gødning mv. er tilført som opfyldningsmateriale. I dette er der gjort flere gode fund af træ, bl.a. 
spadeblad, træsko og skåle, herunder forarbejder. Af lædergenstande kan nævnes sværdskede, sko og 
støvler. En prøvegravning har videre vist, at der i den sydlige del af feltet er bevaret spor af træhuse, 
som vil blive undersøgt i 1998

252. Møllegade
Kirkegård/bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ÅHM 3536

12.05.16 Aalborg

Bebyggelse - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Jens N. Nielsen
Stig Bergmann Møller



sb. 36. Opmåling af agersystemer samt udgravning af udstrakte bopladsrester, stolpehuller og gruber, i 
område med flyvesandslag. Det lykkedes ikke at udskille hustomter, men fra gruberne stammer et 
omfattende skårmateriale, der kan henføres til en tidlig del af ældre romersk jernalder (O. 458/96-2)

253. Ny Vrå I
Agersystem/boplads

Romersk jernalderVejanlæg

ÅHM 3630

12.06.01 Ajstrup

Ager/mark - Romersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Erik Johansen
Elisabeth B. Carlsen

sb. 33. Undersøgelse af et større bopladsområde med flint- og keramikfund fra senneolitisk tid. Der 
udgravedes en toskibet hustomt, og formodentlig er der spor efter flere. Endvidere udgravedes tre 
jordfæstegrave med teltformet overbygning fra ældre romersk jernalder, indeholdende bl.a. keramik og 
jernknive

254. Ny Vrå II
Boplads/grave

Y.st./romVejanlæg

ÅHM 3631

12.06.01 Ajstrup

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Erik Johansen
Elisabeth B. Carlsen

sb. 35. Undersøgelse af et bopladsområde, hvor der fandtes forskellige gruber og stolpehuller, men 
ingen hustomter. Fundene udgøres af keramik og flint, der kan dateres til tragtbægerkultur og yngre 
bronzealder

255. Vrå Mark
Boplads

Y.st./y.brVejanlæg

ÅHM 3629

12.06.01 Ajstrup

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Erik Johansen

sb. 34. Der registreredes stolpehuller, men ingen hustomter kunne udskilles. De fundne gruber viste sig 
i flere tilfælde meget rige på keramik

256. Sdr. Elkjær
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

ÅHM 3767

12.06.10 Sulsted

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Erik Johansen



sb. 29. Undersøgelse på et meget stort bopladsområde fra ældre germansk jernalder (AUD 1996, 241). 
Der blev udgravet et langhus samt dele af to andre. Endvidere undersøgtes et betydeligt antal gruber, 
der indeholdt et særdeles omfattende keramikmateriale fra nævnte periode

257. Sdr. Elkær I
Boplads

Germansk jernalderVejanlæg

ÅHM 3632

12.06.10 Sulsted

Bebyggelse - Germansk jernalder

Erik Johansen
Elisabeth B. Carlsen

sb. 30. Der fandtes bopladsrester i form af gruber mv., men ingen huse (AUD 1996, 241). I pløjelaget 
fandtes meget middelalderkeramik

258. Sdr. Elkær II
Boplads

J./middVejanlæg

ÅHM 3633

12.06.10 Sulsted

Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Erik Johansen
Elisabeth B. Carlsen

sb. 31. Forskellige gruber og stolpehuller blev undersøgt, men det lykkedes ikke at udskille hustomter 
(AUD 1996, 241)

259. Vang
Boplads

Ældre jernalderVejanlæg

ÅHM 3635

12.06.10 Sulsted

Bebyggelse - Ældre jernalder

Erik Johansen

sb. 38. Prøvegravning af 300 m2 på et tidligneolitisk bopladsområde med et 0,3 m tykt kulturlag, 
erkendt efter dybdepløjning. I laget, der overlejres af flyvesand, er der fundet affald fra fremstilling af 
flintøkser, afslags- og flækkeredskaber, kogesten, Vollingkeramik og brændt lerklining. Under 
kulturlaget er der også fremkommet enkelte stolpehuller og kogestensgruber. I den nordlige udkant af 
dette lag er der desuden konstateret et yngre bopladsindslag fra overgangen 
mellemneolitikum/senneolitikum. Undersøgelsen foregik godt 80 m SV for lb.nr. 261, men den synes at 
vise, at bopladslaget har kontakt med og overlejres af langhøjens tidligneolitiske fase

260. Malle
Boplads

Yngre stenalderLæhegn

VMÅ 2147

12.07.07 Malle

Bebyggelse - Yngre stenalder

Bo Madsen



sb. 15. Prøvegravning i en langhøj på 70 x 9 m, der siden 1920'erne i stadigt stigende omfang har været 
udsat for overpløjning. Der blev påvist to højfaser, hvor den ældste er tørveopbygget og 1 m høj, anlagt 
på et tidligneolitisk dyrkningslag. Højen skjuler et ikke-megalitisk gravanlæg, hvor der foreløbig er 
fundet to bægre i Vollingstil. I en senere fase opføres en bredere, megalitisk langhøj, der i dag ytrer sig 
ved spor efter randsten og to sløjfede kamre. Foran det ene kammerområde er der ved den sydlige 
langside fundet et udstrakt, delvist oppløjet offerlag med keramik fra MN A Ib-II. Undersøgelsen 
forventes fortsat i 1998

261. Piletoftegård
Langhøj/megalitanlæg

Yngre stenalderDyrkning

VMÅ 2148

12.07.07 Malle

Gravhøj - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Bo Madsen

sb. 66-68. Udgravning af tre stærkt nedpløjede høje, heriblandt Tinghøj. To af højene viste sig at 
indeholde ødelagte eller plyndrede centralgrave, hvorimod der i den tredje og mest ubetydelige fandtes 
bunden af et gravleje fra senneolitisk tid. Dette indeholdt en stor, lancetformet flintdolk med fuldendt 
parallelhugning og en enkelt fliget pil. Havde undersøgelsen ventet et par sæsoner mere, havde graven 
været bortpløjet

262. Åle
Gravhøje

Yngre stenalderDyrkning

VMÅ 1916

12.07.10 Ranum

Gravhøj - Yngre stenalder

Bo Madsen

sb. 26. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 242), hvor grubeområdet mod nord blev afgrænset. Her 
undersøgtes desuden fem grubehuse, af hvilke et indeholdt et stort fundmateriale, bl.a. jerngenstande, 
f.eks. en 4 cm lang synål, glasperler, klæbersten og keramik

263. Sebbersund
Handelsplads

Germ./vikSelvvalgt forskning

ÅHM 2863

12.07.11 Sebber

Anløbsplads/handelsplads - Germansk jern
Anløbsplads/handelsplads - Vikingetid

Erik Johansen
Peter Birkedahl

Viborg  Amt

sb. 75, 76 og 80. beliggende på militært øvelsesterræn blev snittet for at sikre, at det var overpløjede 
høje. Da det kunne fastslås, blev højenes periferi markeret med kraftige pæle for at beskytte dem mod 
kørsel med bæltekøretøjer. Tre andre høje, sb. 77-79 kunne ikke erkendes, hverken på luftfotografier 
eller i terrænet. I området i øvrigt, med spor i undergrunden efter bæltekøretøjer, fandtes enkelte 
stolpehuller og gruber

264. Dommerby Hede
Høje/boplads

Y.st./brDiverse

SMS 633A

13.01.02 Dommerby

Gravhøj - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Kurt Glintborg Overgaard



sb. 79. I profilen af en grøft, der skar gennem den SV-lige del af en boplads fra per. III a (AUD 1994, 
336), kunne der iagttages spor efter gruber, stolpehuller og en hulvej

265. Siggård
Boplads/hulvej

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

SMS 557A

13.01.02 Dommerby

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Vej/bro - Førromersk jernalder

Ole Lass Jensen
Kurt Glintborg Overgaard

sb. 81. På et sandet, skrånende plateau ned til en slugt, der ender i den nu udtørrede Tastum Sø, blev der 
fundet enkelte stolpehuller og gruber. Sidstnævnte kan ud fra deres indhold af keramik dateres til yngre 
bronzealder

265a. Skive Kaserne
Boplads

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

SMS 633A

13.01.02 Dommerby

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Kurt Glintborg Overgaard

sb. 87. Udlægning af søgegrøfter for at lokalisere denne overpløjede høj, hvor der i 1946 fandtes en 
dyb, stenpakket "dolkgrav". En fundtom nedgravning er antagelig resterne af denne grav. Yderligere 
anlægsspor fremkom ikke

266. Tastum
Høj

Yngre stenalder?Andet anlægsarbejde

SMS 633A

13.01.04 Fly

Gravhøj - Yngre stenalder

Kurt Glintborg Overgaard



sb. 90. Ved undersøgelsen konstateredes omfattende, oppløjede spor efter en bronzealderboplads: 
stolpehuller fra hustomter, gruber, kogestensgruber og keramik. Østligere på arealet fandtes to 
forsænkede hustomter tilhørende overgravstid, beliggende ca. 10 m fra hinanden. Bunden af 
hustomterne var urørt og indeholdt et relativt stort fundmateriale med spor efter flere aktiviteter. I 
mulden over den sydlige hustomt fandtes et betydeligt keramisk materiale, herunder mange 
ornamenterede lerkarskår, talrige ildskørnede sten, kværnsten, bearbejdet flint mv. Den nordlige 
hustomt indeholdt et mere begrænset keramisk materiale, ildskørnede sten og andet fundmateriale i sten 
og flint; i en dyb grube nær tomten lå en kværnsten. I forbindelse med undersøgelsen af begge 
hustomter sås i øvrigt ardspor. Mindre end 100 m øst for hustomterne udgravedes et areal på 500 m2 på 
og omkring en sløjfet høj. Denne havde i en ældste fase været af en meget beskeden størrelse, medens 
den senere fik en diameter på ca. 16 m. I og ved højen udgravedes ikke mindre end 21 små grave, hvor 
to opfattes som dobbeltgrave. Gravene i øvrigt udgjordes af 12 små hellekister, medens de øvrige var 
jord- og rammegrave. Gravgaverne i disse 21 grave bestod af et betydeligt antal lerkar, fortrinsvis 
retvæggede bægre, ravperler og en sleben flintøkse. På et areal nærmere Strandet Hovedgaard, hvor der 
i sognebeskrivelsen er omtalt et fund af en D- pil, blev der prøvegravet, men ingen yderligere fund 
fremkom

267. Strandet Hovedgaard
Boplads/høj/ardspor

Y.st./brSkovrejsning

SMS 623A

13.01.18 Ørum

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

John Simonsen

sb. 177. Prøvegravning, der afgrænsede et bopladsområde med stolpehuller og gruber fra ældre 
bronzealder. Da ejeren afstod fra reolpløjning, afsluttedes sagen

268. Knuden
Boplads

Ældre bronzealderDyrkning

FUM 143

13.02.02 Fur

Bebyggelse - Ældre bronzealder

John Brinch Bertelsen
Christian Aabo Jørgensen

sb. 202. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 250), der koncentreredes om højens centrale anlæg, en 
træbygget gravkiste fra bundgravstid og to stubmøllefundamenter fra middelalderen. Kisten var oval 
med væggrøft og indgang mod øst, men gravlaget var ødelagt af møllefundamenterne. I en grøft til et af 
disse lå et fragment af en D-pil. Det ældste stubmøllefundament var gravet 1,8 m ned under 
markoverfladen, medens det yngre var lidt større, men ikke nær så dybt nedgravet. Der kan derfor have 
været stor forskel på de to møller, hvor en af disse må være identisk med den, der nævnes i en skriftlig 
kilde fra 1440. Der vil i øvrigt kunne foretages C-14 datering af alle tre anlæg. Kun ca. 15% af 
Møllehøj er undersøgt til undergrund, idet det er lykkedes at bevare den. Højen forventes restaureret i 
1998

269. Møllehøj
Høj/diverse

Y.st./middDyrkning

FUM 141

13.02.02 Fur

Gravhøj - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Middelalder

John Brinch Bertelsen
Christian Aabo Jørgensen



sb. 105. Efter oppløjning af en stensamling gennemførtes en prøvegravning. I søgegrøfterne sås et tyndt 
kulturlag med keramik og flint fra ældre bronzealder, men ingen egentlige anlægsspor. Af topografiske 
grunde må eventuelle huse ligge syd for undersøgelsesområdet og dermed på et areal, der ikke p.t. er 
dyrkningstruet

270. Vondel
Boplads

Ældre bronzealderDyrkning

FUM 144

13.02.02 Fur

Bebyggelse - Ældre bronzealder

John Brinch Bertelsen
Christian Aabo Jørgensen

sb. 26. Undersøgelse af sløjfet jættestue med bevarede sten og stenspor ved kammeret. Randsten var 
fjernet, men der sås stenspor hele periferien rundt. Offerskårlaget med en hel del ornamenterede 
lerkarskår blev udgravet, og der fandtes desuden flintredskaber, rav mv. En brandgrav rummede 
lerkarskår fra yngre bronzealder. Umiddelbart ved jættestuetomtens sydlige højfod udgravedes to 
halvcirkelformede, omtrent koncentriske, lave grøfter, hvor skårmateriale synes at datere anlægget til 
bronzealder

271. Harehøj
Megalitanlæg/brandgrav/ringgrøft

Y.st./y.br./brRåstof

SMS 631A

13.02.11 Åsted

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

Lone Bach Adamsen

sb. 89. Prøvegravning i overpløjet gravhøj, der viste sig at være pløjet helt ned til undergrunden; der 
kunne ikke påvises bevarede anlægsspor

272. Højgård I
Høj

UdateretAndet anlægsarbejde

SIM 23/1997

13.03.01 Balle

Gravhøj - Udateret

Knud Bjerring Jensen

sb. 143. Prøvegravning i hidtil uregistreret, overpløjet gravhøj. Midt i højen fandtes rester af en ødelagt, 
stenbygget jordfæstegrav. Under højen, der var opført af græstørv, fandtes spredte ardspor

273. Højgård II
Høj/ardspor

Y.st./æ.brAndet anlægsarbejde

SIM 24/1997

13.03.01 Balle

Ager/mark - Yngre stenalder
Gravhøj - Ældre bronzealder

Knud Bjerring Jensen



sb. 28. Udgravning af overpløjet gravhøj. Centralt i højen, der var pløjet helt ned, fandtes en 4,1 x 1,1 
m stor, øst-vest-orienteret dobbeltgrav, der var gravet 0,2 m ned i undergrunden og pakket med sten. I 
gravens østende fandtes et lille rundbuget bæger, og i vestenden et retvægget bæger og en stridsøkse af 
Globs type L, der daterer graven til overgravstid. Umiddelbart vest for højen afdækkedes en ca. 14 m 
lang og 7 m bred hustomt fra yngre bronzealder, samt flere gruber med store mængder ildskørnede sten, 
flint og lerkarskår fra yngre bronzealder. SØ for højen fandtes rester af en urnegrav fra yngre 
bronzealder, og vest for højen registreredes bunden af en jernudvindingsovn fra jernalderen

274. Vester Skovgård I
Høj/boplads/brandgrav/jernudvinding

Y.st./y.br./jAndet anlægsarbejde

SIM 26/1997

13.03.01 Balle

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

Knud Bjerring Jensen

sb. 140. Udgravning af overpløjet, hidtil uregistreret gravhøj. Højens ældste fase var anlagt i 
enkeltgravstid og bestod af en ca. 9,0 m stor og op til 0,5 m høj gravhøj omgivet af en meterbred, flad 
bræmme af hovedstore sten. Graven, som denne første højfase har dækket, var helt fjernet ved 
anlæggelse af yngre grave. I toppen af den ældste højfase fandtes to sekundært anlagte enkeltgrave. 
Den nordligste var markeret på overfladen med en rund stensætning og bestod af en 1,6 x 0,6 m stor og 
0,3 m dyb grav, hvori der fandtes et lille overgravsbæger. Den sydligste grav bestod af et forstyrret, let 
forsænket leje af knust, brændt flint, afgrænset af nævestore sten. Kun gravens SV-lige del var bevaret, 
og her fandtes tre ravperler in situ. Spredt uden for graven fandtes yderligere syv ravperler. I højens 
sydside fremkom en ca. 2,2 m lang og 0,8 m bred, diffus brandplet med små fragmenter af brændte 
knogler, trækul og mindre områder med rødbrændt ler. Omtrent midt i brandpletten fandtes syv 
lancetformede, fladehuggede pilespidser. Typen er fremmed i Danmark, men almindelig i Meklenborg, 
hvor den kendes fra den mellemste og seneste del af enkeltgravskulturen. Højens yngste fase bestod af 
en 3,3 x 1,6 m stor og 0,4 m dyb, stenpakket, senneolitisk grav med to fladehuggede pilespidser som 
eneste gravgods. Graven var dækket med en stor stenlægning, over hvilken der var rejst en 18 m stor, 
tørvebygget høj, omgivet af et kraftigt randstensgærde

275. Vester Skovgård II
Høj

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

SIM 27/1997

13.03.01 Balle

Gravhøj - Yngre stenalder

Knud Bjerring Jensen

sb. 141. Ved prøvegravning på en lavtliggende, jævn terrasse fremkom fem små, spredtliggende gruber 
med en del lerkarskår fra førromersk jernalder per. I, bl.a. en gryde med svaleredeører. Der kunne ikke 
påvises yderligere bebyggelsesspor i området

276. Vester Skovgård III
Gruber

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

SIM 28/1997

13.03.01 Balle

Grube - Førromersk jernalder

Knud Bjerring Jensen



sb. 141. På en lav, fremskydende bakke fremkom i et godt 500 m2 stort udgravningsfelt en lille sluttet 
jernudvindingsplads med rester af slaggegruber fra syv skaktovne. En af slaggegruberne indeholdt en 
intakt slaggeblok, medens de øvrige gruber var opbrudte. Fylden fra slaggegruberne er hjemtaget til 
nærmere analyser. Nær slaggegruberne fandtes en større lertagningsgrube med spredte slaggestykker og 
lerkarskår fra romersk jernalder. Der kunne ikke påvises yderligere bebyggelsesspor i området

277. Vester Skovgård IV
Jernudvinding

Romersk jernalderAndet anlægsarbejde

SIM 29/1997

13.03.01 Balle

Jernudvinding - Romersk jernalder

Knud Bjerring Jensen

sb. 42. Ved en mindre undersøgelse blev der på et højtliggende plateau tæt ved Krarup Mølledal 
undersøgt nogle få gruber, hvoraf én indeholdt et rigt og varieret keramikmateriale fra yngre 
bronzealder

278. Skippergård
Kogestensgruber/gruber

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

SMS 632A

13.04.05 Hvidbjerg

Grube - Yngre bronzealder

Kurt Glintborg Overgaard

sb. 26. Ved en større udgravning yderst på et plateau vest for Resen Kirke, fandtes der under en 
overpløjet høj en NV-SØ- orienteret jordfæstegrav uden daterende fund og i højtomten rester af to 
urner. Under højen undersøgtes også bopladsspor fra Volling-fasen. Disse udgjordes af gruber med 
keramik og flint, herunder en tyndnakket økse. Spredt på arealet fremkom fund fra yngre bronzealder, 
kogestensgruber og større gruber indeholdende et rigt keramisk materiale, flint og en halv økse af 
bjergart. For enden af en af disse store gruber var der anlagt en nord-syd-orienteret brændtbensgrav, 
måske fra yngre bronzealder. Til yngre germanertid/vikingetid henføres 37 grubehuse, husrester i form 
af stolpehuller efter tre sæt tagbærende stolper og enkelte spor efter hegn. Oldsagsmaterialet består af 
meget keramik, vævevægte, digelfragmenter, jernslagger, lerklining, forkullet korn mv

279. Resen
Høj/boplads/jordfæstegrav

Y.st./y.br./germ./vikAndet anlægsarbejde

SMS 638A

13.04.08 Resen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Kurt Glintborg Overgaard



sb. 69. Afsluttende udgravning (AUD 1996, 256), hvor der blev undersøgt tre sænkninger i terrænet. 
Disse indeholdt kulturlag, der foreløbig er dateret til tidlig bronzealder. Under kulturlaget i den bredeste 
sænkning var der bevaret ardspor fra gentagne pløjninger over et areal på mindst 15 x 4 m. 
Sandsynligvis er ardsporene bevaret over et betydeligt større areal, der vel repræsenterer en ager fra den 
tidligste bronzealder. Desuden blev der foretaget afsluttende opmåling af to hustomter, som foreløbigt 
er daterede til tidlig bronzealder

280. Resengård
Boplads/ardspor

BronzealderAndet anlægsarbejde

SMS 449A

13.04.08 Resen

Ager/mark - Bronzealder
Bebyggelse - Bronzealder

John Simonsen

se lb.nr. 265a

281. 

Andet anlægsarbejde

13.04.08 Resen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Kurt Glintborg Overgaard
Ole Lass Jensen

sb. 138. Fortsat undersøgelse (AUD 1988, 218), hvor der nu fandtes gruber med meget keramik fra MN 
A I, forkullede hasselnøddeskaller og flint. Til yngre bronzealder henføres bl.a. en grube med keramik 
og skaller fra blå- og hjertemuslinger samt strandsnegl

282. Årbjerg Bakke
Boplads

Y.st./y.brAndet anlægsarbejde

SMS 425A

13.04.09 Skive

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Kurt Glintborg Overgaard

sb. 136. Undersøgelse af to arealer på tilsammen 200 m2, på baggrund af resultater fra tidligere 
udgravning (AUD 1988, 219). Området var meget ødelagt pga. dybdepløjning, men der fandtes dog en 
brandplet fra førromersk jernalder per. I. Halvdelen af denne optoges i præparat og afventer 
naturvidenskabelig undersøgelse. Udover brændte knogler og trækul indeholdt graven et fragment af en 
jernnål, et lille hankekar samt følgende bronzegenstande: en Dreipass, to armringe, en mindre, lukket 
ring, en lille spiral samt en lang spiral dannet af et fladt bånd. Endvidere fremkom en formodet 
bulkistegrav, der var totalt omrodet, samt en samling brændte knogler, der lå spredt over et større 
område, men ingen tilhørende anlægsspor

283. Bilstrup
Jordfæstegrav/brandgrave

Æ.br./førromPlantning

SMS 419A

13.04.10 Skive Ls

Gravplads/grav - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Karen Margrethe Hornstrup



sb. 72. Fortsat undersøgelse (AUD 1992, 251), hvor der nu blev registreret 157 anlæg, hovedsagelig 
kogestensgruber. Af disse lå de 110 i fire rækker. F-rækken bestod af 16 kogestensgruber på en 47,3 m 
lang række, der var orienteret NNØ-SSV. G-rækken bestod af 69 kogestensgruber på en 141 m lang 
række, der var noget slynget, men dog orienteret NNØ-SSV. Mod SSV kunne rækken ikke klart 
afgrænses. I-rækken bestod af 17 kogestensgruber på en 42,3 m lang række. J-rækken bestod af otte 
kogestensgruber på en 15,5 m lang række. Begge var orienteret NØ-SV. Hovedparten af 
kogestensgruberne var runde eller ovale og af varierende størrelse; den største målte 2,3 x 1,3 m i 
fladen. I F-rækken fandtes 14 aflange kogestensgruber, 1,8-3,0 m lange og 0,6-1,0 m brede. Dybden 
udgjorde for alle anlæggenes vedkommende mellem ca. 0,1 og 0,5 m. De fundne anlæg kan inddeles i 
fire typer: 1) uden kogesten og trækul, 2) med kogesten og uden trækul, 3) med kogesten og 
trækulsholdigt lag under nedsunket kulturlag, 4) ildskørnede sten i trækulsholdigt lag. I ganske få 
kogestensgruber blev der fundet lerkarskår, der kan dateres til yngre bronzealder, hvorfor der fra et 
større antal kogestensgruber blev indsamlet trækul og sten med henblik på supplerende C14- og TL-
dateringer. Ligeledes blev der udtaget et større antal jordprøver til fosfatanalyse og flotation. Det bør 
nævnes, at den oven for først nævnte anlægstype udgøres af rundagtige fyldskifter indeholdende 
nedsunket muld. Kogestensgruberne skal ses i sammenhæng med de tidligere udgravninger i området, 
hvor der blev udgravet et stort antal af sådanne gruber, der dog ikke lå i et erkendbart system. Med 
hensyn til en tolkning af kogestensgruberne fra Brokbakken III kan det være af betydning at se på den 
topografiske placering. Stedet ligger på en fremskudt højning i et dalstrøg med stejle sider, der leder 
ned til Gudenåen, 1,5 km mod nord

284. Brokbakken III
Kogestensgruber

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

VSM 698F

13.05.04 Gullev

Grube - Yngre bronzealder

Inge Kjær Kristensen

sb. 80. Undersøgelse af et mindre område, hvor der blev fundet rester af to treskibede langhuse, 
kogestensgruber og affaldsgruber

285. Amstrup Bakker
Boplads

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

VSM 729F

13.05.07 Hvorslev

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Inge Kjær Kristensen

sb. 35. I forbindelse med udtagningen af Bjerringrunestenen blev der udgravet en højmiddelalderlig 
blystøbegrube under våbenhuset fra 1889

286. Bjerring Kirke
Blystøbegrube

MiddelalderDiverse

VSM 622F

13.07.01 Bjerring

Grube - Middelalder

Jesper Hjermind



sb. 70. Udgravning af en stærkt nedpløjet høj med en diameter på ca. 8,5 m. Primærgraven var 
fundtom, men der fandtes to sekundære grave, der var henholdsvis 3,80 og 3,56 m lange og 1,54 og 
1,90 m brede. Der var ingen spor efter kiste eller skeletter. I den længste grav fandtes to stridsøkser og 
et knust lerbæger med bred krave, hvorfor der kan være tale om en dobbeltgrav. I den anden grav lå 
lige under muldlaget resterne af et knust lerbæger og syv ravperler. Gravene kan dateres til overgravstid

287. Vindum
Høj

Yngre stenalderPlantning

VSM 708F

13.07.15 Vindum

Gravhøj - Yngre stenalder

Inge Kjær Kristensen

sb. 100. Prøvegravning og efterfølgende undrsøgelse af et 20 ha stort areal. Inden for et ca. 70 x 250 m 
stort område fandtes spredtliggende spor efter 16 treskibede langhuse og to småhuse, der var orienteret 
ØSØ-VNV, samt affaldsgruber. Bevaringsgraden varierede meget, men var oftest dårlig. Alligevel var 
det i visse tilfælde muligt at iagttage forskellige arkitektoniske detaljer: indgangspartier, skillevægge 
samt forsænkninger og væggrøft i østenden. Oldsagsmaterialet, der domineres af mere end 4.000 
lerkarskår, stammer hovedsagelig fra gruberne og kan dateres til per. I-II. Blandt fundene i øvrigt bør 
nævnes jernslagger fra enkelte gruber og stolpehuller. Det kan ikke afgøres, om der er tale om en åben 
landsbybebyggelse, eller om det er en eller flere gårde, der flytter rundt. Bopladsen skal eventuelt ses i 
forbindelse med en vest for liggende lokalitet fra førromersk jernalder per. II-III (AUD 1989, 252)

288. Odshøj
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

VSM 712F

13.08.01 Asmild

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Inge Kjær Kristensen

sb. 154. Bopladsgrube fra førromersk jernalder per. I-II, stærkt ødelagt ved dybdepløjning. Ved 
rekognoscering af marken fandtes flere steder koncentrationer af skår, af hvilke de fleste kan dateres til 
førromersk jernalder. Fund af enkelte skår peger dog også på en datering til ældre eller yngre 
bronzealder

289. Vedsø
Boplads

Br./førromPlantning

VSM 738F

13.08.03 Dollerup

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Inge Kjær Kristensen

sb. 49. Ved oprensning af en drængrøft blev der opsamlet et helt lerkar af Østersøtype fra tidlig 
middelalder. En efterfølgende besigtigelse afslørede ikke anlægsspor

290. Pederstrup
Diverse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

VSM 682F

13.08.09 Pederstrup

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Jesper Hjermind



sb. 240. Undersøgelse af 1.650 m2, hvor der fandtes fire hustomter og to store gruber. Det bedst 
bevarede hus var 27,5 m langt og 5,5 m bredt, orienteret øst-vest og med spor efter syv sæt tagbærende 
stolper samt vægstolper. I de øvrige ligeledes øst-vest-orienterede huse var blot sporene efter de 
tagbærende stolper bevaret. Fund fra husene var ret sparsomme, og pladsen dateres ud fra keramik fra 
affaldsgruberne

291. Viborg Syd II
Boplads

Yngre bronzealderVejanlæg

VSM 367F

13.08.15 Viborg

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Inge Kjær Kristensen

sb. 92. Gennem en årrække er der pløjet mursten op på en mark, hvor Hvolrisgård siges at have ligget. 
En prøvegravning afslørede de næsten totalt bortpløjede rester efter et større gårdsanlæg i form af 
syldsten, kraftige fundamenter, spredte stolpehuller og gruber. Anlægget kan dateres til tidsrummet sen 
middelalder - 1700-tallet

292. Hvolrisgaard
Bebyggelse

Midd./nyere tidDyrkning

VSM 610F

13.09.03 Hersom

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Ann Bodilsen

sb. 61. På en sydvendt skråning, ca. 50 m syd for en højgruppe, udgravedes to kogestensgruber

293. Dybdal
Kogestensgruber

Br./jAndet anlægsarbejde

SMS 270A402

13.11.08 Thise

Grube - Bronzealder
Grube - Jernalder

Kurt Glintborg Overgaard

Randers  Amt

sb. 110. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 284), hvor en søgegrøft blev forlænget til 40 m ud i det 
omgivende moseområde. Det kunne herved ses, at kogestenslagene sluttede et par meter ude i 
lavningen, medens et ca. 0,4 m tykt trækulsholdigt lag i tilknytning til disse fortsatte endnu 15 m. I 
nordsiden af huset fandtes et øst-vest-vendt, stensat rum med fliselagt bund og indvendige mål på 0,7 x 
2,2 m, højde 0,5 m. Alle sten i rummet forekom at være stærkt ildpåvirkede. Vinkelret på rummets 
sydside var der en knapt 0,5 x 4,0 m lang, stensat gang eller kanal, der var 0,4 m dyb. Begge disse 
anlæg syntes anlagt oven i huset, men stadig i førromersk jernalder. Selve huset fortsatte yderligere 5 m 
mod øst og afsluttes af en stensyld. I SV-hjørnet af huset sås et stensat anlæg, tilsyneladende magen til 
den udgravede ovn/kælder, også med en tilhørende stendynge lige syd herfor. Antagelig har de mange 
kogesten forbindelse med de stensatte anlæg, og der har været flere af slagsen på stedet. I betragtning af 
de enorme mængder af trækul, der er fundet, er det nærliggende at tolke ovnene som anlæg til svidning 
af trækul

294. Dyrbakke
Diverse

Førromersk jernalderDyrkning

DJM 2250

14.01.06 Gjerrild

Andre anlæg/diverse - Førromersk jernalde

Lisbeth Wincentz



sb. 107. Fortsat udgravning (AUD 1996, 285), hvor der undersøgtes et ca. 20 m bredt og op til 0,3 m 
tykt kulturlag i et terrassehak, ca. 50 m fra gammel stenalderhavbund. Der fandtes et ildsted og et par 
formodede stolpehuller samt 25 kg lerkarskår, herunder bageplader; endvidere 117 kg flintafslag og 
redskaber. Fundene kan dateres til MN A Ib. I den øvre del af kulturlaget fremkom lidt flint og 3-4 kg 
keramik fra bronze- og jernalder

295. Rimsti Bakke
Boplads

Y.st./br./jDyrkning

DJM 2488

14.01.06 Gjerrild

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Niels Axel Boas

sb. 176. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 288), hvorved bopladslaget blev omtrentligt afgrænset mod 
NV. Ved det nordligste af de fundne ildsteder fandtes et ca. 1,6 x 1,3 m stort lag råler. I de vestligste 
felter var fundmængden i pløjelaget langt mindre end i det underliggende kulturlag, der delvis var 
overlejret af ubrudte tørvelag. Det store oldsagsmateriale fra undersøgelserne er relativt homogent og 
kan placeres i Ertebøllekulturens ældre del

296. Dybdal
Boplads

Ældre stenalderDyrkning

DJM 2450

14.01.10 Hemmed

Bebyggelse - Ældre stenalder

Lisbeth Wincentz

sb. 10. Undersøgelse af en overpløjet høj, der hører til en gruppe på ni fredede høje. Der fandtes et 
forstyrret, kistelignende, stenbygget anlæg og en ligeledes forstyrret grav med stenlægninger og 
brændte ben. Højens diameter var nu ca. 11 m, med blot 0,20 m tørveopbygget fyld tilbage. Under dette 
sås et 0,10 m tykt dyrkningslag med ardspor

297. Thorsø Høje
Gravhøj/ardspor

Ældre bronzealder?Dyrkning

DJM 2422

14.01.17 Villersø

Ager/mark - Ældre bronzealder
Gravhøj - Ældre bronzealder

Lisbeth Wincentz
Niels Axel Boas

sb. 79. Færdigundersøgelse (AUD 1996, 289) af overpløjet høj med forstyrret centralgrav og en 
sekundært anlagt egekistegrav, hvor der blot fandtes tandemalje og trærester fra kisten. Under hele den 
centrale del af højen og de to gravlejer iagttoges et tyndt lag af trækul

298. Basland
Gravhøj

Ældre bronzealderDyrkning

DJM 2621

14.01.19 Ørum

Gravhøj - Ældre bronzealder

Lisbeth Wincentz
Niels Axel Boas



sb. 100. Afsluttende undersøgelse (AUD 1996, 290), hvor der blev udgravet 12 brandgrave, ni 
jordfæstegrave samt rester af et par grave. Fem brandgrave og to jordfæstegrave var såkaldte østjyske 
lerkargrave, der indeholdt op til 10 lerkar fra sen førromersk og ældre romersk jernalder. Fra yngre 
romersk jernalder stammer en grav med fibelsæt, perler, bæltespænde mv. Det antages, at gravpladsen, 
der har givet et stort fundmateriale, nu er næsten totalt undersøgt

299. Askhøj
Gravplads

Førrom./romSkovrejsning

DJM 2576

14.02.01 Albøge

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

Lisbeth Wincentz

sb. 54. Afsluttende undersøgelse (AUD 1996, 291), hvor der frilagdes et areal på 500 m2. Der fandtes 
dog kun rester af et par grave og fyldskifter

300. Kumlhøj
Gravplads

Germ./vikDyrkning

DJM 2011

14.02.01 Albøge

Gravplads/grav - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid

Lisbeth Wincentz

sb. 71. Undersøgelse 150 m syd for kirken, hvor der tidligere er registreret spor efter 
middelalderbebyggelse, herunder støbegods og støbeaffald på et mindre areal. Der fandtes ikke spor 
efter støbevirksomhed, antagelig på grund af den hårdhændede dyrkning i området. Der blev imidlertid 
registreret en bygning, der målte 5,5 x 2,0 m samt adskillige stolpehuller, der ikke indgik i nogen form 
for konstruktion

301. Sydvænget
Bebyggelse

Midd./nyere tidDyrkning

EBM 406

14.02.04 Fuglslev

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Inger Marie Hyldgaard
Pauline Asingh

sb. 16. Efterundersøgelse i fredet gravhøj pga. beskadigelse. Der konstateredes blot et 0,66 m tykt lag 
højfyld

302. Gihøj
Gravhøj

OldtidAndet anlægsarbejde

KHM 1066

14.03.05 Laurbjerg

Gravhøj - Oldtid

Ernst Stidsing



sb. 138. Grubekeramisk skaldynge 25 x 7 m, omgivet af et kulturlag og beliggende på et næs i Mariager 
Fjord. Der fandtes to hovedlag, indeholdende henholdsvis cardium og østers. Fundene i øvrigt udgøres 
af flint, keramik og enkelte andre oldsager

303. Ajstrup Krat
Skaldynge

Yngre stenalderPlantning

ÅHM 3642

14.04.10 Vindblæs

Skaldynge - Yngre stenalder

Uffe L. Rasmussen
Erik Johansen

sb. 107. I et område rigt på megalitgrave fandtes et 1,5 m tykt kulturlag fra en tidlig del af MN A, 
aflejret i en ved vanderosion skabt rende. Der sås også rester af samtidige bopladsgruber, hvis 
bevaringsgrad ikke gav anledning til yderligere undersøgelse

304. Uglemosegård
Boplads

Yngre stenalderLæhegn

EBM 419

14.05.01 Agri

Bebyggelse - Yngre stenalder

Pauline Asingh

sb. 53. Fortsat undersøgelse (AUD 1995, 311), bl.a. af fem grubehuse samt dele af et hegnsforløb. Der 
konstateredes to konstruktionsmæssigt forskellige typer grubehuse, hvor den ene med et areal på ca. 20 
m2 kan have fungeret som kombineret bolig- og arbejdsrum. Fra husenes kulturlag stammer bl.a et 
usædvanligt velbevaret bronzespænde i Borrestil

305. Stødov
Boplads

VikingetidDyrkning

EBM 408

14.05.06 Helgenæs

Bebyggelse - Vikingetid

Pauline Asingh

En istandsættelse af kirkens indvendige murværk gav mulighed for at gøre forskellige 
bygningsarkæologiske iagttagelser. Således viste det sig, at korets østmur oprindelig har haft to 
cirkulære vinduer, og i skibets vestmur fremkom en ligeledes oprindelig åbning mod overetagen i det 
romanske tårn. Den indvendige tilmuring af skibets norddør bestod for en stor del af tilhuggede 
granitsten fra kirkens sløjfede nordportal. På papiret kunne portalen rekonstrueres som en fornem, 
dobbelt søjleportal med lidt forskellig profilering af de to rundbuer. Fire søjlestumper, der tidligere 
henlå på kirkegården og nu er anbragt som borner i hjørnerne af præstegårdens græsplæne, og 
tympanonfeltet er formentlig endt på den nærliggende herregård, hvor det sidder indmuret i 
ladebygningen

306. Hem Kirke
Kirke

MiddelalderAndet anlægsarbejde

NM 2 632/97

14.07.02 Hem

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Morten Aamann Sørensen
Birgit Als Hansen



sb. 117. Som led i projekt "Alstrup Krat" blev der lagt et 4 m bredt og 13 m langt snit ind i højen fra 
syd, dels fordi det syntes at være den mest uforstyrrede del af højen, dels fordi der her især kunne 
forekomme sekundære gravanlæg. Efter snittet at dømme er højen opført i én fase; inderst som en 
platform, der er blevet forhøjet og udvidet og siden afsluttet og stabiliseret med en omhyggeligt 
opbygget mur af sten. I omtrent 1,5 meters højde danner muren en tagrygformet overkragning over 
platformen. Højen er derefter opbygget af vandretlagte græstørv. Uden for stenmuren var der med en 
afstand af ca. 1 m anlagt to randstenskæder af meget store sten med en indbyrdes afstand af ca. 0,5 m. 
På en platform af dels tilkastet, dels formentlig tabt jord slutter højen med et ca. 2 m bredt lag af 
tilfældigt tilkastede, hånd- til hovedstore sten. Over de to randstenskæder kunne der iagttages en 
forsænkning, der oprindelig må have dannet en lav grav eller grøft. Under højen var der gruber og 
fyldskifter, der ud fra oldsagsmaterialet kan dateres til grubekeramisk kultur, ligesom der i højfylden 
fandtes en del flintafslag og enkelte flintredskaber. Højen er arkæologisk udateret, men foreløbige 
pollenanalyser antyder en datering til bronzealder. Undersøgelsen fortsætter i 1998 med geomagnetiske 
sonderinger

307. Hohøj
Gravhøj/boplads

Y.st./oldtidSelvvalgt forskning

KHM 1000

14.07.05 Mariager

Gravhøj - Yngre stenalder
Bebyggelse - Oldtid

Ernst Stidsing

I forbindelse med projekt "Alstrup Krat" blev der undersøgt  særdeles velbevarede bopladsspor fra sen 
førromersk/ældre romersk jernalder, hvor det allerede inden udgravningen var  muligt at erkende de 
svage spor af hustomter, vejforløb og forskellige, antagelig ældre markinddelinger. Over store områder 
fandtes kulturlag, som indeholder betydelige mængder organisk materiale. Kun et hus, en brandtomt, 
med store mængder knogler, muslingeskaller og keramik på gulvet, blev frilagt i sin helhed. I 1998 er 
det tanken at udgrave et gårdsanlæg og en del af de bopladsrester, overvejende fra enkeltgravskultur og 
grubekeramisk kultur, som også findes på pladsen

308. Alstrup
Boplads

Y.st./æ.jSelvvalgt forskning

KHM 0999

14.07.06 Mariager Ls

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Claus Kjeld Jensen

sb. 229. Fortsatte undersøgelser (AUD 1996, 297), hvor der i samarbejde med andre institutioner 
foretoges sonderende undersøgelser. Fire steder blev der lagt snit i agerskel, som peger mod et 
dyrkningsforløb, der antagelig rækker tilbage til bronzealderen. Dette søges underbygget ved 
naturvidenskabelige undersøgelser af dyrkningslagene. Der blev videre lagt snit i en vold, der 
omgrænser et ca. 600 m2 stort område. Herfra udgår tre smalle, hulvejsagtige spor, hvorfor der kan 
være tale om en dyrefold og tilhørende fægange. Også fra folden er der udtaget prøver til 
naturvidenskabelige analyser

309. Alstrup Krat
Ager/diverse

Førromersk jernalderSelvvalgt forskning

SNS 1996-617-005

14.07.06 Mariager Ls

Ager/mark - Førromersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Førromersk jernalde

Jens Bech



sb. 233, 239. I forbindelse med projekt "Alstrup Krat" undersøgtes en høj, 0,4 x 4 m, hvor graven 
bestod af en 2,5 x 1,5 m stor, øst-vest-vendt stenpakning af hånd- til hovedstore sten, omgivet af 
halvmeter store sten, lagt i en kreds med en diameter på 4 m. I kanten af stenpakningen fremkom et 
flintbor og en fladehugget kniv, hvor sidstnævnte daterer højen til ældre bronzealder. En anden høj med 
randstenskæde målte 0,7 x 8 m, og her fremkom i den undersøgte, SV-lige kvadrant et øst-vest-vendt 
stenleje, hvorpå der fandtes en tutulus, der daterer graven til ældre bronzealder. På tutulusen var det 
yderste led af en af den gravlagtes fingre bevaret, og under smykket tekstilrester. Desuden fandtes en 
urne med låg fra yngre bronzealder, nedsat i en skål. I urnen, oven på de brændte ben, ses på 
røntgenbilleder et tyndt, spiralsnoet objekt. En anden urne fra førromersk jernalder indeholdt et 
hankekar, der stod oven på de brændte ben. Begge høje færdigundersøges i 1998

310. Alstrup Krat
Gravhøje

Br./jSelvvalgt forskning

KHM 1112 og 1113

14.07.06 Mariager Ls

Gravhøj - Bronzealder
Gravhøj - Jernalder

Claus Kjeld Jensen

sb. 20. Ved en udvidet prøvegravning blev der fundet fundamentgrøfter fra en ca. 9 x 24 m stor 
stenkirke, omgivet af en kirkegård på ca. 47 x 26 m. Nord herfor fandtes rester af en ældre 
gravplads/kirkegård, der målte mindst 47 x 10 m. Mellem dennes, foreløbig udaterede grave, sås 
stolpehuller. Undersøgelsen fortsættes i 1998

311. Tjærby
Diverse

Midd./udateretDyrkning

KHM 0899

14.09.04 Gimming

Andre anlæg/diverse - Middelalder
Andre anlæg/diverse - Udateret

Inger Marie Hyldgaard

sb. 82. I en ganske lille udgravning fandtes intakte kulturlag, indtil 3,5 m under terræn, med spor efter 
senmiddelalderlig bebyggelse, møddingslag, opfyldnings- og opretningslag, samt et ikke nærmere 
defineret anlæg af brædder. Ældste lag var et opfyldningslag fra 11-1200-tallet og ældste anlæg var fra 
perioden 1200-1400

312. Brødregade
Bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

KHM 1101

14.09.08 Randers

Bebyggelse - Middelalder

Inger Marie Hyldgaard

sb. ??. Undersøgelse af seks jordfæstegrave fra ældre romersk jernalder beliggende på en 
morænebakke. Fire grave udgjordes af små, stenbyggede kamre, men sat af op til meterstore sten. I tre 
grave fandtes fibler, spænder, hårnåle, ravperler og knive samt fra et til syv lerkar. Gravene udgør 
utvivlsomt resterne af en større, nu ødelagt gravplads, og spredte fund fra romertid vidner også om en 
boplads fra romersk jernalder på stedet

313. Ringboulevarden 3
Gravplads

Romersk jernalderVejanlæg

KHM 1127

14.09.08 Randers

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Claus Kjeld Jensen



sb. 50. Undersøgelse af ca. 70 m2, hvor Gråbrødreklostrets øst- og sydfløj har ligget. Af sydfløjen var 
næsten intet bevaret og af østfløjen sås blot lidt af korsgangsfundamentet. Af klostret i øvrigt sås ingen 
spor, og området var præget af forstyrrelser. Derimod var der over en meter kulturlag fra tiden før 
østfløjens opførelse. Der fandtes en vandledning af træ, der antagelig hører 12- eller 1300-tallet til, og 
som vil blive forsøgt dendrokronologisk dateret. Fra 1100-tallet er antagelig et garveri og 
kammmagerværksted med benaffald og diverse affald fra garverivirksomhed. Her fandtes bl.a. et lille 
udskåret dragehoved af ben. Værkstedets stavvæg vil blive forsøgt dendrokronologisk dateret

314. Slotspladsen
Kloster

MiddelalderAndet anlægsarbejde

KHM 0884

14.09.08 Randers

Kloster - Middelalder

Inger Marie Hyldgaard

sb. 83. Fund af Christian IV 2-skilling fra 1640'erne ved udgravning af uregelmæssige fyldskifter. 
Endvidere undersøgelse af stolpehuller fra en ca. 4 x 12,5 m lang bygning med tagbærende vægstolper, 
i hvilken der fandtes et par gruber med gråbrændte skår af den yngre type fra 14-1700-tallet. I 
stolpehullerne sås tegl og dyreknogler

315. Slyngborggade
Bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KHM 1045

14.09.08 Randers

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Inger Marie Hyldgaard

sb. 57. Fortsat udgravning (AUD 1996, 306) hvor der blev undersøgt ca. 2.500 m2. Herved fremkom 
seks langhuse, tre mindre huse, et hegnsforløb, et muligt grubehus, fire brønde samt en jordfæstegrav. 
Langhusene har været 17-34 m lange og 4,5-5,7 m brede, med rette vægge og afrundede gavle. 
Brøndene havde alle bevaret brøndkasse/foring af træ, og blandt materialet sås genanvendt 
bygningstømmer. Tre brønde var fundfattige indeholdende lerkarskår og en perle, men i den fjerde 
brønd fandtes store partier af to lerkar, en korsformet fibula og dele af to vognhjul. Bopladsen kan 
dateres til ældre germansk jernalder. Syd herfor dybdepløjedes 10.000 m2, hvorved der blotlagdes 34 
grubehuse, stolpehuller, der antagelig hører til to langhuse samt et muligt vejforløb. Hvert grubehus 
indmåltes med henblik på senere undersøgelse

316. Stavnsager 2
Boplads/grav/vej

Germ./udateretDyrkning

KHM 0663

14.10.06 Hørning

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

Ragna Stidsing
Ernst Stidsing

sb. 228. Fund af otte menneskeknogler inden for et 1,0 x 1,5 m stort område ved kanten af tidligere 
vådområde. Knoglerne er C14-dateret til 110 f.Kr. Ved undersøgelsen fandtes ikke flere 
menneskeknogler, men et hundeskelet nøjagtigt der, hvorfra førstnævnte var fremkommet

317. Smouenvej
Offerfund?

Førromersk jernalderDyrkning

EBM 343

14.11.01 Bregnet

Depotfund/skattefund/offerfund - Førromer

Pauline Asingh



Århus  Amt

sb. 12. Genoptagelse af udgravning af gravplads, truet af pløjning, hvor der i 1963-70 undersøgtes 42 
grave. Der afdækkedes nu 530 m2 mod nord og øst i fortsættelse af de tidligere udgravninger, hvorved 
der fremkom 16 jordfæstegrave og tre brandgrave. En trediedel af førstnævnte indeholdt delvist 
bevarede skeletter, og i adskillige tilfælde sås spor af plankekister. Gravudstyret var beskedent: især 
jernknive og bæltespænder af jern. I to tilfælde dog henholdsvis et lerkar og en Thorshammer af jern, 
og i en dybtliggende grav jernkniv, bæltespænde af bronze og halskæde med glas- og ravperler. 
Rekognoscering af de omgivende marker med metaldetektor førte til fund af vikingetids 
metalgenstande omkring 300 m fra gravpladsen: brudstykke af sølvbarre, to hele og en ituklippet, 
arabisk sølvmønt, ildstål, vægtlod, brudstykke af forgyldt, trefliget spænde samt mindre stykker 
bronzebeslag. De to hele sølvmønter lå knap en meter fra hinanden og tilhører utvivlsomt Over 
Randlev-møntfundet, der fremkom i 1932. Undersøgelsen forventes fortsat i 1998

318. Hesselbjerg
Gravplads

VikingetidSelvvalgt forskning

FHM 4015

15.02.11 Randlev

Gravplads/grav - Vikingetid

Jens Jeppesen

sb. 42. Efter rekognoscering blev der lagt søgegrøfter på et sandet næs, hvor disse udvidedes ved 
koncentrationer af anlægsspor. Der fremkom stolpehuller og affaldsgruber med flintredskaber og afslag 
samt lidt keramik, der daterer bopladsen til TN C. En øst-vest-vendt række af stolpehuller med en 
indbyrdes afstand af 4 m tolkes som spor af en hustomt. Der hjemtoges jordprøver, da stolpehuller og 
gruber tydeligvis indeholdt forkullet plantemateriale

319. Lyngbygård A
Boplads

Yngre stenalderPlantning

FHM 4012

15.03.04 Lyngby

Bebyggelse - Yngre stenalder

Jens Jeppesen

sb. 34. Prøvegravning efter rekognoscering, hvor der var gjort fund fra yngre stenalder og jernalder. 
Området er højtliggende, let kuperet og sandet, ved kanten af en ådal. To 50 m lange og 3,5 m brede 
søgegrøfter afslørede tilstedeværelsen af enkelte, mindre fyldskifter med et sparsomt indhold af 
keramik fra TN C, medens der kun fandtes enkelte stykker keramik af jernaldertype

320. Lyngbygård B
Boplads

Y.st./jPlantning

FHM 4013

15.03.04 Lyngby

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Jernalder

Jens Jeppesen



sb. 76. På nordsiden af Domkirken blev der gravet to huller, hvert på ca. 3,5 m2 og op til 2 m dybt. I det 
nordligste fandtes, overraskende, vejlag, der rækker tilbage til 1100-tallet, en datering, der skyldes 
keramik og fravær af tegl. Det sydligste hul var fyldt med grave og skeletrester, hvor de formuldede 
rester af en kiste blev påvist

321. Domkirkeplads
Vej/kirkegård

MiddelalderAndet anlægsarbejde

FHM 4045

15.03.11 Århus

Kirke/Kirkegård - Middelalder
Vej/bro - Middelalder

Hans Skov
Lars Krants Larsen

sb. 101. I et mindre felt fremkom fundamentet til en bygning fra anden halvdel af 1500-tallet og 
herunder fundamentrester og en brolægning

322. Guldsmedegade
Bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 3997

15.03.11 Århus

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

H.J. Madsen

sb. 100. Undersøgelse af byens vold og grav, hvor der blev lagt et 29 m langt og op til 4 m dybt snit fra 
voldens bagkant ud i voldgraven; herved lykkedes det at udskille tre faser. Vold I fra 900-tallets første 
halvdel, opført af sandede græstørv, var 10 m bred, og højden anslås til ca. 3 m. Under volden lå et op 
til 30 cm tykt kulturlag fra byens første tid, og kommende kulstof-14 dateringer kan forhåbentlig sætte 
alder på disse lag. Vold II, opført efter 957, ud fra dendrokronologisk datering af træ, indlejret i 
voldfoden, bestod af meget sandede lag. Volden var 18 m bred, og højden anslås til 5 m. I forbindelse 
med opførelsen blev der afgravet et 60-70 m bredt bælte vest for volden, dels for at skaffe materiale, 
dels for at skabe et lavt, sumpet og utilgængeligt område. Vold III udgjordes af en svær lerkappe, lagt 
oven på vold II. Fund fra denne kappe antyder en datering til 12-1300-tallet, hvor volden nu var 23 m 
bred, medens højden anslås til ca. 6,5 m. Det kunne ses, at voldgraven er blevet oprenset mindst fem 
gange fra ca. år 1200 til 1400-tallet, men alligevel skrumpede gravens bredde og dybde ind med tiden. 
Skriftlige kilder oplyser, at volden sløjfedes i 1477, og området ud mod Badstuestræde og gaden 
"Volden" blev bebygget. Der blev her påvist bygningslevn ud til begge gader, hvor huset ud mod 
volden, et hus med kælder, blev nedrevet ca. 1650. Ud mod Badstuestræde kunne der iagttages en 
række vejlag fra ca. 1477 og frem. Formentlig har der på dette sted været en indkørsel til områdets 
baggårde. Fundmaterialet bestod især af keramik fra vikingetid og frem til 1600-tallet. Mest 
opsigtsvækkende var dog fundet af et helt vaskefad, en molling, fra ca. 1500. Et større antal jordprøver 
er indleveret til NNU, og alt egnet træ vil blive forsøgt dendrokronologisk dateret

323. Pustervig
Bybefæstning/bebyggelse/vej

Vik./middAndet anlægsarbejde

FHM 3992

15.03.11 Århus

Bebyggelse - Vikingetid
Forsvarsanlæg/voldsted - Vikingetid
Vej/bro - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Vej/bro - Middelalder

Hans Skov



sb. 76. Undersøgelse fra Mejlgade i øst til Pustervig i vest, hvor der fremkom sporadiske vejlag i de op 
til 1,5 m dybe og 1,6 m brede grøfter. En serie vejlag fra 1200-tallet og frem blev opmålt og tegnet. I to 
stikgrøfter ind til den gamle nationalbank blev der fundet fundamentsten og rester af munkestensmure, 
dels fra muren omkring den katolske bispegård, dels fra en bygning, der må have hørt til dette 
kompleks. Eneste daterende fund var en smule gråbrændt middelalderkeramik

324. Rosensgade
Vej/bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 4011

15.03.11 Århus

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

Hans Skov

sb. 93. Undersøgelsen viste op til 2,7 m tykke kulturlag. Nederst fandtes over alt et tykt lag fra 
vikingetid, men ingen tilhørende konstruktioner. Et bulhus i flere faser kan dendrokronologisk dateres 
til at være opført ca. 1225, med ombygning omkring 1250. Resterne af et ca. 18 x 8 m  teglbygget, 
senmiddelalderligt hus blev påvist og menes identificeret på Resens kort over Århus fra ca. 1675. 
Huset, der blev nedrevet i begyndelsen af 1700-tallet for at give plads til torvet, havde en velbevaret, 
kvadratisk kælder. Denne målte 5,5 m, med bevaret murværk og gulvbrolægning med geometrisk 
mønster. Blandt fundene, der rækker fra vikingetid til nyere tid, bemærkes især en knap 14 cm lang, 
glatpoleret dragt- eller hårnål af hvalrostand fra ca. år 1000 med gennemboring og et lille dragehoved i 
den ene ende

325. Skt. Clemens Torv
Bebyggelse

Vik./middAndet anlægsarbejde

FHM 3959

15.03.11 Århus

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Hans Skov

sb. 96. Indledende undersøgelse på det sted ved Skambækken, hvor Hans Hansen Skoning med 
konsorter i 1635 ved kongelig bevilling oprettede en papirmølle, der fungerede i 15 år. I 1780 blev der 
samme sted bygget en mølle til valkning af tøj. Denne var med flere ombygninger i drift til kort før 
1878, hvor den blev brudt ned, mens mølledammen med dæmning blev bevaret. Udgravningen 
afslørede bl.a. tilstedeværelsen af op til 4 m tykke opfyldningslag, der dog må være af en sen dato, idet 
der nær bunden af disse fandtes en flaske, der er fremstillet på Aarhus Glasværk i perioden 1904-27. 
Ved undersøgelsen fremkom også tre møllestensfragmenter med granater, sikkert importeret fra Norge. 
Yderligere oplysninger om stedet foreligger i form af et fotografi af møllen fra ca. 1875 og ældre kort. 
Undersøgelsen forventes fortsat

326. Thorskov
Papirmølle/diverse

Nyere tidSelvvalgt forskning

FHM 3971

15.03.11 Århus

Bebyggelse - Nyere tid

Jens Vellev



sb. 46. Udlægning af en 69 m lang søgegrøft, hvor en af landsbyen Nordbys gårde har ligget. Der 
fandtes flere brolægninger og en ca. 6 m lang udboret træstamme, en vandledning. Der blev ikke gjort 
fund, der tyder på, at denne gård er ældre end 1700-tallet

327. Damgård
Bebyggelse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 4042

15.04.13 Viby

Bebyggelse - Nyere tid

Hans Skov

sb. 44. Udgravning af en mindre kedelmose (AUD 1996, 315), hvor der fremkom en 6,5 m lang rampe 
af egestokke, tildels understøttet af nedrammede kæppe. På og ved rampen fandtes en del keramik og 
dyreknogler, herunder en hel mosepotte. Keramikken kan dateres til jernalderens tidligste fase. Da der 
også er fund af menneskeknogler, antages det, at rampen har ledt ud til et helligsted, hvor der er 
foretaget ofringer. I mosens randområder var der et markant indslag af bopladsmateriale, især fra 
Fuchsbergfasen. Blandt fundene er et smukt, lille køllehoved. Stenalderbopladsen har oprindlige ligget 
på fast grund, men er i løbet af jernalderen blevet tørvedækket. NNU har udtaget lagserier til 
pollenanalyse og  træ til dendrokronologisk datering

328. Nordby
Offerfund/boplads

Y.st./æ.jAndet anlægsarbejde

FHM 3991

15.04.13 Viby

Bebyggelse - Yngre stenalder
Depotfund/skattefund/offerfund - Ældre jer

Hans Skov

sb. 45. Fortsat og afsluttende udgravning (AUD 1996, 319) af stenalderboplads på kystnær skråning

329. Åhavevej
Boplads

Yngre stenalderSelvvalgt forskning

FHM 3972

15.04.13 Viby

Bebyggelse - Yngre stenalder

Hans Skov

sb. 14. Overvågning af byggeri, hvor der påvistes og undersøgtes enkelte gruber, heraf en med et 
lerkarfragment af middelalderlig type. Endvidere lokaliseredes et krafigt kampestensfundament i 
tilslutning til kirkegårdens SV-hjørne. Fundamentet har båret et 11 m langt hus, der antagelig kan tolkes 
som en kirkelade

330. Fårup Kirke
Diverse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

FHM 4039

15.05.02 Fårup

Bebyggelse - Middelalder

H.J. Madsen



sb. 14. Overpløjet høj, 25 x 0,4 m, hvorfra der tidligere er oppløjet et fragment af en 
bronzesværdklinge. Undersøgelsen, der omfattede den sydlige halvdel af højen, var en 
uddannelsesgravning for Aarhus Universitet. I højfylden med fine græstørvsrester var der flint og 
lerkarskår tilhørende klokkebægerkultur, og i en nedgravning fandtes en hankekop fra ældre romersk 
jernalder. Af højens oprindelige grave var der kun spredte sten og lerkarskår tilbage, og dens centrum 
var totalt spoleret af rævegrave

331. Mosegård I
Høj

Y.st./br./romDiverse

FHM 3616

15.06.03 Grundfør

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Bronzealder
Andre anlæg/diverse - Romersk jernalder

Henrik Thrane

sb. 122. En grundig afsøgning af åløbet afslørede tilstedeværelsen af 7-8 vejforløb eller vadesteder. 
Disse viste sig som tydelige stenlag i åbrinken

332. Egåen
Vej

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 4009

15.06.04 Lisbjerg

Vej/bro - Middelalder
Vej/bro - Nyere tid

Hans Skov

sb. 94. Undersøgelse af bopladsområde fra tidligneolitisk tid. Ud over nogle få gruber og stolpehuller 
blev der fundet et 2,25 m langt og 1 m bredt, trugformet fyldskifte med to stolpehuller på hver langside. 
Keramik og en sleben økse i og ved fyldskiftet antyder, at der måske er tale om de sidste rester af en 
nedpløjet grav

333. Høiris II
Boplads/grav

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

FHM 3485 BY

15.06.04 Lisbjerg

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Hans Skov

sb. 123. I udkanten af et formodet bopladsområde fandtes sammenhængende forekomster af kulturlag, 
spredte stolpehuller og gruber. Der fremkom en del dyreknogler, lidt træ og meget keramik, der primært 
kan dateres til ældre romersk jernalder

334. Lisbjerggård III
Boplads

Ældre jernalderAndet anlægsarbejde

FHM 3485 AA

15.06.04 Lisbjerg

Bebyggelse - Ældre jernalder

Hans Skov



sb. 124. Der fandtes alene en del flint fra bronzealderen

335. Vestergård XVI
Boplads

BronzealderAndet anlægsarbejde

FHM 3845 BL

15.06.04 Lisbjerg

Bebyggelse - Bronzealder

Hans Skov

Skanderborg  Amt

sb. 4. Undersøgelse af helt nedpløjet høj på en lille naturlig forhøjning. Iflg. sognebeskrivelsen fra 1896 
har højen indeholdt en "dolktidsgrav". I sydsiden fremkom akkurat under pløjedybde en dobbeltkonisk 
urne indeholdende brændte ben og omgivet af sten. 1 m herfra lå en itupløjet urne, hvor kun bunden og 
lidt brændte ben var tilbage. I højområdets SØ-lige del fandtes rester af en stenlægning, der antagelig 
har dækket højen

336. Skovvangen
Høj/brandgrave

Y.st./y.brAndet anlægsarbejde

FHM 4008

16.01.04 Hammel

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre bronzealder

Jens Jeppesen

sb. 211. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 326) af gravplads fra yngre germansk jernalder og 
vikingetid. Med undersøgelserne i 1997 er i alt 29 jordfæstegrave og 10 brandgrave blevet udgravet. 
Gravpladsen breder sig ud fra foden af en overpløjet høj, hvor der i 1975 blev udgravet 14 grave fra 
slutningen af yngre stenalder. Gravene fra yngre germansk jernalder og vikingetid ser ud til at samle sig 
i tre små klynger vest for højen. De fleste af jordfæstegravene er øst-vest-orienterede og omkring et par 
meter lange, enkelte dog noget kortere, helt ned til omkring 1 m. Gravenes dybde varierer fra 3-82 cm 
under feltfladen, ofte med spor af en trækiste, og undertiden med skeletspor og tandemaljer der viser, at 
de gravlagte har ligget med hovedet mod vest. Udstyret i gravene er generelt ret sparsomt og afspejler 
en almindelig landbebyggelse med jernknive, bæltespænder og glasperler som det almindeligste udstyr. 
Af mere luksusprægede genstande kan nævnes en rektangulær pladefibula og en stor ringnål af bronze, 
samt et par knæspænder af jern. Et stort ovalt fyldskifte rummede en ca. 2 x 1 m stor vognfading, der 
var blevet anvendt som kiste. Gravgodset omfattede en jernkniv, en hvæssesten, en jernnål, to 
glasperler samt en ravperle. Brandgravenes udstyr svarer nogenlunde til jordfæstegravenes. En enkelt 
brandplet, der skilte sig ud ved sin størrelse, viste sig at rumme resterne af en halvstor hund, der var lagt 
ned i bunden af gruben i ubrændt tilstand, inden resterne fra ligbålet var lagt ned oveni. Af andre 
anlægsspor på pladsen kan nævnes spor efter et vejforløb i form af et par dybe hjulspor, der løber hen 
over gravpladsens nordlige del og fortsætter mod nord, som en lille hulvej ned over et nu rørlagt 
vandløb. Vejforløbet er tilsyneladende fra samme tid som gravpladsen. Desuden er der fremkommet 
stolpehuller fra et eller to huse fra slutningen af yngre stenalder, et stort antal kogestensgruber samt 
talrige smågruber og ubestemmelige fyldskifter

337. Tvilumgård
Boplads/gravplads/vej

Y.st./y.germ./vikDyrkning

SIM 140/1995

16.01.14 Tvilum

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

Knud Bjerring Jensen



sb. 244. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 330), hvor der registreredes rester af et 24 x 8 m stort, 
treskibet hus og i tilknytning hertil kogestensgruber. Antagelig drejer det sig om en enkeltgård fra per. 
II/III

338. Alken Enge
Boplads

Ældre bronzealderDyrkning

SBM 689

16.02.03 Dover

Bebyggelse - Ældre bronzealder

Mads Runge
Torben Sarauw

sb. 253. Der blev undersøgt fire fladmarksgrave, hvor den ene, muligvis en dobbeltgrav der indeholdt 
en dolkklinge af bronze, et hængesmykke af skifer og en flintkniv, kan dateres til periode I. En anden 
grav indeholdt et endnu udateret bæltespænde af jern, medens to grave var fundtomme. Bopladsresterne 
bestod især af forskellige typer gruber med meget keramik, hvor de fleste hører til tidligere erkendte 
bopladsfund på stedet fra førromersk og ældre romersk jernalder

339. Lynghoved
Grave/boplads

Æ.br./æ.jAndet anlægsarbejde

SBM 737

16.02.03 Dover

Gravplads/grav - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Mariann Hahn-Thomsen

sb. 51. Syd for kirkegården fandtes fundamenter efter en 11,5 x 5 m, NV-SØ-orienteret smedje. Den 
nordlige syldstensrække var næsten intakt, den sydlige kun i vest, medens den SØ-lige del antages at 
have været åben. Midt i husets vestende var der et meget kraftigt fundament til essen, og der fandtes 
mange smedeslagger i og uden for huset. Slaggerne er opstået ved meget høje temperaturer ved 
smedning af store genstande. Desuden fandtes amboltstenen. Smedjen er brændt, hvilket brændte 
vægge og brandlag vidner om

340. Fruering
Diverse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

SBM 719

16.02.04 Fruering

Bebyggelse - Middelalder

Mariann Hahn-Thomsen

sb. 29-30. Ned til et tidligere vandhul fandtes ildsted og gruber fra ældre stenalder, medens der ca. 100 
m NØ herfor var syv gruber fra bronzealderen

341. Hørninggårdsvej
Boplads

Æ.st./brAndet anlægsarbejde

SBM 725

16.02.05 Hørning (Sønder)

Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Mariann Hahn-Thomsen



sb. 124. På en østskråning ned mod tidligere vådområde fandtes slaggegruber, affaldsgruber og 
stolpehuller

342. Anebjerggårdsvej
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

SBM 713

16.02.08 Skanderup

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Mariann Hahn-Thomsen

sb. 130. Udgravning af lertagningsgruber, affaldsgruber og kulturlag. Endvidere undersøgtes en 
keramikovn foret med lerkarskår. Alt kan dateres til per. I

343. Enggård
Boplads/pottemagerovn

Førromersk jernalderVejanlæg

SBM 716

16.02.08 Skanderup

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder

Mariann Hahn-Thomsen

sb. 127. Der undersøgtes stolpehuller og ildsteder, som dateres ud fra rekognosceringsfund

344. Gramvej
Boplads

Yngre stenalderVejanlæg

SBM 717

16.02.08 Skanderup

Bebyggelse - Yngre stenalder

Mariann Hahn-Thomsen

sb. 123. Ved prøvegravning på et 5 ha stort område fandtes på et højtliggende område en grube med 
kværnsten og keramik fra førromersk jernalder

345. Grønnedalsvej
Grube

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

SBM 712

16.02.08 Skanderup

Grube - Førromersk jernalder

Mariann Hahn-Thomsen

sb. 115. På en bakketop fandtes stolpehuller fra mindst tre treskibede huse, der ud fra keramik kan 
dateres til yngre førromersk jernalder. Fundene skal ses i forbindelse med tidligere erkendte 
bopladsspor umiddelbart nord for området

346. Ladegård
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

SBM 740

16.02.08 Skanderup

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Mariann Hahn-Thomsen



sb. 132. På en sydskråning fandtes 55 anlæg, fortrinsvis lertagnings-, kogestens- og affaldsgruber. 
Fundmaterialet bestod af store mængder lerkarskår, fragmenter af lerblokke, mange knusesten mv. 
Datering til per. I

347. Mårvej
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

SBM 736

16.02.08 Skanderup

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Mariann Hahn-Thomsen

sb. 131. På et 250 x 10 m stort areal fandtes en hustomt og en staklade, 21 slaggegruber og 2 
kogestensgruber, der kan dateres til ældre førromersk jernalder

348. Virringvej
Boplads/jernudvinding

Førromersk jernalderVejanlæg

SBM 720

16.02.08 Skanderup

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Jernudvinding - Førromersk jernalder

Mariann Hahn-Thomsen

sb. 20. På en bakke fandtes to gruber med keramik fra ældre jernalder

349. Cappucino
Gruber

Ældre jernalderAndet anlægsarbejde

SBM 733

16.02.09 Stilling

Grube - Ældre jernalder

Mariann Hahn-Thomsen

sb. 16. Efter iagttagelse af et halvt nedstyrtet grubehus i kystskrænt, blev der foretaget en 
prøvegravning, hvorved der også påvistes stolpehuller fra mindst et langhus

350. Kongsbo
Boplads

VikingetidDiverse

HOM 917

16.03.01 Endelave

Bebyggelse - Vikingetid

Ole Schiørring
Anders Horsbøl Nielsen



sb. 49, 68. Totaludgravning af en høj, hvor centralgraven, en kvindegrav med 32 ravperler fra 
enkeltgravskultur, undersøgtes i 1971. Højen var da over 1 m høj, nu blot ca. det halve. Ved 
undersøgelsen påvistes tre faser og en velbevaret randstenskæde af meget store sten, samt en største 
diameter på 32 m. Ved randstenskæden mangler udgravning af en stenlægning. SV for højen 
undersøgtes et større areal med 26 kogestensgruber og ca. 300 stolpehuller, men uden at det lykkedes at 
udrede sikre hustomter

351. Dorteasminde
Høj/boplads

Y.st./æ.brAndet anlægsarbejde

HOM 18

16.03.02 Hornborg

Gravhøj - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

Anders Horsbøl Nielsen
Karen Salvig

sb. 46. Et snit gennem byens nordlige voldgrav viste, at denne her var bredere end en normal voldgrav

352. Kilden
Bybefæstning

MiddelalderAndet anlægsarbejde

HOM 1004

16.03.03 Horsens

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 19, 65 og 66. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 335), hvor der frilagdes ca. 2.650 m2. Af højen sb. 
19, hvor der tidligere er fundet en bronzedolk, sås nu blot en ringgrøft. Fra middelalderen undersøgtes 
bl.a. et par langhuse med jordgravede stolper, hhv. 16 x 5,5 m og 9,5 x 5,5 m, det ene med rester af en 
stenbygget ovn. Endvidere mange andre spor af middelalderbebyggelse, herunder et grøftforløb fra sen 
vikingetid eller tidlig middelalder, med retning mod Lovby Kirketomt. Flere gruber med sparsomme 
fund af keramik kan dateres til ældre jernalder. En registreret stenrække / randstenskæde(?) hører 
måske til et hidtil ukendt megalitanlæg (Sb. 66)

353. Lovby
Megalitanlæg/høj/gruber/bebyggelse

Y.st./br./j./vik./middAndet anlægsarbejde

HOM 922

16.03.03 Horsens

Gravhøj - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder
Grube - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Anne Bjerrekær

sb. 185. Mindre undersøgelse af en ca. 16 x 8 m stor stenrøse, påtruffet under nyplantning

354. Storeknøs
Røse

UdateretPlantning

SIM 17/1997

16.04.05 Gl.Rye (Rye)

Gravplads/grav - Udateret

Knud Bjerring Jensen



sb. 72, 205. Undersøgelse af en helt bortpløjet høj, hvor dog det meste af en lille randstenskæde var 
bevaret. Der fandtes en øst-vest-orienteret grav, 1 x 1,6 m, lidt nedgravet i morænebakken. De svagt 
skrånende sider var stenpakkede og skal måske ses i forbindelse med en plankekiste. Gravlejets 
udstrækning var blot ca. 0,72 x 1,50 m. Af den gravlagte i hockerstilling sås blot sortfarvede spor efter 
hovedet. Gravgaverne bestod af en stridsøkse, en tyndbladet flintøkse og to gennemborede ravskiver

355. Addit Østergård
Høj

Yngre stenalderDyrkning

HOM 928

16.04.06 Sønder Vissing

Gravhøj - Yngre stenalder

Per Borup

sb. 206. Afsluttende undersøgelse (AUD 1996, 343), hvor det ikke lykkedes at få klarhed over 
anvendelsen af en særpræget bygning. Resultaterne af naturvidenskabelige undersøgelser afventes

356. Vestergård
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

HOM 923

16.04.06 Sønder Vissing

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 158. I en søgegrøft fremkom enkelte, tætliggende anlæg, bl.a. en større, keramikholdig grube med 
flere fragmenterede lerblokke. Anlæggene skal formentlig alle dateres til per. I. Undersøgelsen 
fortsættes i 1998

357. Vestermarken
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

HOM 1024

16.04.06 Sønder Vissing

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Per Borup

sb. 70. Undersøgelse efter fund af oppløjet bronzesværd. Centralgraven, hvori indgik stenpakninger, 
kistespor mv., var lidt nedgravet i undergrunden og målte ved den stenlagte bund 2,45 x 1,35 m. I 
sydsiden lå en stor stridsøkse, type B 1, dog med lodret sideliste, samt en omhyggeligt tilhugget, 
usleben, tyndnakket flintmejsel. Ved nordsiden en stor tyknakket retøkse, en fint slebet, tyndbladet økse 
og en flintflække. Endvidere undersøgtes en 0,7 m dyb og 0,65 m bred ringgrøft, ca. 13 m i diameter, 
hvori der antagelig har stået stolper. I en senere fase har højen været ca. 16 m i diameter med et 
randstenstæppe, der var 1-1,5 m bredt, og til denne fase kan bronzesværdet høre. Straks øst for højen 
undersøgtes et mindre kulturlag med stolpehuller fra tidlig førromersk jernalder, og fra samme tid er et 
større kulturlag i en lavning lige nord for højen. Af dette undersøgtes blot en lille del, herunder en ovn 
omgivet af jernslagger

358. Højvang, Gantrup
Høj/boplads/jernudvinding

Y.st./br./førromDyrkning

HOM 828

16.04.11 Voerladegård

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Jernudvinding - Førromersk jernalder

Anders Horsbøl Nielsen



sb. 89-90. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 451) af enkelte kogestensgruber og en keramikholdig 
grube fra tidlig førromersk jernalder, en del af et større bopladsområde. Endvidere undersøgtes et lille 
kulturlag, ca. 5,5 x 1,0 x 0,1 m med bronzealderkeramik

359. Kirstinelyst
Boplads

Br./førromAndet anlægsarbejde

HOM 987

16.04.11 Voerladegård

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Per Borup

sb. 169. Undersøgelse af godt 8.000 m2, hvor der blandt mange stolpehuller med sikkerhed kunne 
udskilles to huse, det ene et toskibet, antagelig neolitisk hus, der målte ca. 10 x 4,5 m. Trækul fra to 
stolpehuller afventer kulstof-14 datering. Antagelig hidrører også andre stolpehuller fra sådanne huse. 
Et 17 x 6 m stort, treskibet hus, hvor forskellige arkitektoniske iagttagelser kunne gøres, indeholdt et 
kulturlag med keramik fra bronzealderen. Under huset sås ardspor. Øst for huset kunne en næsten lige, 
nord-syd-orienteret grøft med stolpespor følges over 80 m. En endnu ikke færdigudgravet urne med 
brændte ben i den nordlige del af feltet skal formentlig dateres til førromersk jernalder

360. Petersborg
Boplads/ardspor/brandgrav

Y.st./br./førromAndet anlægsarbejde

HOM 1018

16.05.15 Østbirk

Ager/mark - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder
Ager/mark - Bronzealder
Bebyggelse - Bronzealder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Per Borup

sb. 168. Registrering af gamle stendigeforløb og en velbevaret, brolagt vej ved Urup Hovedgård. 
Endvidere udgravedes en formodet syld til et større hus og mange stolpehuller og gruber. Fund af et 
helt kuglekar peger på aktivitet også i middelalderen

361. Urup
Bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

HOM 914

16.05.15 Østbirk

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Anne Bjerrekær



sb. 14. Der fandtes enkelte gruber fra enkeltgravskultur og ældre jernalder, medens en del af de mange 
øvrige anlæg kunne henføres til senere perioder. Til senneolitikum/ældre bronzealder hører et større 
kulturlag med flere stolpehuller, antagelig et toskibet hus med forsænket gulv. 16 slaggegruber fra 
skaktovne kan ikke dateres nærmere, medens spor efter treskibede huse med spor efter kraftige, 
tagbærende stolper og ildsteder vel skal placeres i yngre jernalder. I den sb.-registrerede høj, der var 
meget nedpløjet, sås kun rester af en centralgrav og spredte forekomster af brændte ben, men ingen 
gravgaver

362. Birkevej
Boplads/høj/jernudvinding

Y.st./br./jAndet anlægsarbejde

HOM 638

16.06.01 Ejstrup

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre stenalder
Kulturlag - Ældre bronzealder
Gravhøj - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Jernudvinding - Jernalder

Per Borup

sb. 100. Højen kunne ikke erkendes ved prøvegravning

363. Marinaborg
Høj

OldtidPlantning

HOM 902

16.06.05 Nørre Snede

Gravhøj - Oldtid

Per Borup

sb. 398. Mindre undersøgelse af tre kogestensgruber. Der kunne ikke iagttages yderligere anlægsspor i 
området

364. Gunilslund
Kogestensgruber

OldtidAndet anlægsarbejde

SIM 22/1997

16.06.06 Them

Grube - Oldtid

Knud Bjerring Jensen

sb. 390. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 353) af et stolpebygget anlæg på 2 m dybde i østenden af 
Thorsø. Ved de fortsatte undersøgelser er der lokaliseret og opmålt yderligere et antal pæle og stolper, 
samt optaget et mindre skårmateriale

365. Thorsø
Forsvarsanlæg

MiddelalderDiverse

SIM 12/1994

16.06.06 Them

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Knud Bjerring Jensen



sb. 26. Udgravning af en 4,7 x 3,7 m, toskibet, nedbrændt huskonstruktion med vægstolpespor, især i 
østgavlen, mens vestgavlen har været delvis åben. En tyndnakket, sleben økse var placeret midt i 
østgavlen, og i huset fandtes to meget lavbundede gruber med ildskørnede sten. Der blev ikke i 
nævneværdig grad fundet bopladsaffald som lerkarskår eller flintaffald, og huset tolkes som et kulthus. 
Hvis kulstof-14 datering af prøver fra de nedbrændte vægge peger på samme datering som øksen, og 
kulthustolkningen er korrekt, kunne det dreje sig om det hidtil ældst kendte af typen. I umiddelbar 
nærhed af huset blev der udgravet flere gruber, formentlig jævngamle med huset. I en af disse fandtes et 
næsten helt forrådskar fra tragtbægerkultur. Vest for huset undersøgtes kogestensgruber og mindre 
fyldskifter, heraf kun få, egentlige stolpehuller. Disse anlæg hører sandsynligvis bronze- eller tidlig 
jernalder til

366. Gudenåvej
Kulthus/boplads

Y.st./br./jAndet anlægsarbejde

HOM 945

16.06.09 Åle

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Anne Bjerrekær

Vejle  Amt

sb. 1. Ved udlægning af søgegrøfter for at fastslå afgrænsningen af en megalittomt, fremkom enkelte, 
mindre, spredte fyldskifter med trækul, samt tæt ved højen, formodede stenspor. Undersøgelsen 
fortsættes i 1998

367. Klakring
Høj/diverse

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

HOM 1058

17.01.07 Klakring

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre stenalder

Per Borup

sb. 3. Ved prøvegravning fandtes ingen spor af højen. Der er formentlig tale om en fejltolkning af en 
lille moræneknold

368. Termanshøj
Høj

OldtidRåstof

VKH 5289

17.01.14 Ørum

Gravhøj - Oldtid

Folmer Christiansen

sb. 39. Udgravning af ca. 8.500 m2, hvor der blev undersøgt fire treskibede og 16 etskibede langhuse, 
en staklade og fem grubehuse. Datering 700-1300 ud fra keramik og hustypologi (jf. AUD 1996, 356)

369. Havgård
Boplads/landsby

Vik./middRåstof

MKH 843

17.02.03 Harte

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Kirsten Prangsgaard



sb. 63. Udvidet prøvegravning, hvor der blev afdækket enkelte stolpehuller og gruber. Fund af 
skiveskrabere og keramik kan antagelig dateres til bronze- og jernalder

370. Milholt
Boplads

Br./jAndet anlægsarbejde

MKH 915

17.02.06 Nørre Bjert

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Solveig Nielsen

sb. 37. Prøvegravning, hvor der blev afdækket affaldsgruber med keramik fra førromersk jernalder. Det 
var dog ikke muligt at stedfæste selve bebyggelsen

371. Nørreskovgård
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

MKH 922

17.02.07 Nørre Bramdrup

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Solveig Nielsen
Kirsten Prangsgaard

sb. 38. Prøvegravning, hvor der blev fundet en stærkt itupløjet, formodet urne

372. Petersminde
Brandgrav?

Jernalder?Andet anlægsarbejde

MKH 929

17.02.07 Nørre Bramdrup

Gravplads/grav - Jernalder

Solveig Nielsen

sb. 92. Ved prøvegravning afdækkedes to etskibede hustomter, der typologisk antagelig hører hjemme i 
tidlig middelalder

373. Børup
Bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

VKH 6106

17.03.04 Taulov

Bebyggelse - Middelalder

Folmer Christiansen

sb. 93. Ved prøvegravning afdækkedes spor af hegn, stolpehuller og gruber over et areal på ca. 6.000 
m2. Enkelte gruber kan ud fra den fundne keramik dateres til førromersk jernalder. Hegnenes 
udformning antyder øvrige dateringer, dvs. til yngre romersk/ældre germansk jernalder. 
Undersøgelserne fortsættes i 1998

374. Eisenballegård
Boplads

Førrom./rom./germAndet anlægsarbejde

VKH 6107

17.03.04 Taulov

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

Folmer Christiansen



sb. 94. Undersøgelse af dele af et bopladsområde med stolpehuller, gruber og kogestensgruber, hvor der 
kunne udskilles 2-3 småhuse. Fund af ildsten, hvæssesten, skiveskrabere, slagsten, knusesten, 
flintaffald og keramik daterer pladsen til per. V/VI

375. Krybily Allé
Boplads

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

VKH 6081

17.03.04 Taulov

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Folmer Christiansen

sb. 55. På sydsiden af en bakke afdækkedes et antal gruber og stolpehuller. Disse er ud fra keramikfund 
dateret til ældre romersk jernalder

376. Frydenlund
Boplads

Romersk jernalderAndet anlægsarbejde

VKH 6130

17.04.02 Engum

Bebyggelse - Romersk jernalder

Folmer Christiansen

sb. 53. Undersøgelse af den truede del af en høj, der ligger i et markskel. Der sås ca. 25 cm 
tørveopbygget højfyld med en del flintafslag i, men af centralgraven var der ingen spor. På den gamle 
overflade under højen lå en uregelmæssig stenlægning af op til hovedstore sten, og i en recent 
nedgravning i kanten af højen lå fire store sten, muligvis fra en randstenskæde. Nedgravningen 
indeholdt også en del fragmenter af brændte ben, lidt keramik og trækul, formentlig fra en brandgrav, 
der er ødelagt ved nedgravningen. Ud fra keramikken kan graven antagelig dateres til førromersk 
jernalder

377. Stenagerlund
Høj

Br./førrom.?Råstof

VKH 5930

17.04.06 Løsning

Gravhøj - Bronzealder
Gravhøj - Førromersk jernalder

Folmer Christiansen

sb. 111. I et tracé fandtes over en strækning på ca. 80 m to koncentrationer af gruber og 
kogestensgruber. Keramik daterer anlæggene til ældre førromersk jernalder

378. Rugstedlund
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

VKH 6062

17.06.04 Ødsted

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Folmer Christiansen



sb. 46. Undersøgelse af fuldstændig planeret høj med et tværmål på 18 m, sandsynligvis omsat med 
randsten. Der fandtes en firesidet dyssekammertomt og rester af et jættestuekammer. I dyssekammeret 
lå knogler, en benmejsel, en dobbeltkølleformet ravperle og nogle få lerkarskår fra MN A V. Uden for 
jættestuens indgang fandtes seks små lerkarskår fra MN A I

379. Strårup II
Megalitanlæg

Yngre stenalderDyrkning

MKH 895

17.07.01 Dalby

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Erik Jørgensen

sb. 61. Undersøgelse af to stendynger, der tolkes som rydningsrøser, hver omkring 4 x 4 m store, med 
sten i 1-2 lag. I den ene fandtes keramik fra ældre romersk jernalder

380. Ødis Vest
Rydningsrøser

Romersk jernalderAndet anlægsarbejde

MKH 916

17.07.08 Ødis

Andre anlæg/diverse - Romersk jernalder

Kirsten Prangsgaard

sb. 13. Fund af svære, nedrammede egestolper i bredden af en bæk. Den efterfølgende udgravning 
kunne dog ikke godtgøre, hvorvidt der var tale om en vandmølletomt

381. Fruens Møllested
Vandmølle?

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

VKH 06105

17.08.06 Grejs

Vandmølle - Middelalder
Vandmølle - Nyere tid

Birka R. Bitsch
Folmer Christiansen

sb. 11. Undersøgelse af et mindre område med gruber og kogestensgruber. Datering på grundlag af lidt 
keramik fra et par af gruberne

382. Nedergård
Boplads

Y.st./br.(?)Andet anlægsarbejde

VKH 6064

17.09.03 Hover

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Folmer Christiansen

sb. 518. Ved prøvegravning fandtes en hidtil uregistreret høj, 20-25 m i diameter. Et snit i højsiden 
viste tydelig tørveopbygning i op til ca. 1 m højde

383. Vandel Mark
Gravhøj

Bronzealder(?)Plantning

VKH 6099

17.09.08 Randbøl

Gravhøj - Bronzealder

Folmer Christiansen

Ringkøbing  Amt



sb. 216. Efterundersøgelse af fundstedet for en randlisteøkse i privat eje. Nedlæggelsesstedet viste sig at 
være kanten af et nu bortdrænet vådområde, hvor en muldafrømning blev fulgt, uden at yderligere fund 
fremkom

384. Gåsdal
Løsfund

Ældre bronzealderDiverse

SKJ 437

18.01.05 Hanning

Andre anlæg/diverse - Ældre bronzealder

Torben Egeberg

sb. 3. Mindre prøvegravning i en overpløjet jættestue, hvor dele af kammer og gang frilagdes. Mod syd 
fandtes spredte forekomster af keramik. Undersøgelsen forventes fortsat i 1998

385. Ejsing Nord
Megalitanlæg

Yngre stenalderDyrkning

HOL 20.281

18.02.01 Ejsing

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Poul Mikkelsen

sb. 30. Efterundersøgelse af plyndringshul i fredet høj. I hullets side fandtes en urne, der indeholdt 
brændte ben og en lille bronzenål. Denne urne har stået øst for den, der fandtes ved plyndringen

386. Flyndersø
Brandgrave

Yngre bronzealderDiverse

SMS 646A

18.02.02 Estvad

Gravplads/grav - Yngre bronzealder

Kurt Glintborg Overgaard

sb. 182. Prøvegravning på udvalgte lokaliteter med i forvejen kendte sb.- numre. Ved Kærhus er 
tidligere opsamlet en del flint fra ældre stenalder, men i en søgegrøft fremkom blot en kogestensgrube

387. Kærhus
Grube

OldtidLæhegn

HOL 20.275

18.02.06 Ryde

Grube - Oldtid

Ann Bodilsen

sb. 139. Efter dybdepløjning fandtes spor af oppløjede grave. Ved den efterfølgende udgravning 
undersøgtes fire af disse og to tilhørende offergruber fra ældre romersk jernalder, hvor to af gravene var 
anlagt oven i hinanden. Gravgaverne bestod af 7-9 lerkar og 1-3 jernknive. Ud fra stratifikation og 
keramik kan gravene opdeles i to ældre og to yngre begravelser, hvor de ældre har samme orientering, 
medens de yngre er forskudt 41o mod syd i forhold til de ældre

388. Øster Hasselholt
Jordfæstegrave

Romersk jernalderPlantning

HOL 20.218

18.02.08 Sahl

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Bo Steen



sb. 696. Prøvegravning inden for beskyttelseszonen af fredet høj. I en søgegrøft fandtes enkelte 
stolpehuller, der syntes at passe parvis sammen, måske spor efter tagbærende stolper til et hus, skønt 
den indbyrdes afstand var forholdsvis stor. Der blev ikke gjort daterende fund her, men i en 
nærliggende grube blev der fundet et enkelt hankeskår, der kan placeres i ældre romersk jernalder

389. Hedevang
Boplads

Romersk jernalderRåstof

HOL 20.279

18.02.09 Sevel

Bebyggelse - Romersk jernalder

Ann Bodilsen

sb. 691. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 479), hvor der blev udgravet et felt på ca. 240 m2, vest for 
den tidligere udgravede hustomt fra senneolitikum. Der blev udgravet ti fyldskifter, hvoraf enkelte 
muligvis hører til hustomten. I et mindre felt SØ for denne undersøgtes en lille samling stolpehuller og 
gruber uden daterende fund

390. Skank
Boplads

Y.st./udateretDyrkning

HOL 20.165

18.02.09 Sevel

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Udateret

Poul Mikkelsen

sb. 695. Prøvegravning i stærkt nedpløjet område, hvor der blev registreret stolpehuller og gruber, 
hvorimod hustomter ikke kunne påvises. Keramikken fra gruberne peger på en datering til yngre 
bronzealder

391. Viborgvej
Boplads

Yngre bronzealderRåstof

HOL 20.278

18.02.09 Sevel

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Ann Bodilsen

sb. 71. Undersøgelse af bl.a. ardspor og stolpehuller fra oldtiden samt kulturlag, lertagningsgruber og 
en brønd fra nyere tid. I bunden af sidstnævnte lå et vognhjul anvendt som brøndforing

392. Birk Centerpark I
Ardspor/boplads/brønd

Oldtid/nyere tidVejanlæg

HEM 3445

18.03.05 Gjellerup

Ager/mark - Oldtid
Bebyggelse - Oldtid
Bebyggelse - Nyere tid

Martin Winther Olesen
Hans Rostholm



sb. 72. På en ca. 400 m lang strækning fremkom blandt andet gruber fra nyere tid

393. Birk Centerpark II
Gruber

Nyere tidVejanlæg

HEM 3450

18.03.05 Gjellerup

Grube - Nyere tid

Bo Steen

sb. 36. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 381), nu af 3.900 m2. Der fremkom en hustomt, 23 x 6 m, 
antagelig fra middelalderen. Lidt vestligere fandtes en stor rektangulær grube, 4 x 5 m, muligvis en 
kælder med nedgang fra syd, indeholdende lerkarskår fra middelalderen. I området var der desuden en 
del kogestensgruber og en grube med enkelte skår, antagelig fra jernalderen

394. Gullestrup Kirke
Boplads/bebyggelse

J./middAndet anlægsarbejde

HEM 3407

18.03.06 Herning

Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Martin Winther Olesen

sb. 32. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 490), nu af 3.370 m2, beliggende på den østligste del af det 
store bopladsområde på Holingknuden. Der udgravedes en hustomt, 34 x 6,5 m, der ud fra keramik og 
type kan dateres til germansk jernalder

395. Holing Nordøst
Boplads

Germansk jernalderAndet anlægsarbejde

HEM 3291

18.03.06 Herning

Bebyggelse - Germansk jernalder

Martin Winther Olesen

sb. 37. Undersøgelse af ca. 6.000 m2, hvor der fandtes en grube med skår fra sen bronzealder eller 
tidlig jernalder. Desuden var der middelalderbebyggelse, gårdsanlæg, i to koncentrationer nederst på en 
sydvendt skråning. Disse bestod af i alt 10 huse, bl.a. øst-vest-orienterede langhuse mellem 25 og 30 m 
lange og 5 m brede. Hertil kommer rester af gårdsanlæg både i udgravningsområdets østligste og 
vestligste del. Det bedst bevarede gårdsanlæg har haft en udstrækning på ca. 50 x 40 m med 
hovedbygning mod syd ud til et stort engområde. Endvidere fandtes fem kogestensgruber, gruber fra 
middelalderen og et øst-vest-gående, udateret vejforløb. Udgravningen fortsætter i 1998

396. Løvbakkevej Syd
Grube/bebyggelse/vej

Y.br./æ.j./midd./udateretAndet anlægsarbejde

HEM 3463

18.03.06 Herning

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Ældre jernalder
Bebyggelse - Middelalder
Vej/bro - Udateret

Martin Winther Olesen



sb. 125. Fortsat undersøgelse på et stort bopladsområde (AUD 1996, 385), hvor der blev frilagt i alt 
11.500 m2. Der blev udgravet 14, overvejende spredtliggende huse af hvilke det største var 24 m langt, 
37 gruber, 81 kogestensgruber og tre brønde. I husene undersøgtes rester af tre store, nedgravede lerkar, 
et ildsted og et anlæg, der må tolkes som ovn eller ildsted. Gruberne, hvoraf en var ca. 10 x 5 m stor og 
gravet indtil 2 m ned i undergrundsleret, indeholdt mange fund, bl.a. lerblokke og forkullet korn. 
Datering til tidlig førromersk jernalder. Udgravningen fortsætter i 1998

397. Koustrupparken
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

HEM 3391

18.03.10 Rind

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Peter Mohr Christensen
Hans Rostholm

sb. 78. Undersøgelse af tre gruber med flint fra Maglemosekultur og tre gruber med keramik fra 
enkeltgravskultur. Ved prøvegravning på bakkedrag vest herfor fandtes ni kogestensgruber, en grube 
og et fyldskifte med fund af jernalderkarakter, samt endnu en grube med fund fra enkeltgravskultur

398. Langvadbjerg
Gruber

Æ.st./y.st./jVejanlæg

HEM 3462

18.03.14 Snejbjerg

Grube - Ældre stenalder
Grube - Yngre stenalder
Grube - Jernalder

Hans Rostholm

sb. 95. Undersøgelse af i alt 625 m2 på en boplads fra ældre germansk jernalder midt i Sønder Felding 
by, hvor en del anlægsspor var ødelagt før museets ankomst. Der var rester af to langhuse, det største 
21 m langt, flere hegnsforløb, fem slaggegruber og diverse stolpehuller. Bopladsen ligger ca. 300 m NØ 
for vikingetidsbopladsen HEM 3416

399. Nørre Allé/Vesterbysvej
Boplads

Germansk jernalderAndet anlægsarbejde

HEM 3461

18.03.17 Sønder Felding

Bebyggelse - Germansk jernalder

Bo Steen
Hans Rostholm

sb. 94. Afsluttende undersøgelse på en stor vikingetidsboplads på nordsiden af Skjern Å (AUD 1996, 
387). I alt afdækkedes 10.800 m2, fordelt på fire udgravningsfelter. Der fremkom et stort antal 
langhuse, det største 29 m langt, men også et 25 m langt Trelleborghus, 23 grubehuse, tre brønde og 
mange hegnsforløb. Fundmaterialet omfatter bl.a. keramik, væve- og tenvægte, hvæssesten og 
kværnstensfragmenter af rhinsk basalt. I et 4 x 3,6 m stort grubehuse lå 30 ubrændte og en brændt 
vævevægt af ler, to glasperler, enkelte lerkarskår og rester af lerklining. Ud over enkelte andre 
fund/anlæg er bopladsen helt overvejende fra vikingetid

400. Åparken
Boplads

VikingetidAndet anlægsarbejde

HEM 3416

18.03.17 Sønder Felding

Bebyggelse - Vikingetid

Bo Steen
Hans Rostholm



sb. 49. Undersøgelse af i alt 52.000 m2 på SØ-vendt skråning, hvor der var rester af ca. 70 huse, 
diverse hegn og talrige andre anlægsspor. På den sydlige del undersøgtes bl.a. syv indhegnede, 
enkeltliggende gårde fra mellemste og sidste del af førromersk jernalder. Næsten alle huse har bevaret 
spor efter indgange og båseskillerum, og i to tilfælde fandtes der træ fra vægkonstruktioner. Der er 
undersøgt fem brønde, og i en af disse lå en skål og en øse, begge af træ. Husene ligger i mindre 
klynger, typisk på lave, sandede højninger, idet dog de to østligste huse ligger helt nede ved engkanten. 
Her i den østlige del i et moselag fremkom en kronehalsring af tidlig type. På den nordlige del af 
bopladsområdet var der rester af mindst ni indhegnede gårdsanlæg samt fritliggende langhuse. Her kan 
fundene dateres til sen førromersk og ældre romersk jernalder, idet et enkelt hus dog kunne være fra 
yngre romersk jernalder. I området var der bevaret kulturlag med mange fund, og tre gårdsanlæg var 
bygget på tykke sandflugtslag, hvori der var spor af ældre dyrkning. Der undersøgtes to brandtomter, 
hvor den ene bestod af et ca. 5 x 10 m stort og 0,2 m tykt kulturlag, medens den anden havde bevarede 
rester af den sydlige dør i form af forkullet træ. I forbindelse med et stort, indhegnet gårdsanlæg fra 
omkring Kristi fødsel fremkom et anlæg, der må tolkes som en keramikovn, hjemtaget som præparat. 
Endvidere fandtes 39 forskellige gruber/fyldskifter og områder med kulturlag, næsten alle med 
keramik, samt fem kogestensgruber og tre nord-syd-gående vejforløb. Disse sidste hører næppe til 
jernalderbebyggelsen. Udgravningen fortsætter i 1998

401. Rosenholmvej
Boplads/veje

Æ.j./udateretAndet anlægsarbejde

HEM 3441

18.03.18 Tjørring

Bebyggelse - Ældre jernalder
Vej/bro - Udateret

Martin Winther Olesen
Hans Rostholm

sb. 50. Undersøgelse af ca. 5.000 m2, hvor der fremkom ti langhuse, tre staklader, to kogestensgruber, 
en 1,5 m dyb brønd, 11 lertagningsgruber og tre meget nedpløjede jernudvindingsovne. En enkelt grube 
indeholdt skår fra sen bronzealder, men ellers er fundene fra tiden omkring Kristi fødsel

402. Østerbyvej
Boplads/jernudvinding

Y.br./æ.jAndet anlægsarbejde

HEM 3405

18.03.18 Tjørring

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Jernudvinding - Ældre jernalder

Martin Winther Olesen
Hans Rostholm

sb. 152. Efter prøvegravning (AUD 1996, 389) undersøgtes et felt på 22 m2, hvor pløjelaget blev 
tørsoldet i 0,25 m2- felter. Ved undersøgelsen under pløjelaget blev fundene opmålt, ligesom fylden her 
blev soldet på samme måde som i pløjelaget. Der blev fundet ca. 3.000 stk. bearbejdet flint, heraf 
omkring 50 oldsager. Der er enkelte neolitiske indslag i fundene fra pløjelaget, som vel skyldes 
tilstedeværelsen af en boplads fra denne periode mindre end 100 m fra pladsen, hvorimod der ikke er 
karakteristiske redskaber fra Ertebølle- eller Maglemosekultur. Dette, og fund af bl.a. seks skævpile, 
støtter tolkningen af, at der er tale om en ren Kongemoseboplads, den første af slagsen fra det jyske 
indland. Forkullede fragmenter af hasselnøddeskaller og trækul er optaget med henblik på C14-
datering. Langs kulturlagets SV-lige grænse sås fem nedgravninger på række af ensartet form, som 
dobbelte, nedrammede pæle, og måske skal dette lag som helhed tolkes som spor efter en nedgravet 
hytte. En afgrænsning af kulturlaget er kun sket i to retninger, hvorfor undersøgelsen fortsætter næste år

403. Dalhus
Boplads

Æ.st./y.stDyrkning

HOL 20.201

18.03.19 Tvis

Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder

Søren M. Sindbæk



sb. 382. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 390). På en lav bakkekam ved et mindre vandløb 
undersøgtes op mod 400 fyldskifter, af hvilke næsten 90 var kogestensgruber og andre gruber. I 27 
anlæg fandtes oldsager. Skår fra gruberne daterer bebyggelsen til per. IV/V. Seks hustomter, der ikke 
alle er samtidige, kunne udskilles. En udviste både tagstolpehuller og nogle vægstolpehuller, medens de 
øvrige alene havde spor efter tagstolper

404. Gejlhøj
Boplads

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

HOL 20.233

18.03.19 Tvis

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Christian Aabo Jørgensen

sb. 50. Fortsat undersøgelse på stort bopladsområde (AUD 1996, 395). Der frilagdes ca. 11.400 m2 i et 
vinkelformet felt nord og vest for de tidligere felter. Der blev udgravet 24 huse, hvoraf 18 mod nord 
indgik i tre afgrænsede gårdsanlæg med mange ombygninger. Ved det ene fremkom en brønd, tre 
slaggegruber, og tre områder med kulturlag. I den vestlige del af feltet undersøgtes seks huse og 28 
lertagningsgruber, der i størrelse varierede fra 0,9 til 10 m i diameter og fra 0,4 til 0,9 m i dybden. I 
næsten alle gruberne var der mange fund, bl.a. ildbukke og lerblokke. Udgravningerne fortsættes vestpå 
i 1998

405. Sverigesvej
Boplads/jernudvinding

Førrom./romAndet anlægsarbejde

HEM 3255

18.03.20 Vildbjerg

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

Martin Winther Olesen

sb. 182. Der var ingen spor efter denne sb.-registrerede høj. I stedet undersøgtes de nederste 10 cm af 
en urnegrav og enkelte fyldskifter af oldtidskarakter. Tre større fyldskifter er fra nyere tid

406. Albækbro SØ
Høj/brandgrav/gruber

Y.br./oldtid/udateretPlantning

HOL 20.283

18.05.02 Borbjerg

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

Ann Bodilsen
Poul Mikkelsen



sb. 644. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 400), hvor der undersøgtes dele af et gårdsanlæg i mindst tre 
faser: fire langhuse, fem staklader samt to hegn. Syd herfor undersøgtes en stærkt nedpløjet gravplads, 
hvorfra en del metalsager er skaffet til veje ved hjælp af metaldetektor. Der udgravedes dog en grav, 
der indeholdt tre cirkulære spænder, to i bronze og et i jern, nogle små "bronzetryklåse" med bevaret 
tekstil, en fragmenteret, korsformet fibula og en jernkniv

407. Brødbæk Øst
Boplads/jordfæstegrave/jernudvinding

Førrom./rom./germDyrkning

HOL 20.081

18.05.02 Borbjerg

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

Ann Bodilsen
Lis Helles Olesen

sb. 652. Undersøgelse af 120 m2, hvor der udgravedes en grube med enkelte lerkarskår og en slagsten. 
Endvidere registreredes seks kogestensgruber og enkelte stolpehuller

408. Fasanvej
Boplads

Y.br./førromAndet anlægsarbejde

HOL 20.289

18.05.02 Borbjerg

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Poul Mikkelsen

sb. 653. Undersøgelse af rester af en 3,3 x 2,7 m stor teglovn, bygget af ubrændt ler. Den er nu delvist 
bevaret under en nybygning

409. St. Hedegård
Teglovn

Nyere tidAndet anlægsarbejde

HOL 20.293

18.05.02 Borbjerg

Bebyggelse - Nyere tid

Bo Steen

sb. 654. Prøvegravning på en mark, hvor der med metaldetektor de seneste år er fundet syv smykker fra 
yngre germansk jernalder/vikingetid. Der fandtes en delvist bevaret væggrøft og spor efter to sæt 
tagbærende stolper til et 6,5 m bredt hus, snarest en økonomibygning fra vikingetid. Desuden 
undersøgtes spredte stolpehuller og bunden af en urne. Usædvanligt for området er det 60 cm tykke 
muldlag på stedet

410. Torsdal
Boplads/brandgrav

Vik.?/y.brSelvvalgt forskning

HOL 20.085

18.05.02 Borbjerg

Gravplads/grav - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Vikingetid

Lis Helles Olesen



sb. 119. Ved efterkontrol udgravedes en trækulsholdig grube og en kogestensgrube

410a. Aldershvile III
Gruber

OldtidVejanlæg

HOL 20.264-6

18.05.05 Gimsing

Grube - Oldtid

Poul Mikkelsen

sb. 118. I et felt på knapt 590 m2 udgravedes spredte stolpehuller og ca. 20 gruber. Enkelte af de større 
gruber indeholdt et stort keramikmateriale, der ud fra karformer, hanke og ornamentik kan dateres til 
førromersk jernalder per. II

411. Nyborg
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

HOL 20.268

18.05.05 Gimsing

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Poul Mikkelsen

sb. 117. I et felt på 580 m2 fandtes 32 anlæg, stolpehuller og gruber. I sidstnævnte lå foruden slag- og 
kværnsten en del keramik, der ud fra karformer, hanke og ornamentik kan henføres til førromersk 
jernalder per. II. Bopladsen ligger blot 250 m øst for lb.nr. 411 fra samme periode. På stedet sås også 
spor efter bebyggelse fra 1700- tallet

412. Trudsø Vest
Boplads/bebyggelse

Førrom./nyere tidVejanlæg

HOL 20.267

18.05.05 Gimsing

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Nyere tid

Poul Mikkelsen

sb. 117. Ved efterkontrol udgravedes dele af en keramikrig grube. Der sås flere gruber på stedet, som 
ligger 60 m vest for den udgravede lokalitet lb.nr. 412

412a. Trudsø Vest II
Grube

Førromersk jernalderVejanlæg

HOL 20.264-4

18.05.05 Gimsing

Grube - Førromersk jernalder

Poul Mikkelsen

sb. 82. Forud for oprensning af den fredede, næsten tørlagte voldgrav blev der lagt tre snit gennem 
denne for at undersøge, om der var bevarede kulturlag. Det viste sig ikke at være tilfældet, hvilket 
sandsynligvis skyldes talrige, tidligere oprensninger

413. Handbjerg Hovgård
Voldgrav

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

HOL 20.286

18.05.07 Handbjerg

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Ann Bodilsen



sb. 105, 106, 166. Prøvegravning for at lokalisere disse tre overpløjede høje, hvor kun sidstnævnte 
kunne ses på et luftfotografi. Der blev ikke fundet spor af sb. 105 og 106, medens der for sb. 166's 
vedkommende blev registreret svage rester af den sydlige højfod, ligesom der blot fandtes en urnegrav

414. Viborgvej
Høj

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

HOL 20.273

18.05.10 Mejrup

Gravhøj - Yngre bronzealder

Ann Bodilsen

sb. 22. I området er der registreret en boplads og gravplads fra romersk jernalder. En søgegrøft viste 
tilstedeværelse af et kulturlag med fragmenteret jernalderkeramik, men ingen anlægsspor

415. Villemoesgård
Kulturlag

JernalderLæhegn

HOL 20.275

18.05.15 Vejrum

Kulturlag - Jernalder

Ann Bodilsen

sb. 121. Ved efterkontrol udgravedes en aflang grube, 2,5 x 1,7 m, hvor der fandtes store mængder 
keramik, bl.a. en del skår fra meget store forrådskar med pålagte lister

416. Aldershvile I
Grube

Yngre bronzealderVejanlæg

HOL 20.264-2

18.05.17 Ølby

Grube - Yngre bronzealder

Poul Mikkelsen

sb. 122. Ved efterkontrol registreredes på et større område stolpehuller, gruber og dele af et hegn, hvor 
sidstnævnte og en grube blev udgravet. Gruben, der kan dateres til sen førromersk jernalder, indeholdt 
skår fra mange forskellige lerkar og en ildbuk

417. Aldershvile II
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

HOL 20.264-1

18.05.17 Ølby

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Poul Mikkelsen

se lb. 410a

418. 

Vejanlæg

18.05.17 Ølby

Grube - Oldtid

Poul Mikkelsen



sb. ??. I et felt på godt 590 m2 udgravedes en del stolpehuller og nogle få gruber, hvor førstnævnte 
udgør sporene efter den tagbærende konstruktion til et treskibet, øst-vest-orienteret hus. Der kan med 
sikkerhed udskilles mindst syv sæt stolpehuller, således at huset har haft en længde på ikke under 12 m 
og en bredde på 4-5 m. Fundene begrænser sig til lidt keramik fra tre gruber. Keramikken og hustomten 
dateres til første halvdel af førromersk jernalder

419. Bak
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

HOL 20.269

18.05.17 Ølby

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Poul Mikkelsen

sb. 119. Ved en prøvegravning fandtes to kogestensgruber og tre fyldskifter, som ikke kan dateres 
nærmere. Lidt NV for stedet er der tidligere undersøgt en grube med keramik fra førromersk jernalder

420. Kirkegård I
Gruber/fyldskifter

OldtidVejanlæg

HOL 20.264

18.05.17 Ølby

Bebyggelse - Oldtid
Grube - Oldtid

Poul Mikkelsen

sb. 120. Ved efterkontrol fandtes på en højderyg mange gruber og stolpehuller, hvor der blev udgravet 
skår fra de øverste lag af to gruber

421. Kirkegård II
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

HOL 20.264-5

18.05.17 Ølby

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Poul Mikkelsen

se lb.nr. 412a

422. 

Vejanlæg

18.05.17 Ølby

Grube - Førromersk jernalder

Ann Bodilsen



sb. 66-72 og 95. Prøvegravning på udvalgte lokaliteter ud fra sognebeskrivelsen, hvor der på 
nærværende sted er nævnt en del fund fra yngre stenalder. I en søgegrøft registreredes blot enkelte 
gruber og grøfter uden daterende oldsager, hvorfor det blev vurderet, at yderligere undersøgelse ikke 
var nødvendig. Ved dybdepløjning fremkom der imidlertid mange stolpehuller og to store gruber med 
muslingeskaller, flint og keramik. Den ene grube var helt gennempløjet, og der blev her kun opsamlet 
skaller og lerkarskår fra pløjelaget. Den anden grube, der målte 2,9 x 1,5, med en dybde på 0,75 m, 
kunne udgraves. Den indeholdt tykke lag af muslingeskaller, hvori lå nogle få lerkarskår

423. Ølbygård
Boplads

Udateret/y.brLæhegn

HOL 20.275, 20.280

18.05.17 Ølby

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Udateret

Ann Bodilsen
Poul Mikkelsen

sb. 61. Fund af oppløjede brandgrave, stærkt spredt som følge af dybdepløjning og harvning. En 
analyse af fundene og deres spredning tyder på, at der antagelig har været to eller tre kvindegrave. 
Fundmaterialet udgøres bl.a. af knive, synåle og knogler. Det antages, at yderligere til gravpladsen 
hørende grave nu ligger under veje og moderne bebyggelse. Fra området i øvrigt haves kendskab til 
andre jernalderfund

424. Brogård
Gravplads

Førromersk jernalderSkovrejsning

SKJ 438

18.06.01 Egvad

Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Torben Egeberg

sb. 78. Prøvegravning i et voldgravssystem nær herregården efter at dette var konstateret på 
luftfotografier. Der fandtes opfyld med fund fra perioden 1500-1800. Et andet voldgravssystem, der 
ligeledes ses på luftfotografier, må i fald være ældre end det nuværende Lønborggård, der har ligget på 
samme sted siden slutningen af 1700-tallet. Arbejdet, herunder rekognoscering, gennemgang af 
kortmateriale, arkivalier og stednavnestudier, skal ses som optakt til det forestående Skjern Å-projekt. 
Rekognosceringerne har foreløbig ikke givet fund, der er ældre end gårdens historisk kendte periode

425. Lønborggård
Voldsted

Midd./nyere tidSelvvalgt forskning

SKJ 439

18.06.05 Lønborg

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Torben Egeberg

sb. 182. Ved prøvegravning blev der registreret stolpehuller og gruber, samt en skelgrøft og hjulspor, 
som ikke kan dateres nærmere. Området er nu beplantet, men friholdt for dybdepløjning

426. Musbæk Plantage
Boplads

Oldtid/udateretSkovrejsning

HOL 20.271

18.07.03 Flynder

Bebyggelse - Oldtid
Bebyggelse - Udateret

Ann Bodilsen



sb. 29. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 427), hvor den nedre del af den fundne brønd måtte tages op 
med maskine. Det antages, at brønden har været 3 m dyb, evt. mere. Yderst var brønden foret med et 
gulblåt lerlar, og inden for dette kunne iagttages et lag af tynde grene/rafter. Hvorvidt der er tale om en 
fase, hvor brønden var vidjeflettet, kan ikke afgøres. Inden for grenlaget var der en holk, som uden tvivl 
har udgjort brøndens yderside, evt. i en senere fase. I brøndfylden fandtes en del lerkarskår, fragmenter 
af to vævevægte samt store mængder træ, hvoraf noget var bearbejdet. Brønden dateres til yngre 
romersk/ældre germansk jernalder

427. Heldumbol
Brønd

Y.br./æ.germNaturgas

HOL 20.227

18.07.05 Heldum

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Ann Bodilsen

sb. 22. En søgegrøft i en eksisterende bygning viste tilstedeværelsen af vanddrukne udsmidslag med et 
stort indhold af knogler og trækul, men stort set ingen oldsager. Undergrunden blev nået i kote ca. 1,3 
m DNN, næsten 2 m under overfladen. Et lignende udsmidslag i gaden er tidligere blevet C14-dateret 
til ca. 1420. Det ældste, daterbare anlæg, en brolægning med rendesten og afløb ud til gaden, kan 
dateres til omkring 1700

428. Søndergade
Kulturlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

HOL 20.288

18.07.07 Lemvig

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

Ann Bodilsen

sb. 28. Prøvegravning i et område, hvor der tidligere er fundet to lerkargrave, sb. 24. Der blev 
registreret fire gruber eller opfyldte lavninger, der kan dateres til tiden omkring Kristi fødsel. Den 
tilhørende bebyggelse skal antagelig søges mod øst under et nuværende parcelhuskvarter

429. Lemtorpskolen
Boplads/gruber

Førrom./romSkovrejsning

HOL 20.266

18.07.11 Nørlem

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

Ann Bodilsen

sb. 10. Fortsat undersøgelse (AUD 1995, 435) af en mulig handelsplads, hvor der nu på et højtliggende 
område undersøgtes grubehuse fra vikingetid. Endvidere flere dybe stolpehuller, som kunne erkendes 
på luftfotografier og var årsag til undersøgelsen. De er sopr efter en stor bygning med buede langvægge 
og en længde på mindst 23m og en bredde på mindst 10m. På stedet har der i ældre romersk jernalder 
været en bebyggelse, der har afsat et op til 25 cm tykt kulturlag. I forbindelse hermed fandtes et par 
ringformede anlæg af samme slags som de af Gudmund Hatt ved Røjklit på Holmsland undersøgte

430. Åhus
Boplads

Rom./vikSelvvalgt forskning

RIM 6284

18.08.01 Husby

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Palle Eriksen



sb. 229. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 437), hvor der tre steder fandtes spor efter bebyggelse. Mod 
syd fremkom en 5 x 3,8 m stor, oval ringgrøft, en vinkelformet grøft og flere stolpehuller, antagelig 
spor efter huse. I området desuden spredte stolpehuller, kogestensgruber og gruber, og i en af disse var 
der lerkarskår fra yngre bronzealder. Midt i området, i et ca. 20 x 25 m stort felt, blev der undersøgt et 
25,5 x 10 m stort, treskibet langhus med buet vægforløb og ydre støttestolper. Keramik og hustypologi 
daterer huset til sen vikingetid. Der frilagdes spor efter grøfter, antagelig fra hegn der har indhegnet 
bebyggelsen. Endvidere undersøgtes dele af to andre huse. Nordligst i området fandtes relativt 
tætliggende stolpehuller og en enkelt kogestensgrube, og disse kan muligvis dateres til yngre stenalder 
eller bronzealder

431. Nr. Felding Kirke
Boplads

Y.st./y.br./vikPlantning

HOL 16.265

18.08.04 Nørre Felding

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Vikingetid

Bo Steen

sb. 29. Undersøgelse af en grav på toppen af en markant banke. Graven har haft mindst 60 cm høje 
plankesider og indeholdt tre lerkar samt en lille dynge sten. Et lille lerkar, et drikoffer eller lignende, 
blev fundet 85 cm over bunden af graven. På den tilkastede grav har der stået en aflang, tilspidset sten, 
lidt over 60 cm høj. Graven var gravet gennem en vandret podsol, der kunne følges over 9 m, hvorefter 
den til begge sider er brat afbrudt. Dette kan skyldes, at man her har gravet sand til højen over graven

432. Brondbjerg
Jordfæstegrav

Romersk jernalderSelvvalgt forskning

RIM 7595

18.08.06 Staby

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Palle Eriksen

sb. 16. Supplerende undersøgelse af velbevarede, sanddækkede, højryggede agre, der har været pløjet 
med muldfjældsplov (AUD 1995, 453). I vest var agrene afgrænset af en grøft mod en samtidig 
bebyggelse. Ageren nærmest denne var 8 m bred, og de tre følgende hver omkring 14 m brede

433. Fjand
Ager

VikingetidSelvvalgt forskning

RIM 6834

18.08.07 Sønder Nissum

Ager/mark - Vikingetid

Palle Eriksen

sb. 18. Efter at der fra luften var observeret spor af en sløjfet vej ud til det i 1400-tallet nedlagte 
voldsted, iværksattes en undersøgelse. Vejen, der har været mindst 250 m lang, kunne tydeligt ses i 
græsset, og langs den 6 m brede vejbane var der på begge sider et 2 m bredt bælte, hvor græsset ikke 
blev så højt. Disse to bælter er spor af grøfter, hvis øverste dele er fyldt op med flyvesand. Et snit på 
tværs af vejen viste, at bunden af grøfterne nu lå 1 m under terræn

434. Fjandhus
Vej

MiddelalderSelvvalgt forskning

RIM 7488

18.08.07 Sønder Nissum

Vej/bro - Middelalder

Palle Eriksen

Ribe  Amt



sb. 84. Supplerende undersøgelse (AUD 1994, 520) af velbevarede spor efter fire indhegnede 
gårdsanlæg fra 4.-5. årh. e.Kr., beliggende under asfaltvej på undergrund af sand. Herved kunne 
tidligere erfaringer bekræftes, nemlig at anlæg af en moderne vej på sand ikke nødvendigvis medfører, 
at bopladsrester her er dårligere bevaret end på omkringliggende markarealer

435. Havgård I
Boplads

Rom./germVejanlæg

HBV 589

19.01.01 Andst

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Ejvind Hertz
Per Ole Rindel

sb. 156. Udgravning af den østlige og NØ-lige del af en tidligere partielt undersøgt boplads fra yngre 
romersk jernalder/ældre germansk jernalder (AUD 1996, 444). Ved udgravningen blev bopladsens 
udstrækning afgrænset mod øst, og den østlige del af fire langhuse og partielt bevarede hegn blev 
undersøgt. Bebyggelsen repræsenterer to faser og er dateret på grundlag af et forholdsvist velbevaret og 
omfangsrigt keramikmateriale. Spredt på bopladsområdet blev tre jernudvindingsovne og enkelte 
kogestensgruber undersøgt

436. Damgård II
Boplads/jernudvinding

Rom./germPlantning

HBV 738

19.01.02 Bække

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

Marie Walther Ax

sb. 43. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 450), hvor der blev fundet rester efter tre midtsulehuse og et 
treskibet hus. Dateringen bygger på hustypologi, da der kun gjordes få fund

437. Højvang
Boplads

Y.st./æ.brAndet anlægsarbejde

MKH 873

19.01.08 Skanderup

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

Solveig Nielsen

sb. 71. Prøvegravning, hvor der blev udskilt tre eller fire større bopladsromåder. I det ene område 
fremkom der keramik, der kan henføres til førromersk jernalder. De øvrige bopladsområder antages 
foreløbig at være yngre

438. Skovborglund
Boplads

JernalderAndet anlægsarbejde

MKH 933

19.01.09 Vamdrup

Bebyggelse - Jernalder

Kirsten Prangsgaard



sb. 91. Ved undersøgelsen fandtes rester efter et hus fra yngre bronzealder i to faser samt spor efter 
aktiviteter i ældre jernalder og middelalder

439. Terp
Boplads/diverse

Y.br./æ.j./middAndet anlægsarbejde

ESM 2250

19.02.01 Bramminge

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

Ulla Mejdahl

sb. 33. I enkeltgravshøjen fandtes plyndringsspor, der dog ikke helt havde forstyrret centralgraven. Ca. 
30 cm under det afrømmede niveau tegnede graven sig som et cirkulært fyldskifte med en aflang 
forstyrrelse i midten. Knapt 10 cm dybere sås den delvist bevarede grav, og løst i den moderne 
nedgravning lå en skiveformet ravperle

440. Hessellund
Høj

Yngre stenalderPlantning

ESM 2209

19.02.03 Gørding

Gravhøj - Yngre stenalder

Palle Siemen

sb. 162. Et kraftig nedpløjet område på 31.000 m2 blev undersøgt ved hjælp af søgegrøfter og mindre 
felter. Der frilagdes enkelte fyldskifter fra senneolitikum/ældre bronzealder og ældre jernalder, dateret 
ud fra fund af keramik. Et større, fladbundet fyldskifte skal sandsynligvis tolkes som resterne af et 
forsænket gulv. Fund af keramik og en fladehugget pilespids daterer anlægget til en af førstnævnte 
perioder

441. Føvling I
Boplads

Y.st./æ.br./æ.jAndet anlægsarbejde

HBV 870

19.03.03 Føvling

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

Marie Walther Ax

sb. 230. Ved reolpløjning var et markareal på 70 x 290 m blevet endevendt, og fylden fra større og 
mindre gruber, kogestensgruber samt flere hundrede stolpehuller kunne iagttages i pløjejorden. Enkelte 
anlæg blev undersøgt og dateret ud fra et righoldigt keramikmateriale

442. Tvedsborg
Boplads

Y.br./førromDyrkning

HBV 657

19.03.05 Lindknud

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Ejvind Hertz



sb. 148. På sydsiden af et bakkedrag undersøgtes et areal på ca. 2.600 m2 ved hjælp af søgegrøfter og 
enkelte større felter. Der blev afdækket et langhus og en mindre bygning samt dele af hegnsforløb. 
Disse strukturer kan ud fra keramikmateriale og typologiske overvejelser henføres til 4.-5. årh. e.Kr

443. Læborg
Boplads

Rom./germAndet anlægsarbejde

HBV 167

19.03.06 Læborg

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Niels Andreasen
Marie Walther Ax

sb. 119. Undersøgelse på et gammelkendt område (AUD 1996, 457). Inden for et areal på 570 m2, blev 
der udgravet en hustomt fra yngre bronzealder per. VI. Denne målte 15,5 x 5,5 m og er typologisk 
dateret

444. Mariasminde III
Boplads

Yngre bronzealderVejanlæg

HBV 837

19.03.08 Vejen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Ejvind Hertz

sb. 112. Udlægning af 8 m søgegrøft vinkelret ind i slotsbankens sydlige fod. Der frilagdes en række 
udsmids-/affaldslag indeholdende et rigt fundmateriale fra 16.-18. årh

445. Skodborghus
Voldsted

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

HBV 204

19.03.08 Vejen

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Ejvind Hertz

sb. 70. Denne første etape af udgravningen omfattede 310 m2, hvor blandt andet det middelalderlige 
"Klosterstræde" blev konstateret. Den ældste fase ytrede sig i form af dyreknogler lagt direkte på 
undergrundssand, medens den yngste fase bestod af en brolægning med en rendesten i midten. Vest for 
vejen fandtes NV-hjørnet af en senmiddelalderlig mur med færist, en mur, der har omgivet 
Helligåndshusets kirkegård. Øst for vejen sås rester af en 8 m bred og mindst 11 m lang bygning, delvis 
funderet på punktfundamenter af teglbrokker. Bygningen har sandsynligvis været en 
bindingsværksbygning, der har tilhørt Ribe Johanniterkloster. I hele området fandtes ældre 
bebyggelsesspor, bl.a. matrikelgrøfter, affaldsgruber, gulvlag og stolpehuller. Denne bebyggelse kan 
dateres tilbage til 1100-tallet. Anden etape af udgravningen forventes udført i foråret 1998

446. Slotsgade
Vej/bebyggelse/kloster

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ASR 1200

19.04.06 "Ribe Købstad"

Bebyggelse - Middelalder
Kloster - Middelalder
Vej/bro - Middelalder

Lis Andersen



sb. 69. Ved undersøgelsen fremkom vekslende vejlag i form af overvejende sandede fyldlag, der alle 
indeholdt tegl, hvorfor ingen af lagene kan være ældre end ca. 1200. I gadens sydside registreredes en 
munkestensmur i 18 m længde, der var funderet på et kraftigt sandfundament. Visse steder sås muren 
bevaret i 1,7 m højde, medens tykkelsen var 0,70 m. Muren kan med sikkerhed dateres til middelalder, 
antagelig 14. årh., baseret på et skøn ud fra koter, fundamenttype og enkelte fund i tilknyttede lag

447. Peder Dovns Slippe
Vej/bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ASR 1219

19.04.08 Ribe Domkirke

Bebyggelse - Middelalder
Vej/bro - Middelalder

Claus Feveile

sb. 336. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 467), hvor der blev undersøgt fire stærkt nedpløjede 
tuegrave uden bevarede urner. Ved udvidelse af feltet fandtes endvidere ved hjælp af søgegrøfter 
stolpehuller, kogestensgruber og to gruber med keramik fra hhv. sen enkeltgravskultur/tidlig 
senneolitikum og førromersk jernalder

448. Solbakkegård III
Boplads/brandgrave

Y.st./førromAndet anlægsarbejde

ESM 2178

19.05.02 Brøndum

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

Kasper H. Søsted

sb. 338. Undersøgelse af et bopladsområde på en sydvendt skråning. Der blev udgravet spor efter to 
huse og fire gruber fra førromersk jernalder. På grund af pløjning var husene meget dårligt bevarede, 
men gruberne indeholdt store mængder keramik

449. Solbakkegård V
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

ESM 2243

19.05.02 Brøndum

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Kasper H. Søsted

sb. 170. Undersøgelse af overpløjet høj, hvor der i dennes periferi er udgravet en cirkelformet 
barnegrav fra enkeltgravskulturen med to små ravskiver samt en urnegrav fra yngre bronzealder eller 
førromersk jernalder. Centralgraven er forstyrret i den vestlige del af en senere jordfæstegrav, hvor der 
foreløbig er fundet 16 spillebrikker af glas, ler og rav, en lansespids, en fragmenteret skjoldbule samt 
adskillige jern- og bronzefragmenter. Graven dateres foreløbig til romersk jernalder. Undersøgelsen 
fortsættes i 1998

450. Novrup
Høj

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

ESM 2249

19.05.03 Esbjerg

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre bronzealder
Gravhøj - Førromersk jernalder
Gravhøj - Romersk jernalder

Kasper H. Søsted



sb. 130. Undersøgelse af overpløjet høj, hvor der fandtes en jordfæstegrav fra tidlig enkeltgravskultur 
med en kugleamfora i den østlige ende. Desuden udgravedes et 10 m2 stort, 0,10 m tykt, diffust 
kulturlag, hvori der fandtes et mindre keramikmateriale af jernalderkarakter

451. Sadderup Kirkevej
Høj

Y.st./jVejanlæg

ESM 2245

19.05.10 Nørre Skast

Gravhøj - Yngre stenalder
Kulturlag - Jernalder

Kasper H. Søsted

sb. 64. Fund af slagger fra jernudvinding foranledigede en mindre undersøgelse, hvor der fremkom 
stolpehuller, hegnsforløb og to formodede trækulsmiler. Endvidere fandtes 57 slaggegruber, hvor 
slaggen blot i ét tilfælde var intakt, idet området var præget af moderne forstyrrelser

452. Helle Plejehjem
Jernudvinding/boplads

Rom./germAndet anlægsarbejde

VAM 1303

19.05.16 Vester Starup

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

Carsten Risager

sb. 82. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 477), hvor der afdækkedes et areal på ca. 6.500 m2. Der 
fandtes herved 18 langhuse og tre mindre økonomibygninger, der både typologisk og ud fra 
keramikfund kan dateres til tidsrummet førromersk jernalder per. I/ældre romersk jernalder. Flere 
langhuse var meget velbevarede med spor efter båseskillerum, væggrøfter, stensatte grebninger, 
rødbrændt lergulv i staldenden, stensat ildsted og omgivende hegn. Hertil mange samtidige gruber med 
keramik, af hvilke én syntes at have været anvendt til ristning/kogning af blåmuslinger. Endvidere 
fremkom der 12 urnegrave og brandpletter fra førromersk jernalder, der kan henføres til per. II-III, i de 
tilfælde, hvor en datering var mulig. En ret fattigt udstyret jordfæstegrav stammer fra ældre romersk 
jernalder. Der undersøgtes også seks grubehuse fra germansk jernalder, der indeholdt vævevægte, 
koniske tenvægte og enkelte glasflusperler af type R1. I en næsten bortpløjet høj med delvist bevaret 
randstenskæde antyder en løsfunden tapkile af type C1 en datering til enkeltgravstid. Endvidere blev 
der fundet mulige tørmursfliser samt keramik fra MN A Ib, hvorfor der antagelig har været en 
megalitgrav på stedet

453. Billum
Høj/megalitanlæg/boplads/grave

Y.st./jAndet anlægsarbejde

VAM 1227

19.07.01 Billum

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

Jørgen Westphal



sb. 3. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 478) af fiskerleje. Der blev udlagt søgegrøfter, der synes at vise 
dettes udstrækning mod NV og muligvis mod SØ. I fiskerlejets formodede centrale område udgravedes 
nogle meget fundrige kulturlag, der indeholdt store mængder keramik, især hjemligt, rødbrændt, 
blyglaseret lertøj og jydepotter, men også stentøj og anden import. Blandt de forrustede jerngenstande 
fremkom overordentlig mange skibsnagler samt nogle fiskekroge. Fundmaterialet kan dateres til 1500-
1600-tallet

454. Sønderside
Bebyggelse

Midd./nyere tidSelvvalgt forskning

VAM 1256

19.07.03 Ho

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Lene B. Frandsen

sb. 134. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 480), seminargravning med deltagelse af studerende fra 
Aarhus Universitet. På bopladsen, der hører til på overgangen mellem førromersk og romersk jernalder, 
fremkom mod øst et velbevaret langhus med brolagt grebning, og på husets nordside et tykt kulturlag

455. Hesselmed
Boplads

Førrom./romDyrkning

VAM 1179

19.07.14 Ål

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Lene B. Frandsen
Jørgen Lund

sb. 201. Magnetisk kortlægning af ca. 0,6 ha af en mindre jernudvindingsplads med omkring 70 
slaggegruber

456. Hindsig
Jernudvinding

Y.rom./germSelvvalgt forskning

NM I 7987/97

19.08.03 Horne

Jernudvinding - Romersk jernalder
Jernudvinding - Germansk jernalder

Tatyana Smekalova
Olfert Voss
Mogens Schou Jørgensen

sb. 204. Magnetisk kortlægning af 1,5 ha af et ca. 2 ha stort boplads- og jernudvindingsområde med ca. 
300 slaggegruber

457. Horne
Jernudvinding/boplads

Y.rom./germAndet anlægsarbejde

NM I 7987/97

19.08.03 Horne

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

Tatyana Smekalova
Olfert Voss



sb. 205. Fortsat udgravning (AUD 1993, 476) bl.a. ud fra luftfotografier og magnetisk kortlægning. Der 
fandtes et langhus med tilhørende hegnsforløb, fire grubehuse, stolpehuller og gruber samt 19 
jernudvindingsovne, heraf en med næsten intakt slaggeblok

458. Horne
Boplads/jernudvinding

Rom./germAndet anlægsarbejde

VAM 1236

19.08.03 Horne

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

Carsten Risager

sb. 23. Fortsat undersøgelse (AUD 1988, 397) over en 300 m lang  strækning. Der fandtes to adskilte 
bopladshorisonter med tilhørende jernudvindingsovne, hvor sidstnævnte indeholdt usædvanligt meget 
halm og trækul. Desuden fandtes et kulturlag med spor af smedeaktivitet, samt mulige trækulsmiler. 
Fundene er dateret ud fra den sparsomme keramik og et halvtagshus

459. Gødsvang
Boplads/jernudvinding

Rom./germPlantning

VAM 1070

19.08.04 Tistrup

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

Lene B. Frandsen

sb. 23. Magnetisk kortlægning af 200 slaggegruber på et 1,5 ha stort boplads- og 
jernudvindingsområde, der dog er betydeligt større. En mindre del af området er tidligere undersøgt 
(AUD 1988, 396, 397) i forbindelse med nedlægning af naturgasledning

460. Gødsvang
Jernudvinding/boplads

Y.rom./germPlantning

NM I 7987/97

19.08.04 Tistrup

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

Tatyana Smekalova
Olfert Voss

sb. 100. Ved udgravningen registreredes to langhuse, et hegnshus, og muligvis dele af et fjerde hus. 
Endvidere et grubehus, en staklade, tre trækulsmiler, seks hegnsforløb, og 102 jernudvindingsovne. 
Den grove datering er baseret på hustyper og fund af sortglittet, fugeornamenteret keramik. Pladsen kan 
således være samtidig med Snorup, 6 km mod vest

461. Krarup
Boplads/jernudvinding

Rom./germSkovrejsning

VAM 1282

19.08.04 Tistrup

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

Lene Høst-Madsen



sb. 107. Magnetisk kortlægning af 0,9 ha af en mindre jernudvindingsplads med lidt under 100 
slaggegruber

462. Krarup Øst
Jernudvinding

Y.rom./germSelvvalgt forskning

NM I 7987/97

19.08.04 Tistrup

Jernudvinding - Romersk jernalder
Jernudvinding - Germansk jernalder

Tatyana Smekalova
Olfert Voss
Mogens Schou Jørgensen

sb. 103. Fortsat udgravning (AUD 1996, 482 og 483), hvor den resterende del af en hesteskoformet 
række af jernudvindingsovne med tilhørende bebyggelse blev undersøgt. Sidstnævnte udgjordes af seks 
langhuse, otte staklader samt hegn og halvtagshegn. Der blev desuden taget fosfatprøver for hver meter 
på det 2.000 m2 store bopladsområde. I et andet felt mod NØ var det ikke muligt at danne sig et klart 
billede af forholdet mellem en ovngruppe og bebyggelsen, idet sidstnævnte repræsenterer mindst tre 
faser. Et 11,5 m langt hus med dobbelte vægstolper hører sandsynligvis til en gård syd for 
udgravningen. Desuden fandtes et øst-vest-gående vejforløb med ca. 1,25 m mellem hjulsporene. Vejen 
er stratigrafisk yngre end det oven for omtalte hus og hegnene, men ældre end de nord-syd-orienterede, 
middelalderlige, højryggede agre

463. Snorup
Boplads/jernudvinding/vej/ager

Rom./germ./middDyrkning

VAM 1068

19.08.04 Tistrup

Bebyggelse - Romersk jernalder
Jernudvinding - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Jernudvinding - Germansk jernalder
Vej/bro - Germansk jernalder
Ager/mark - Middelalder

Lars Nørbach

Haderslev  Amt

sb. 170. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 577), hvor der fandtes mindst to huse. Det ene måler ikke 
mindre end 51 x 8,5 m og er således kun en anelse mindre end Brdr. Gram-huset. Desuden udgravedes 
et aktivitetsområde med jordovne, samt et med anlægsspor fra sen tidligneolitisk tid. Udgravningen 
fortsættes i 1998

464. Højgård
Boplads

Y.st./æ.brRåstof

HAM 1706

20.02.01 Gram

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

Per Ethelberg



sb. 80. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 488) i samarbejde med Sønderjyllands Amatørarkæologer. 
Der udgravedes omtrent 50 urnegrave, og tuegravpladsens østlige afgrænsning blev lokaliseret. Det 
lykkedes også at få alle de gamle udgravningsfelters indbyrdes placering endeligt fastlagt. 
Udgravningen fortsættes i 1998

465. Uldal
Gravplads

Førromersk jernalderDiverse

HAM 3241

20.02.08 Skrydstrup

Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Erik Jørgensen

sb. 153. Forsøg med magnetisk kortlægning for at undersøge muligheden for at kunne påvise 
megalitanlæg i høje. Metoden ser ud til at være anvendelig. Forsøg på andre lokaliteter er planlagt i 
1998

466. Vedsted
Megalitanlæg

Yngre stenalderSelvvalgt forskning

NM I 7987/97

20.02.10 Vedsted

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Tatyana Smekalova
Mogens Schou Jørgensen

sb. 1. (og Hammelev sb. 54). Prøvegravninger afslørede, at der intet var tilbage af sb. 1. Den halvdel af 
sb. 54, der ligger i sogneskellet mellem Vojens og Hammelev, var totalt fjernet på Vojenssiden, medens 
den anden halvdel på Hammelevsiden er fredet

467. Fuglsøvej
Gravhøje

OldtidAndet anlægsarbejde

HAM 7.1.2

20.02.11 Vojens

Gravhøj - Oldtid

Orla Madsen

sb. 19. På grund af planer om atter at sætte mosen med de to velkendte offerfund under vand, blev der 
foretaget forskellige undersøgelser med henblik på at vurdere, om genstandene i eventuelle, yderligere 
offerfund ville kunne tåle igen at blive dækket af vand. Under disse mosegeologiske undersøgelser 
fandtes tilfældigt en isoleret ofring af pragtudstyr bestående af talrige sølvbeslag fra et bælte, pålagt 
guldblik med forskellige dyrefigurer og indlagt blå glasfluss. Hertil en sølvmedaljon med 
guldbelægning, en Faustina aureus, et bæltespænde, små bæltevedhæng samt 13 stykker brudguld, 
vejende omkring 600 g. Genstandene blev fremdraget med hjælp fra detektorfolk fra Syd- og 
Sønderjylland. Fundet synes at kunne dateres til ca. 350 e.Kr., eller præcist midt mellem de to kendte 
fund. De naturvidenskabelige undersøgelser fortsætter i 1998

468. Ejsbøl Mose
Våbenofferfund

Romersk jernalderDiverse

HAM 3434

20.03.02 Gammel Haderslev Ls

Depotfund/skattefund/offerfund - Romersk j

Jørgen Ilkjær
Erik Jørgensen



sb. 111. Fortsatte undersøgelser (AUD 1990, 348), hvor tidligere iagttagelser, at gaden er anlagt i 
højmiddelalder over et vandløb, kunne bekræftes

469. Katsund
Kulturlag

MiddelalderAndet anlægsarbejde

HAM 1944

20.03.04 Haderslev

Kulturlag - Middelalder

Anne Katrine Thaastrup-Leth

sb. 126. Undersøgelse af 20.000 m2,hvor der fandtes syv gårde adskilt af hegn. Midt på 
bopladsområdet blev der fra et lille med jernalderbebyggelsen samtidigt vandhul taget prøver til 
pollenanalyser. Bopladsen er jævngammel med offerfundene i Ejsbøl Mose, der ligger 1,7 km borte. 
Desuden undersøgtes en mindre urnegravplads fra ældre romersk jernalder

470. Louisegården
Boplads/gravplads

Rom./germAndet anlægsarbejde

HAM 3381

20.03.04 Haderslev

Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Lisbeth Christensen

sb. 248. Undersøgelse af en formodet enkeltgård fra ældre germansk jernalder med tilhørende 
saddeltagshegn og gravplads. En af gravene herfra er den hidtil rigeste i Nordslesvig fra denne periode. 
Desuden undersøgtes dele af huse med buede vægge fra sidste del af ældre germansk jernalder af en i 
Nordslesvig hidtil ukendt type. Et væggrøfthus med store sten i stolpehullerne hidrører muligvis fra 
bronzealderen. Undersøgelsen fortsættes i 1998

471. Lerdal
Boplads/gravplads

Br.?/germSkovrejsning

HAM 3366

20.04.02 Bevtoft

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Germansk jernalder

Per Ethelberg

sb. 245. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 499), hvor der undersøgtes 40 huse og talrige hegn og andre 
anlæg fra 1. til 7. årh. e.Kr., samt tidlig middelalder. Nyt var fundet af Nordslesvigs første 
Trelleborghus, en staklade med ringgrøft og flere grubehuse. I en del fyldskifter fandtes lerkarskår og 
flint fra senneolitikum/ældre bronzealder. Desuden er der på et større gravfelt udgravet 28 brandgrave, 
heraf 17 urnegrave, som hører til i en tidlig del af ældre romersk jernalder. Udgravningen fortsætter i 
1998

472. Østergård
Boplads/gravplads

Y.st./æ.br./rom./germ./vik./middSkovrejsning

HAM 3116

20.04.02 Bevtoft

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Anne Birgitte Sørensen



sb. 12. Undersøgelse af et område op til det formodede voldsted Slusebakken på sydsiden af 
indsejlingen til Hejlsminde Nor. Der fandtes intet, der kunne belyse teorien om eksistensen af et 
voldsted, hvorimod der fremkom en kogestensgrube og et par gruber med jernalderkeramik

473. Slusebakken
Gruber/voldsted

J./middAndet anlægsarbejde

HAM 3398

20.05.01 Aller

Grube - Jernalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Anne Katrine Thaastrup-Leth

Tønder  Amt

sb. 103. I samarbejde med Forschungs- und Technologiezentrum Westküste i Büsum udførtes en række 
boringer i værftet. Disse afslørede, at det op til 4 m tykke værft rummede 2-3 kulturlag, adskilt af 
klæglag, og at det dermed synes at være en typisk middelalderlig værfttype

474. Misthusumhus
Diverse

MiddelalderSelvvalgt forskning

HAM 1586

21.01.07 Skærbæk

Kulturlag - Middelalder

Dirk Meier

sb. 112. Undersøgelse af 148 m2, dvs. størstedelen af en lille, afgrænset flintplet. 110 m2 udgjorde et 
samlet felt, medens resten var prøvehuller fordelt over et areal på 30 x 40 m. Alle fund fremkom i 
pløjelaget, og der fandtes ingen anlægsspor eller fund under dette. Fundmaterialet, der daterer pladsen 
til Maglemosekultur, bestod udelukkende af flint, i alt ca. 12.000 stykker. Det drejer sig især om 
mikrolitter, ca. 140 eksemplarer, medens øvrige redskabstyper er fåtallige: skrabere, bor, kerne- og 
skiveøkser. På nuværende tidspunkt er der udskilt 35-40 mikrostikler, medens egentlige stikler endnu 
ikke er påvist. Udgravningen forventes fortsat i 1998

475. Hømlund Nørremark
Boplads

Ældre stenalderSelvvalgt forskning

ASR 737

21.01.08 Spandet

Bebyggelse - Ældre stenalder

Claus Feveile

sb. 78. Fortsat undersøgelse (AUD 1987, 449) i samarbejde med Løgumkloster Højskole. Der 
udgravedes ca. 15 jernudvindingsovne, en grubehuslignende nedgravning (kælder?) samt dele af et par 
huse. Videre blev der ved Tatyana Smekalova og Olfert Voss foretaget magnetisk kortlægning af godt 
10.000 m2 af pladsen, hvorved der lokaliseredes ca. 250 slaggegruber og sandsynligvis et par grubehuse

476. Nybo
Boplads/jernudvinding

Y.rom./æ.germSelvvalgt forskning

HAM 1878

21.03.04 Løgumkloster

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

Tenna R. Kristensen
Olfert Voss



sb. 78. Magnetisk rekognoscering af 3-4 ha af et boplads- og jernudvindingsområde, hvor 1 ha med ca. 
200 slaggegruber blev kortlagt. Området var forud erkendt ved nedlægning af naturgas (AUD 1987, 
449) og partielt undersøgt

477. Nybo
Jernudvinding/boplads

Y.rom./germPlantning

NM I 7987/97

21.03.05 Løgumkloster Ls

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

Tatyana Smekalova
Olfert Voss

sb. 44. I samarbejde med Forschungs- und Technologiezentrum Westküste i Büsum udførtes en række 
boringer i værftet. Disse afslørede, at det op til 3,5 m høje værft rummede 1-2 kulturlag, adskilt af 
klæglag, hvorfor der synes at være tale om en typisk, middelalderlig værfttype

478. Oksenfeldt
Diverse

MiddelalderSelvvalgt forskning

HAM 3488

21.05.02 Møgeltønder

Kulturlag - Middelalder

Dirk Meier

sb. 51. Ved renovering af hovedfløjens sydgavl fra 1666 fremkom et mindre buestik samt et murforløb 
vinkelret på gavlen. Det kunne konstateres, at der i det sydøstlige hjørne af stueetagens sydøstlige 
kammer har været et toiletarrangement med indvendigt opmuret afløb og udspring i foden af muren i en 
kort overhvælvet kanal. Åbningen i muren synes tilmuret ved slottets istandsættelse 1732-33

479. Schackenborg
Diverse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

HAM 3221

21.05.02 Møgeltønder

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Lars Krants Larsen

sb. 31. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 508), hvor der kunne påvises spor af flere bygninger fra 1100-
tallet og første halvdel af 1200-tallet, bl.a. et stavbygget hus. Voldstedet, der må være opført af Erik I 
Abelsøn i forbindelse med fejden med kongen, stod færdigt i 1270. På banken undersøgtes spor af i alt 
syv bygninger, heraf flere lerklinede. Selve banken ombyggedes flere gange i middelalderen, hvilket i 
adskillige tilfælde har kunnet dokumenteres ved hjælp af dendrokronologi. Den udgravede del betragtes 
som anlæggets forborg, der har dækket et areal på mindst 1.200 m2, sandsynligvis det dobbelte. Det 
middelalderlige Tønderhus har bestået af mindst tre banker, af hvilke den centrale må søges under de 
fredede rester af renæssanceborgen. Også dele af muren til et af renæssanceslottets runde tårne, placeret 
umiddelbart nord for den nuværende museumsbygning, blev registreret

480. Tønderhus
Voldsted

MiddelalderAndet anlægsarbejde

HAM 3140

21.05.03 Tønder

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Lars Krants Larsen
Tenna R. Kristensen

Åbenrå  Amt



sb. 234. Undersøgelse af boplads fra per. II, hvor der i gruber fandtes større keramikmængder samt 
andre genstande. Hovedparten af bopladsen ligger uden for det undersøgte område. Endvidere 
konstateredes i en større afstand fra dette en mulig samtidig enkeltgård

481. Kobbermøllevej
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

HAM 3451

22.01.02 Bov

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Silke Eisenschmidt
Lisbeth Christensen

sb. 61-63. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 510). De formodede brandgrave viste sig at være et større 
område med jernudvindingsovne fra yngre romersk jernalder, de hidtil østligst beliggende i Nordslesvig

482. Juhlsminde
Jernudvinding

Romersk jernalderRåstof

HAM 3278

22.01.06 Holbøl

Jernudvinding - Romersk jernalder

Per Ethelberg

sb. 51. Undersøgelse af et kompleks af megalitanlæg ved Flensborg Fjord. Anlæggene var relativt 
velbevarede med op til 1 m højfyld bevaret. Det ældste anlæg udgjordes af et rektangulært nord-syd-
orienteret dyssekammer med seks mindre sten og to begravelsesniveauer, det yngste på et brolagt gulv. 
Af gravgaver fandtes bl.a. en næsten intakt skål i Troldebjergstil og en seglflække. Dyssen var omgivet 
af en rundhøj med en diameter på ca. 5 m. Umiddelbart vest for denne var der en runddysse med seks 
store sten, dækket af en høj med en diameter på 10 m. Kammerets gulv var inddelt med to vinkelrette 
rækker af lodretstående stenfliser, der afgrænsede to brolagte gravlejer. Blandt gravgaverne var bl.a. 
ravperler og keramik. Den tilhørende gang, der var vanskelig at erkende, vendte mod syd, hvor der 
fandtes et 10 x 2 m stort offerlag. Straks syd herfor lå en øst-vest-orienteret langhøj med to runddysser, 
hvor den østligste havde adskillige træk fælles med den just omtalte. Kammeret var helt tømt og 
offerlaget mindre velbevaret. Vest for kammeret, men i tilknytning til dette sås en 7 m bred og 10 m 
lang, rektangulær stenramme, der var åben ind mod rundhøjen. Rammen var opført af op til 0,5 m høje 
sten i to lag og direkte på den gamle overflade. Den overliggende, tagformede høj var dækket af hånd- 
til hovedstore sten. Det er endnu uvist, om stenrammen er ældre eller samtidig med den østlige 
runddysse. I forlængelse af stenrammen mod vest var der opført en yngre runddysse med seks 
kammersten og en 2,5 m lang indgang med tre sæt sten, hvor kammeret blev bortsprængt i 1950'erne. 
Foran højen sås et 6 x 4 m stort, velbevaret offerlag med flere næsten fuldstændigt bevarede lerkar. 
Langhøjen var nu blevet 27 m lang og 9 m bred, omgivet af randsten og tørmursfliser. Lige syd for 
langhøjens midte fandtes flere, ret dybe gruber, der var fyldt med brændt flint. Umiddelbart vest for 
langhøjen anlagdes endelig en rundhøj med en diameter på 17 m, i hvis sydlige del lå en kvadratisk 
jættestue, bygget af otte kammersten og med en 2,5 m lang, sydvendt gang med tre sæt sten. To 
kammersten og to gangsten stod stadig in situ. På et lag brændt flint fandtes en hulslebet økse og en 
tyknakket, tyndslebet økse, mejsel, flækker og ravperler. Nord for kammeret, under højfyld og en 
gammel overflade i en rævegrav, lå et menneskekranium med to isiddende halshvirvler. Ud for 
indgangen sås et 10 x 5 m, velbevaret, op til 20 cm tykt offerlag, hvor en del lerkarskår lå på en 
brolægning. Keramikken fra offerlaget udgøres af lidt Fuchsberg, medens de fleste skår kan dateres til 
MN A I og II; men der var dog også lerkarskår fra MN A III-V, med overgang til MN B, både i og uden 
for kamrene

483. Benniksgård
Megalitanlæg

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

HAM 3424

22.01.09 Rinkenæs

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Nis Hardt
Silke Eisenschmidt



sb. 16. Delundersøgelse af overpløjet gravhøj, anlagt på en naturlig forhøjning. Der fandtes enkelte 
stenspor samt brændt flint

484. Rinkenæs
Gravhøj

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

HAM 3424

22.01.09 Rinkenæs

Gravhøj - Yngre stenalder

Nis Hardt

sb. 9. Udgravning af en 66 m lang og 12 m bred langhøj, omgivet af en 1,2 m bred randstenskæde. Syv 
randsten fandtes in situ med bevarede tørmursfliser. Der undersøgtes tre gravkamre, hvor der specielt i 
det ene lå en del gravgaver, bl.a. ravperler. To øst-vest-vendte, rektangulære kamre, omgivet af 
lerpakning var stort set intakte, men indholdet forstyrret. Omkring højen fandtes adskillige gruber med 
brændt flint

485. Uge Hulvej
Langhøj

Yngre stenalderRåstof

HAM 2111

22.01.10 Uge

Gravhøj - Yngre stenalder

Lisbeth Christensen

sb. 161. Fortsat seminarudgravning (AUD 1996, 512) af udsmidslag fra bronzealderboplads. I lagene 
fandtes et stort antal genstande

486. Brunde
Kulturlag

Ældre bronzealderSelvvalgt forskning

HAM 2534

22.02.04 Rise

Kulturlag - Ældre bronzealder

Jens Poulsen

sb. 110. Ved prøvegravninger fandtes et område med enkelte stolpehuller og gruber. Disse, der 
antagelig hidrører fra overgangen yngre stenalder/ældre bronzealder, udgravedes nødtørftigt. Et andet 
område med velbevarede bopladsspor fra bronzealderen undersøges i 1998

487. Lunderup Mark
Boplads

Y.st./brRåstof

HAM 2983

22.02.04 Rise

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Lisbeth Christensen

sb. 39. På indersiden af nordmuren, tæt ved en tilmuret vognport, konstateredes en række syldsten ca. 
0,5 m under nuværende gulv. Disse lå placerede over et intakt munkestensgulv, hvorunder fandtes to 
stenbrolægninger, der havde afløst hinanden

488. Brundlund Slot
Borganlæg

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

HAM 3452

22.02.05 Åbenrå

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Tenna R. Kristensen



sb. 66. Fortsat overvågning af ledningsarbejde (AUD 1995, 527), hvor den tidligere konstaterede, 
middelalderlige voldgrav under Mutter Stahlbohms Plads ikke kunne følges under St. Pottergade. Der 
fandtes kun kulturrester fra nyere tid, og voldgraven er enten bortgravet eller findes under gadens 
sydlige husrække

489. St. Pottergade
Kulturlag

Nyere tidAndet anlægsarbejde

HAM 3091

22.02.05 Åbenrå

Kulturlag - Nyere tid

Tenna R. Kristensen

Sønderborg  Amt

sb. 302. Fortsat udgravning af boplads (AUD 1995, 531), hvis struktur det endelig lykkedes at erkende. 
Husene har ligget næsten på række på et øst-vest-orienteret bakkedrag, der mod nord afgrænses af en 
fugtig lavning. På pladsen, der kan dateres til ældre romersk jernalder, kan der udskilles tre forskellige 
typer langhuse. Der er i alt tale om et større antal huse/udhuse, brønde og gruber med gode 
bevaringsforhold samt rester af kulturlag. Der blev desuden udtaget prøver fra et kulturlag i lavningen

490. Dohøjvej
Boplads

Romersk jernalderAndet anlægsarbejde

HAM 2059

23.01.01 Egen

Bebyggelse - Romersk jernalder

Nis Hardt
Lisbeth Christensen

sb. 117. I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen foretoges undersøgelser på den landtange, der 
afgrænser det smalleste sted i indsejlingen til Dyvig, hvor der tidligere er konstateret rester af en 
pælespærring. Der fandtes ikke spor af pæle på landtangen, men de kan endnu iagttages i vandet. På 
tangen fandtes til gengæld rester af en udateret vej, der mod syd afgrænsedes af en række kampesten, 
støttet af et kompakt tørvelag. I nord ligger vejen under vand

491. Stegsvig
Diverse/vej

Midd./nyere tid/udateretAndet anlægsarbejde

HAM 2755

23.01.03 Nordborg

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

Tenna R. Kristensen
Susanne Petersen

sb. 130. Skitsemæssig opmåling og fotografering af voldgraven. Denne, der nu stort set er udjævnet, 
har løbet i en bue syd og vest om gården, og kan endnu efter opfyldning ses vest for gården

492. Junkersgård
Voldsted

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

HAM 3478

23.01.05 Svenstrup

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Tenna R. Kristensen



sb. 78. Undersøgelsen afslørede, at der ikke var bevaret spor efter den sb.-registrerede høj. Derimod 
fandtes nogle store gruber med keramik fra førromersk jernalder, hvor den tilhørende boplads antagelig 
skal søges under villakvarteret mod vest

493. Langgade
Gravhøj/gruber

Oldtid/førromAndet anlægsarbejde

HAM 3410

23.02.05 Ketting

Grube - Førromersk jernalder
Gravhøj - Oldtid

Nis Hardt

sb. 74. Undersøgelse af 6 m dyb, intakt, nærmest kegleformet brønd med en øvre diameter på ca. 4 m, 
sat med store kampesten. Der fandtes intet daterende materiale i forbindelse med brønden

494. Skt. Jørgensgade
Brønd

Nyere tidAndet anlægsarbejde

HAM 3482

23.02.08 Sønderborg

Bebyggelse - Nyere tid

Tenna R. Kristensen

Afsluttende udgravning (AUD 1996, 520) som omfattede genudgravning af egeskibets fundområde 
med omgivelser. Der blev gjort fund af flere enkeltdele til egeskibet herunder to 1,4 m lange, let 
krummede tømmerstykker, som øverst er udsmykkede med udskårne mandshoveder. Foreløbig tolkes 
stykkerne som fortøjningsanordninger/pullerter, som oprindelig har været monteret i forenden af 
egeskibet. Desuden fandtes en komplet ankerstok af træ med udskåret slids til jernankerets læg og med 
skrå fals til en låseklods, samt tre sværdskeder af træ med udskåren dyreornamentik og et antal 
sværdperler. Sidstnævnte omfatter slebne glasperler, millefioriperler, en stor, sleben bjergkrystalperle 
samt en stor trapezformet perle af jet/agat med runeinskription

495. Nydam
Våbenofferfund/vrag

Rom./germ.jSelvvalgt forskning

NMU 217

23.03.04 Sottrup

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

Flemming Rieck

Undersøgelser på havbunden  Amt



sb. 5. Ved en kontroldykning på de to Ertebøllebopladser fandt man, at den ældste, Møllegabet II, var 
forholdsvis intakt, men eroderet i den dybestliggende, vestlige del, hvor flintsager og genstande af ben, 
tak og træ, bl.a. en lystersidegren var frilagt.  Udsmidslaget- ud for den yngre boplads, Møllegabet I, 
var over en større strækning blevet, beskadiget af et grundstødt fragtfartøj, hvorved den sandblandede 
gytje fremviste et langt skår i siderne og på bunden. l dette område , optoges adskillige interessante 
sager bl.a. talrige skår af Ertebøllekeramik, faunalevn, en harpun af rådyrtak, trykstokke, et poleret 
kølleskaft af krondyrtak med beviklingsspor, et fragmenteret menneskekranium, adskillige 
flintredskaber og forarbejdet træ inkl. stagedele samt en lystersidegren.  Undersøgelsen blev foretaget i 
samarbejde med fynske sportsdykkere

496. Møllegabet I/II
Boplads

Ældre stenalderDiverse

LMR 8895 og 12123

40.15.52 Ærøskøbing - Urehoved - Halmø

Bebyggelse - Ældre stenalder

Jørgen Skaarup

sb. 3. Undersøgelse på 3 m vand af et 15 m langt, kravelbygget vrag af jagttype, lastet med vingetegl. 
Vraget opmåltes, og et lille mandskabslukaf med rester af en kabys l forskibet frilagdes. l kabyssen 
fandtes dele af mandskabets personlige udrustning samt tørv og kløvet brænde til ovnen. I agterskibet 
afdækkedes resterne af skipperens kahyt, hvorved der iagttoges malingsspor og glasstumper fra ruder l 
agterspejlet Her fandtes desuden udskårne træsager, brændevinsflaske, keramik, pibefragmenter og 
læderfodtøj.  Fundene daterer den forliste jagt til slutningen af 1700-tallet. Undersøgelsen var et led i et 
dykkerkursus for arkæologistuderende og sportsdykkere

497. Spodsbjerg Drej
Vrag

Nyere tidDiverse

LMR 13438

40.15.61 Svendborg Sund V - Skarø

Vrag - Nyere tid

Jørgen Skaarup

sb. 3. På 7 m vand vest for Svendborgsundbroen fandt to sportsdykkere en 46 cm lang og meget 
velbevaret signalkanon af bronze.  Løbet er rigt dekoreret og bærer midt på et våbenskjold med en 
springende ulv eller hund. Skjoldet holdes af to skikkelser i fodlange klæder og har foroven en 
syvtakket grevekrone. l et inskriptionsfelt over våbenskjoldet står: AFSM ad. 1686.  Adelsvåbenet er 
hverken af dansk eller svensk oprindelse.  Det undersøges i øjeblikket om det kan være hollandsk

498. Svendborgsund
Signalkanon

Nyere tidDiverse

LMR 13438

40.15.61 Svendborg Sund V - Skarø

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Jørgen Skaarup



Ved en dykkerundersøgelse registreredes et yderst velbevaret vrag, der foreløbig dateres til 14-1600 
tallet Vraget er ca. 10 x 4 m stort og klinkbygget.  Kølen, dele af for- og agterstævn med rorløkker, 
spanter og oplængere er bevaret, samt størstedelen af skibssiderne. l agterste styrbordsside er essingen 
intakt Såvel bordplanker som spanter er af egetræ ' og bordplankerne er savskårne.  Vraget er 
sandsynligvis en af de mange småskuder, der sikrede forsyningen mellem landsdelene. En skibstype, 
der kun kendes få af fra den danske havbund. En dendrokronologisk datering er undervejs. Vraget, der 
ligger på 2,5 m vanddybde, blev ikke hævet men sikret med sandsække

499. Knuds Grund
Vrag

Nyere tidDiverse

NMU 1527

40.15.42 Skrams Flak - Svendborgsund

Vrag - Nyere tid

Jørgen Dencker

sb. 4. Fortsat undersøgelse af spærring i mundingen af fjorden (AUD 1996, 522). Herved blev optaget 
13 træprøver til dendrokronologisk datering

500. Nakkebølle
Spærring

Romersk jernalderSelvvalgt forskning

NMF 1374

40.15.42 Skrams Flak - Svendborgsund

Sejlspærring - Romersk jernalder

Steen Ole Jensen

sb. 8. Formodningen om tilstedeværelsen af et stærkt nedbrudt, mindre træskibsvrag i området på 
østsiden af grunden Rødlok syd for Fjellebroen førte til en afsøgning, der resulterede i fund af et større 
bundstokfragment med trænagler. Ved flere lejligheder er der påtruffet forarbejdet egetræ på ca. 3 m 
vanddybde. Deltagelse af sportsdykkere

501. Rødlok
Vrag

Nyere tidDiverse

LMR 13436

40.15.42 Skrams Flak - Svendborgsund

Vrag - Nyere tid

Jørgen Skaarup

sb. 7. Ved det SØ-lige udløb af mindre fjord/vig og NØ-siden af grunden, Rødlok fandtes på 5 m vand 
en del stærkt vandrullet flint, der lå på begge sider af udmundingen i gammelt strandzoneområde

502. Rødlok SØ
Boplads

Ældre stenalderSelvvalgt forskning

LMR 13418:1-3

40.15.42 Skrams Flak - Svendborgsund

Bebyggelse - Ældre stenalder

Hugo H. Sørensen

sb. 1. På en svag højnelse på 4-5 m vand i bassinet mellem Skarø og Drejø ved udløbet mod NV 
fandtes bopladsspor i form af flækker, kerneøkser samt mindre koncentrationer af træ

503. Skarø Flak
Boplads

Ældre stenalderSelvvalgt forskning

LMR 13418:23-28

40.15.31a Als NV, Fyn SV

Bebyggelse - Ældre stenalder

Hugo H. Sørensen



sb. 4. Ved dykning nær Fjellebroen på ca. l m vand lokaliseredes et ca. 15 x 20 m stort 
bosættelsesområde præget af udvasket forarbejdet flint fra sen ældre stenalder. Fundet af sportsdykker

504. Strandhuse
Submarin?oplads

Ældre stenalderDiverse

LMR 13435

40.15.42 Skrams Flak - Svendborgsund

Bebyggelse - Ældre stenalder

Jørgen Skaarup

sb. 3. Undersøgelse af bopladsspor på 5-7 m vand ved vestsiden af udløbet fra Nakkebølle Fjord. 
Herved fandtes en del organiske aflejringer, blokke, flækker, kerneøkser og tværpil. Tillige fandtes på 
6,5-7,0 m vand flint og strandsten og på 8 m vand grene og sandet gytje med flintafslag

505. Bremerhage
Boplads

Ældre stenalderSelvvalgt forskning

LMR 13418:11-22

40.15.47 Fjællebroen

Bebyggelse - Ældre stenalder

Hugo H. Sørensen

sb. 6. Ved dykning på 2-3 m vand fandtes bearbejdet flint i 10 cm sanddække over ferskvandsmose 
eller gytje. Fundene bestod hovedsageligt af grovere og finere flækker

506. Flæskholm SV
Boplads

StenalderDiverse

LMR 13449

40.15.42 Skrams Flak - Svendborgsund

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

Hugo H. Sørensen

sb. 10. På en holm, hvis højdepunkt ligger på 4,5 m vand ved østsiden af udløbet af Nakkebølle Fjord, 
fandtes på holmens syd- og SV-side på 6-7 m vand en boplads med bl.a. kerneøkser og skævpile

507. Nakkebølle Fjord S
Boplads

Ældre stenalderSelvvalgt forskning

LMR 13418:4-10

40.15.42 Skrams Flak - Svendborgsund

Bebyggelse - Ældre stenalder

Hugo H. Sørensen

sb. 5. På en holm på 3 m vand fandtes spredte flintafslag. På holmens NØ-side, hvor havbunden løber 
ud i en 6-7 m dyb rende mod Avernakø, fandtes bearbejdet flint og organisk materiale, der lå omlejret i 
en tidligere strandzone med fint sand

508. Revkrog N
Boplads

Ældre stenalderSelvvalgt forskning

LMR 13418:29-30

40.15.42 Skrams Flak - Svendborgsund

Bebyggelse - Ældre stenalder

Hugo H. Sørensen



sb. 2. Ved en systematisk opsamling på den fundrige lokalitet på 7-8,5 m vand blev et stort 
fundmateriale tilvejebragt. Desuden blev der foretaget boringer og en mindre sondage i gytjerige lag. 
Undersøgelsen gennemførtes som led i marinarkæologisk uddannelse

509. Stavres Hoved
Boplads

Ældre stenalderDiverse

LMR 12192

40.14.12 Romsø Sund - Vestrev

Bebyggelse - Ældre stenalder

Hugo H. Sørensen

sb. 6. Under dykning i Båring Vig 100 m ud for Vorbjerg Strand på ca. 2 m vand lokaliserede en 
sportsdykker en større koncentration af østersskaller, imellem hvilke der lå adskillige stykker 
hvidpatineret, forarbejdet flint.  På grundlag af optagne materialeprøver synes bosættelsen at kunne 
henføres til Ertebøllekulturen

510. Vorbjerg Strand
Boplads

Ældre stenalderDiverse

LMR 13442

40.25.11 Bogense - Båring Vig

Bebyggelse - Ældre stenalder

Jørgen Skaarup

sb. 26. Ved undersøgelsen registreredes og opmåltes et efter danske forhold ualmindeligt velbevaret 
vrag beliggende øst for Falster. Vraget er ca. 40 x 10/ 11 m og bevaret op til ca. 3 m over havbunden. 
Umiddelbart uden for vraget forekommer mange løstliggende dele, bl.a. ror, agterstævn og forstævn. På 
og ved vraget er der hidtil registreret mindst 42 jernkanoner samt mange løsdele fra såvel skibets som 
mandskabets udrustning. Kun et mindretal af disse er hidtil bjærget bl.a. kanonkugler, lade stok, 
luntestuk, blyplader, slibesten, keramik tallerkner, bronzehul, Ølandsfliser, teglsten tovværk mv. 
Foruden en skibsteknisk dokumentation af vraget var formålet med undersøgelserne at opnå et realistisk 
grundlag til vurdering af yderligere behov for marinarkæologisk indsats ved dette fund. Ud fra de 
foreløbige data er der overvejende sandsynlighed for, at der er tale om det svenske orlogsskib "Callmar 
Castell", der blev sænket af skibets egen kaptajn, før denne overgav sig til en dansk flådestyrke anført 
af Niels Juel i 1677. I undersøgelsen deltog sportsdykkere fra Lolland og Falster

511. Østfalster
Skibsvrag

Nyere tidDiverse

NMU 1439

40.17.30 Østersøen, Gedser - Kriegers Flak - 14° linien

Vrag - Nyere tid

Jørgen Dencker

Sel lb.nr. 89

512. Roskilde Havn
Vrag

Vik./middAndet anlægsarbejde

ROM 1855, NMU 1441, 1469, 1480-1483, 1493

40.12.57 Skovrenden - Roskilde

Vrag - Vikingetid
Vrag - Middelalder

Jan Bill
Tom Christensen
Morten Gøthche
Hanne Marie Myrhøj
Jens Ulriksen


