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Frederiksborg Amt
1. Sandbjerg
01.01.01 Annisse

Boplads

Dyrkning

J./udat.

sb. 96. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 1) hvorved der fandtes beskedne bopladsrester
GIM 3416

Dorte Veien Christiansen

Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Udateret

2. Vesterbrogade
01.01.04 Gilleleje

Gruber

Andet anlægsarbejde

Oldtid?

sb. 52. Ved prøvegravning af et 3.500 m2 stort areal fremkom en del recente stolpehuller, men også to
gruber, hhv. ca. 100 x 40 x 20 cm og ca. 80 x 80 x 70 cm med fyld af oldtidskarakter
GIM 3426

Anne C. Sørensen

Grube - Oldtid

3. Græsted Stationsvej
01.01.05 Græsted

Grube

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 44. Ved prøvegravning af et 9.000 m2 stort areal fandtes blot to stolpehuller, det ene antagelig
recent, samt en fladbundet, langoval grube, ca. 40 x 90 x 4-7 cm, indeholdende et lerkarskår af
oldtidskarakter
GIM 3425

Thomas Roland

Grube - Oldtid

4. Enghavegårdsvej
01.02.02 Ferslev

Grube

Læhegn

Yngre bronzealder

sb. 281. I et dybdepløjet tracé iagttoges et område med talrige muslingeskaller og keramik. En mindre
udgravning viste, at der var tale om en affaldsgrube fra periode VI
MFG 126/98

Søren A. Sørensen

Grube - Yngre bronzealder

5. Fagerholtvej
01.02.02 Ferslev

Gruber

Læhegn

Romersk jernalder

sb. 280. Udgravning af en stor affaldsgrube fra ældre romersk jernalder i dybdepløjet område samt
registrering af en del kogestensgruber
MFG 121/98
Grube - Romersk jernalder

Søren A. Sørensen

6. Strandlunden
01.02.03 Gerlev

Gravhøj

Andet anlægsarbejde

Y.st./udat.

sb. 87. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 6), hvor resten af højtomten, der har ligget ud til kanten af en
stejl litorinaskrænt, blev undersøgt. Der blev frilagt et område med en stenkappe, der muligvis tidligere
har dækket hele højen. Desuden undersøgtes syd for den året forud udgravede hellekiste en lille
stenkiste, der målte ca. 0,5 x 0,5 m. Denne viste sig at være uden daterende indhold
MFG 114/97

Søren A. Sørensen

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Udateret

7. Peder Oxe Allé I
01.03.01 Frederiksborg Slots

Boplads

Vejanlæg

Y.st./oldt./midd./nyere tid

sb. 31. Ved prøvegravning fremkom skelgrøfter fra historisk tid, medens andre anlæg var stærkt
nedpløjede. I disse fandtes blot flintafslag, herunder et tandet, samt et fragment af en kværnsten.
Anlæggene kan med forsigtighed dateres til neolitikum
NFH A800

Finn Erik Kramer

Bebyggelse - Yngre stenalder
Grube - Yngre stenalder
Bebyggelse - Oldtid
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

8. Peder Oxe Allé II
01.03.01 Frederiksborg Slots

Megalitanlæg/kulturlag/bebyggelse

Vejanlæg

Y.st./vik./midd.

sb. 45. Undersøgelse af Nord-Syd orienteret langhøj med stenspor efter randstenskæde og
dyssekammer med gang mod SØ. I tilknytning til langhøjen fremkom en grube med keramik fra
tidligneolitikum C, flintredskaber, herunder dele af tyndnakkede økser, flintafslag og knogler.
Endvidere fandtes et stort offerskårlag med keramik fra MN A I og II samt et hesteskoformet anlæg
med keramik fra MN A. Centralt, op mod dette anlægs bagvæg, var der en rund grube, lagvis pakket
med dyreknogler og keramik. Langhøjen var delvis overlejret af et kulturlag fra sen vikingetid/tidlig
middelalder. Dette indeholdt blandt andet overdelen til en drejekværn af norsk glimmerskifer. Over
kulturlaget iagttoges en skelgrøft, der fortsatte mod vest, indeholdende munkesten. Kulturlaget og
skelgrøften skal antagelig ses i sammenhæng med en bebyggelse lidt længere mod vest. I området
fremkom i øvrigt en del gruber og kogestensgruber. Undersøgelsen fortsætter i 1999
NFH A801
Megalitanlæg - Yngre stenalder
Kulturlag - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

Claus Nybo
Finn Erik Kramer

9. Peder Oxe Allé III
01.03.01 Frederiksborg Slots

Boplads/andre anlæg

Vejanlæg

Rom./vik./midd.

sb. 46. Ved udgravning fremkom mulige hustomter fra romersk jernalder, vikingetid og middelalder.
Der fandtes et større antal gruber, kogestensgruber og stolpehuller, tofte- eller skelgrøfter samt en mulig
grav. En del keramik kan dateres til ældre romersk jernalder, medens keramikken fra den sene
bebyggelse kan dateres til 900-1400. Det drejer sig antagelig om sporene efter den fra skriftlige kilder
kendte landsby Egespur/Egisborrig, som nedlagdes i midten af 1500-tallet. Undersøgelsen fortsætter i
1999
NFH A802

Claus Nybo
Finn Erik Kramer

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

10. Peder Oxe Allé IV
01.03.01 Frederiksborg Slots

Boplads

Vejanlæg

Udateret

sb. 47. Ved prøvegravning er der på et ca. 50 x 20 m stort område fremkommet et større antal
stolpehuller, af hvilke nogle muligvis indgår i huse. Undersøgelsen fortsætter i 1999
NFH A803

Claus Nybo
Finn Erik Kramer

Bebyggelse - Udateret

11. Ådalsvej
01.03.02 Frederikssund

Gruber

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 20. Prøvegravning hvorved der fandtes flere gruber, heraf én med keramik fra yngre bronzealder
MFG 135/99

Søren A. Sørensen

Grube - Yngre bronzealder

12. Tollemosegård
01.03.03 Græse

Gravplads

Dyrkning

Germ./vik./udat.

sb. 61. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 10) herunder afgrænsning af gravpladsen. Der fandtes 16
Nord-Syd orienterede jordfæstegrave og enkelte brandgrave, bl.a. et par helt nedpløjede urnegrave, der
ikke kan dateres nærmere. De to ældste grave indeholdt bl.a. henholdvis en oval pladefibula og en
næbfibula. Bevaringsforholdene varierede betydeligt for jordfæstegravenes vedkommende, fra lidt
tandemalje til velbevarede skeletter. Ofte var der flere skeletter i gravene, lagt "etagevis", således tre
dobbeltgrave, samt to indeholdende tre personer. Kun i ét tilfælde synes en person, liggende på maven,
at kunne være blevet "ofret". Videre var der altid større eller mindre mængder af brændte knogler og
trækul i jordfæstegravene. Gravudstyret er ret simpelt: f.eks. glasperler, ravperle, bjergkrystalperle,
søm, tenvægt, træspand, kniv og jernnøgle. To kvindegrave indeholdt dog trefligede spænder.
Udgravningen forventes fortsat, da gravene er truet af pløjning
MFG 113/97
Gravplads/grav - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid
Gravplads/grav - Udateret

Søren A. Sørensen
Lotte Lai Sørensen

13. Gl. Engvej
01.03.04 Gørløse

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 27. I ca. 1,1 m's dybde fremkom knogler fra tamhest og tamsvin. Der er antagelig tale om et
udsmidslag i et fossilt vandløb eller vandhul og knogler, der stammer fra en oldtidsbebyggelse
NFH A780

Finn Erik Kramer

Kulturlag - Udateret

14. Østergade
01.03.05 Hillerød

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 13. Undersøgelse, hvor der fandtes enkelte næsten intakte kældergulve fra 1700- og 1800- tallet. I
de delvist omrodede lag fandtes især lerkarskår. Desuden en let fragmenteret marmorstatue, kvinde med
barn, fra renæssancen. To dybe, kampestenssatte brønde var blevet opfyldt i dette århundrede. En
velbevaret, dybtliggende brønd i form af en egetræstønde var senere anvendt som affaldskule og
indeholdt lerkarskår og store mængder fiskeben, hovedsagelig fra torsk
NFH A701

Flemming Beyer
Benny Staal

Bebyggelse - Nyere tid

15. Sørisgård
01.03.06 Jørlunde

Boplads

Dyrkning

Palæolitikum

sb. 93. Efter at en lokal landmand gennem de seneste år havde opsamlet omkring 30 brommepilespidser
ved bredden af den nu udtørrede Jørlunde Sø, iværksattes en mindre prøvegravning. Pladsen viste sig
dog helt nedpløjet, og alle fund blev gjort i pløjelaget
MFG 128/98

Søren A. Sørensen

Bebyggelse - Palæolitikum

16. Kirkehavegård
01.03.07 Lillerød

Gård

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 14. Undersøgelse af brandtomt umiddelbart op til Lillerød Kirke. Der fremkom rester af
pikstensgulve og spredte syldstensrækker, der hørte til gården fra 1700-tallet. Der fandtes ingen ældre
bebyggelse, og der fremkom ingen væsentlige fund
NFH A 702
Bebyggelse - Nyere tid

Flemming Beyer
Palle S. Schiellerup

17. Lommen
01.03.08 Lynge

Boplads

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 46. Der fandtes en grube og tre kogestensgruber, hvor den første indeholdt keramik, der kan dateres
til ældre romersk jernalder. Søgegrøfter i området afslørede ikke andre spor af bebyggelse
NFH A743

Finn Erik Kramer
Palle S. Schiellerup

Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder

18. Kølholm
01.03.10 Oppe Sundby

Diverse

Selvvalgt forskning

Vikingetid

sb. 46. Med henblik på at få afklaret, om der på øen Kølholm fandtes anlæg, der kunne sættes i
forbindelse med skibsspærringen i Peberrenden, iværksattes en mindre prøvegravning. Ved denne
fandtes der ikke spor af vikingernes tilstedeværelse på øen
MFG 127/98

Søren A. Sørensen

Andre anlæg/diverse - Vikingetid

19. Jættehøj
01.03.12 Slangerup

Megalitanlæg

Restaurering

Yngre stenalder

sb. 26. Kun det ene kammer i den fredede jættestue er tilgængeligt, og i dette sås ved oprensning en
næsten intakt stenlægning i gulvniveau. Denne har været dækket med brændt flint, som dog også
fremkom mere spredt mellem undergrund og stenlægning. Midt i gangens inderste del afdækkedes en
1,5 x 0,5 m stor, trugformet grube, der var ældre end, eller samtidig med jættestuen. Det andet kammer,
som styrtede sammen ved en undersøgelse i 1770'erne, lokaliseredes og toppen af otte bæresten stående
på plads blev afdækket
SNS 613-0013

Torben Dehn
Svend I. Hansen

Megalitanlæg - Yngre stenalder

20. Uggeløsegård
01.03.13 Uggeløse

Gård

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 59. Straks syd for den nuværende Uggeløsegård undersøgtes en Nord-Syd orienteret bygning med
kælder under den sydlige og teglstensmuret ovnanlæg i den nordlige del. Der iagttoges flere faser, både
med jordgravede stolper og med stensyld, hvor en fase ud fra mønt- og keramikfund kan dateres til
1400-tallet. Da var bygningen 5,5 m bred og mindst 12 m lang (fortsætter uden for tracéet). Omtrent 50
m nord for denne bygning fremkom dele af en 1700-tals gård
NFH A707
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Flemming Beyer
Palle S. Schiellerup

21. Huggergaard
01.04.01 Asminderød

Kogestensgrube

Læhegn

Oldtid

sb. 45. På SØ-vendt bakkeskråning fandtes en ca. 3 x 2 m stor, reoloppløjet kogestensgrube, i hvis fyld
sås enkelte flintafslag. Endvidere iagttoges tre mindre, oppløjede kogestensgruber
NFH A779

Finn Erik Kramer

Grube - Oldtid

22. Asserhavsgaard
01.04.05 Grønholt

Kogestensgrube

Læhegn

Oldtid

sb. 9. Efter reolpløjning iagttoges på en østvendt bakkeskråning ned mod en lavning to eller tre
oppløjede kogestensgruber
NFH A778

Finn Erik Kramer

Grube - Oldtid

23. Bredebækgaard
01.04.05 Grønholt

Kogestensgrube

Læhegn

Oldtid

sb. 8. Efter reolpløjning iagttoges på en sydvendt bakkeskråning ned mod en mose en oppløjet
kogestensgrube
NFH A777

Finn Erik Kramer

Grube - Oldtid

24. Frenderup
01.04.05 Grønholt

Vandmølle

Diverse

Nyere tid

sb. 10. Opmåling af nyfundet mølleanlæg med dæmning, stenforet bagløb og spor af møllehus.
Bebyggelsens navn fremgår af et kort fra 1794: Frenderup
NFH A793

Finn Erik Kramer
Flemming Beyer

Bebyggelse - Nyere tid
Vandmølle - Nyere tid

25. Kronborg Slot
01.04.07 Helsingør

Borganlæg

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 13. Undersøgelse af hvælvrester i en bastion, umiddelbart op til østfløjen. I bygningens ydermur
fremkom spor af en indhugget latrinkanal med udløb i en delvist bevaret latrinkule. Anlægget stammer
antagelig fra opkastningen af bastionen i 1570'erne. Fundene udgjordes hovedsagelig af
sandstensfragmenter, keramik og kridtpiber
NFH A523
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Flemming Beyer

26. Kronborgvej
01.04.07 Helsingør

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 20. Ved undersøgelse fremkom syldsten og dele af et gulv fra en 1800-tals bygning, samt en
affaldsgrube fra 1500-1600-tallet. Fundene bestod af en del keramik, kridtpiber m.m. Usædvanligt var
fund af fine stenhuggerarbejder i sandsten, bl.a. karmstykker hørende til en fornem renæssancekamin
NFH A703

Flemming Beyer
Palle S. Schiellerup

Bebyggelse - Nyere tid

27. Springdam
01.04.10 Hørsholm

Diverse

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 83. Prøvegravning hvor der tidligere er fundet en glasperle fra romersk jernalder. Der fandtes intet,
men eventuelle bebyggelsesspor kan ligge umiddelbart øst for det undersøgte område
HØM 256

Ole Lass Jensen

Andre anlæg/diverse - Romersk jernalder

28. Løvbjerggård
01.04.11 Karlebo

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 77. I en række tætliggende søgegrøfter på toppen og nordskråningen af en stor bakke blev der
registreret spredte affalds-og kogestensgruber. Der gennemførtes en delvis udgravning af en 25,5 x 10
m stor og indtil 0,6 m dyb lertagningsgrube, som var opfyldt med bopladsaffald fra periode VI.
Fundene omfatter skår fra forrådskar, fade og sikar samt affaldsflint, skrabere og flækkesegl
HØM 253

Ole Lass Jensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

29. Nivå 10
01.04.11 Karlebo

Boplads/grav

Dyrkning

Ældre stenalder

sb. 73. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 24), hvor det yngre Kongemosebopladslag med horisontalt
adskilte aflejringer på holmens lave, sydlige del blev afgrænset ved en serie prøvehuller. Laget opviser
relativt gode bevaringsforhold og har en udstrækning på ca. 200 m2. I en profilgrøft på bopladsens
nordlige del undersøgtes flere anlæg, blandt andet en stor, dyb grube med en svær kampesten centralt
placeret oven på et askelag. I Ertebøllelaget højere oppe på holmen blev der udgravet en profilgrøft ud i
kystzonen mod vest, hvor der findes et jævngammelt, transgrederet kulturlag dækket af marine
aflejringer. Dette omfatter såvel primære, forseglede bopladslag som lavereliggende, omlejrede lag. I
det førstnævnte afdækkedes en mindre flade, hvor der bl.a. undersøgtes en jordfæstegrav med
skeletrester af et voksent individ. Graven er, muligvis bevidst, genåbnet kort tid efter gravlæggelsen,
hvorefter en del af knoglerne er deponeret i en lille grube i kanten af graven. Tæt ved denne
undersøgtes en samling af syv små gruber af uvis funktion, opfyldt med almindeligt bopladsaffald,
dyreknogler og oldsager af flint. Endelig udgravedes en større affaldsgrube med mange fiskeknogler
HØM 106
Bebyggelse - Ældre stenalder
Gravplads/grav - Ældre stenalder

Ole Lass Jensen

30. Nivå Mølle
01.04.11 Karlebo

Boplads/kulturlag

Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

sb. 25. Prøvegravning i vådaflejringer neden for en meget stor boplads, der har ligget på et næs i den
fossile Nivå Fjord. Nederst i et 1,7 m dybt snit blev der undersøgt et marint sandlag med omlejrede
oldsager fra ældre Kongemosekultur. I et overlejrende gytjelag udgravedes et parti af et udsmidslag
med især blokke, flækker og store afslag samt sammenskyllede stammer af eg og fyr. Dette lag skal
antagelig dateres til ældre Ertebøllekultur. Gytjelaget var dækket af et tørvelag, hvori der var indlejret et
tyndt, primært bopladslag fra mellemste Ertebøllekultur. I prøvehuller langs den forhistoriske
strandbred kunne kulturlaget følges over mere end 70 m
HØM 107

Ole Lass Jensen

Bebyggelse - Ældre stenalder
Kulturlag - Ældre stenalder

31. Nivå Mølle II
01.04.11 Karlebo

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

sb. 78. Prøvegravning på et lavtliggende næs i den fossile Nivå Fjord. I et indtil 80 cm tykt, sandblandet
tørvelag blev der i sekundært leje fundet spredte flintoldsager fra ældre Ertebøllekultur samt
dyreknogler. Bopladslaget er formentlig totalt destrueret af marin erosion
HØM 254

Ole Lass Jensen

Bebyggelse - Ældre stenalder

32. Isterødvej
01.05.01 Alsønderup

Kogestensgrube

Læhegn

Udateret

sb. 27. Efter reolpløjning iagttoges en oppløjet kogestensgrube
NFH A776

Finn Erik Kramer

Grube - Udateret

33. Meløse Gamle Tofter
01.05.04 Lille Lyngby

Boplads

Diverse

Æ. rom./germ./vik./midd.

sb. 88. Ved detektorafsøgning fremkom bl.a. romersk bronzemønt, jernknive, ligearmede fibler,
pladefibula, næbfibula, forgyldt, rektangulært bronzebeslag med filigran, patrice eller beslag formet
som gribedyr, bronzematrice, ildstål, vægtlodder, bronzespænder, bidselstang, tysk Hochrandpfenning
af sølv fra 900-tallet med ophængningshul, Edvard Bekenderen sølvmønt, skålfibelfragmenter, trefliget
fibula, skivefibula, brudsølv, knivbeslag, bronzenål, grydeben af bronze, diverse beslag og Erik af
Pommeren bronzemønt. Dele af pladsen forventes undersøgt i 1999
NFH A706
Andre anlæg/diverse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Yngre jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Finn Erik Kramer

34. Søgaard
01.05.04 Lille Lyngby

Diverse

Selvvalgt forskning

Middelalder

sb. 87. Som led i fortsatte bebyggelsesarkæologiske undersøgelser foretoges detektorafsøgning af
marker omkring Lille Lyngby. Herved fremkom borgerkrigsmønt, bæltespænde, grydeben og
klædeplombe
NFH A792

Finn Erik Kramer

Bebyggelse - Middelalder

35. Grævlingebakkerne
01.05.05 Melby

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

sb. 70. Undersøgelse af kulturlag, overlejret af flyvesand, ud til den daværende Arrefjord. I alt
undersøgtes 14 m2 med efterfølgende soldning. Det nederste, fundførende sandlag indeholdt
koncentrationer af marine skaller, og muligvis er der tale om et brednært udsmidslag. Dette overlejres
af et 10-30 cm tykt, mørkt, humøst sandlag, som ligeledes er fundførende. Der fandtes ikke regulære
anlæg ved undersøgelsen, men der fremkom en del velbevarede knogler, affaldsflint, lidt keramik og
blandt redskaberne især pilespidser, der kan dateres til sen Ertebøllekultur
FRM s106

Niels Andreasen

Kulturlag - Ældre stenalder

36. Krogsaagaard
01.05.06 Skævinge

Boplads

Råstof

Oldtid

sb. 17. Undersøgelse af 16 gruber, kogestensgruber og stolpehuller der, bortset fra trækul og
ildskørnede sten, var fundtomme. Tilsyn med råstofindvindingen fortsætter i 1999
NFH A754

Finn Erik Kramer
Palle S. Schiellerup

Bebyggelse - Oldtid
Grube - Oldtid

37. Hestehavegaard
01.05.07 Strø

Brandgrav/boplads

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 26. Undersøgelse af seks stenfyldte nedgravninger med oldtidskeramik i overfladen. Den største
målte 4,7 x 2,7 m, orienteret Øst-Vest og indeholdt en kompakt, tragtformet stenpakning i den vestlige
del, hvor der i 0,6 m's dybde lå hvidbrændte ben og et fodbæger, der kan dateres til ældre romersk
jernalder. I anlæggets lave østlige del uden sten, tolket som en bigrav, stod tre, nu knuste lerkar. Den
øvrige fundne keramik antyder, at gravene er anlagt i en affaldsgrube. De andre fire nedgravninger
lignede bigraven, ligesom der også her fandtes rester af lerkar. I området fandtes desuden enkelte
kogestensgruber
NFH A709
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder

Lea Meistrup-Larsen
Finn Erik Kramer

38. Tvedegaard
01.05.08 Tjæreby

Kogestensgrube/kulturlag

Læhegn

Oldt./udat.

sb. 31. Efter reolpløjning iagttoges øst for Tvedegård tre eller fire kogestensgruber samt et større
område med oppløjede, brændte sten og trækul, muligvis rester af et kulturlag
NFH A771

Finn Erik Kramer

Grube - Oldtid
Kulturlag - Udateret

39. Tvedegaard
01.05.08 Tjæreby

Boplads

Læhegn

Jernalder

sb. 31. Efter reolpløjning fandtes stik vest for Tvedegård på en øst-vestvendt, lav højning op mod ti
kogestensgruber. Ved den efterfølgende undersøgelse fremkom fra en af disse skår af jernalderkarakter
NFH A773

Finn Erik Kramer

Bebyggelse - Jernalder

40. Tvedegaard
01.05.08 Tjæreby

Kogestensgrube

Læhegn

Udateret

sb. 31. Efter reolpløjning undersøgtes på en vestvendt skråning seks kogestensgruber
NFH A772

Finn Erik Kramer

Grube - Udateret

41. Tvedegaard
01.05.08 Tjæreby

Kogestensgrube

Læhegn

Oldtid

sb. 31. Efter reolpløjning fandtes umiddelbart syd for en stejl skråning en kogestensgrube
NFH A774

Finn Erik Kramer

Grube - Oldtid

42. Tvedegaard
01.05.08 Tjæreby

Kogestensgrube

Læhegn

Udateret

sb. 31. Efter reolpløjning undersøgtes en kogestensgrube på en øst-vestvendt lav højning
NFH A769
Grube - Udateret

Finn Erik Kramer

43. Tvedegaard
01.05.08 Tjæreby

Boplads

Læhegn

Romersk jernalder

sb. 31. Efter reolpløjning undersøgtes en halv snes kogestensgruber, hvorved fandtes afslag, trækul og
en del keramik, som kan dateres til ældre romersk jernalder. Antagelig drejer det sig om en boplads,
som mod nord nu befinder sig under parcelhuse, mens der stadig kan være bevarede dele mod syd
NFH A775

Finn Erik Kramer

Bebyggelse - Romersk jernalder

44. Tvedegaard
01.05.08 Tjæreby

Kogestensgruber

Læhegn

Udateret

sb. 31. Efter reolpløjning undersøgtes på en 50 m lang strækning fem eller seks oppløjede
kogestensgruber
NFH A770

Finn Erik Kramer

Grube - Udateret

45. Askebakkegård I
01.05.09 Torup

Boplads

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 102. Sonderende undersøgelse af et kulturlag med en større nedgravning i midten, omgivet af
spredte, formodede stolpehuller. Anlægget tolkes som rester af en hustomt. Der fandtes et fragment af
en sleben økse og keramik, som kan dateres til tidligneolitikum C
FRM s83

Marie Walther Ax

Bebyggelse - Yngre stenalder

46. Hegn 9, nord
01.05.09 Torup

Brandgrav?

Læhegn

Yngre stenalder

sb. 102. Ved prøvegravning undersøgtes en mindre grube med trækul, enkelte flintredskaber og
hvidbrændte knogler (grav?). Fundet kan sandsynligvis dateres til neolitikum
FRM s105

Marie Walther Ax

Gravplads/grav - Yngre stenalder

47. Højbjerggård
01.05.09 Torup

Boplads

Selvvalgt forskning

Yngre bronzealder

sb. 89. På en bakke nord for et tidligere undersøgt område (AUD 1997, 35) afdækkedes 500 m2,
hvorved der fremkom rester af kogestensgruber, gruber, stolpehuller og evt. jord- og lergulve. Den
fundne keramik daterer pladsen til yngre bronzealder periode IV-V
FRM s72
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Københavns Amt

Inge Bodilsen

48. Borup Vandmølle
02.01.01 Borup

Vandmølle

Selvvalgt forskning

Midd./nyere tid

sb. 18. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 40) i samarbejde med amatørarkæologer, hvor kulturlaget på
mølledæmningens yderside blev færdigundersøgt. Herved fandtes keramik, jernslagger, lejesten og
diverse metalsager, som kan henføres til tidsrummet 1400-1650
KØM 1506

Svend Åge Tornbjerg

Vandmølle - Nyere tid

49. Ellebækgård
02.01.05 Højelse

Boplads

Selvvalgt forskning

Rom./germ./vik.

sb. 36. Over et større område udlagdes 500 m søgegrøfter for at afgrænse den sydlige halvdel af et
større bopladsområde. Dette ligger på mindre højninger, omgivet af lavninger med tykke, fundførende
kulturlag fra omkring Kristi fødsel og frem. I området er der fremkommet over 100 detektorfundne
genstande
KØM 1518

Svend Åge Tornbjerg

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

50. Knibedysse Ager
02.02.01 Ballerup

Megalitanlæg/boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./oldt.

sb. 38. Ud fra stednavnet eftersøgtes en dyssetomt ved udlægning af søgegrøfter over et større areal.
Herved fandtes to meget nedpløjede dyssetomter tre meter fra hinanden, men kun enkelte lerkarskår.
Den ene dyssetomt ytrede sig som et tydeligt gråligt, sandet fyldskifte, medens den anden især bestod af
hovedstore sten. Ca. 25 m syd for tomterne fremkom der et sort kulturlag indeholdende lerkarskår fra
tidligneolitisk tid, flint og knusesten. På resten af marken var der mange kogestensgruber og gruber
SØL 950

Benny Staal

Megalitanlæg - Yngre stenalder
Bebyggelse - Oldtid

51. Voldbye Ager
02.02.01 Ballerup

Boplads

Vejanlæg

Y.br./førrom.

sb. 39. Undersøgelse af hustomt med spor efter fire sæt tagbærende stolper, der ud fra typologiske
kriterier kan dateres til overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder. Denne datering
underbygges af fund af keramik fra gruber straks uden for tomten. I øvrigt fandtes spor efter en staklade
SØL 951
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Benny Staal

52. Bakkegård
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Vejanlæg

Y.br./førrom./udat.

sb. 88. Undersøgelse af hustomt med spor efter fire sæt tagbærende stolper. Dateringen til overgangen
mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder underbygges af lerkarskår fra gruber. Vest for huset
på en strækning over 140 m fandtes rester efter et palisadelignende hegn rundt om en stor, naturlig
bakketop. Hegnet bestod af mere end 150 stolpehuller og en grøft, og mod syd kunne det ses, at
palisaden har haft flere faser, idet der her optrådte dobbelte stolpespor. Undersøgelsen forventes fortsat
SØL 988

Benny Staal

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Udateret

53. Baldersbrønde
02.02.07 Høje Tåstrup

Jordfæstegrav

Vejanlæg

Romersk jernalder

sb. 81. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 64), hvor der fandtes en rigt udstyret mandsgrav fra C 2. Ud
fra kistesporene at dømme drejer det sig om en 1,1 x 2,5 m stor planke- eller bulkiste. Skelettet var
meget ringe bevaret, men viste dog tydeligt konturerne af en ca. 1,80 m høj person, liggende på højre
side med svagt bøjede ben og armene ned langs kroppen. Ved hoftepartiet fandtes en stor
spiralfingerring af guld med fire vindinger. Ud for hoved og bryst en bronzespand, to glas samt et lerkar
med hank. I fodenden stod endnu et lerkar og en bronzekedel
SØL 946

Henrik Høier

Gravplads/grav - Romersk jernalder

54. Baldersbrønde
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Vejanlæg

Rom./germ./udat.

sb. 81. Undersøgelse af ca. 1.000 m2, hvorved der fandtes to ca. 20 x 6 m store, øst-vestvendte
langhuse med spor af henholdsvis fire og seks sæt tagbærende stolper. Ud over et mindre antal gruber
sås skelgrøfter, der delvis havde forstyrret det østligste hus. Husenes datering til yngre romersk
jernalder/ældre germansk jernalder er baseret på hustypologien i området
SØL 946

Henrik Høier

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Udateret

55. Bredebjerggård
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Rom./germ.

sb. 82. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 60) hvorved der fandtes yderligere spor efter tagbærende
stolper
SØL 931
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Palle S. Schiellerup

56. Elmegård 2
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Rom./germ.

sb. 79. Fortsat undersøgelse (AUD 1988, 28), nu af et ca. 2.500 m2 stort område, hvorved der fandtes
19 huse fra flere gårde og faser. Dateringen til 2./3.- 6./7. årh. e.Kr. er baseret på hustypologi, et
drejekværnsfragment og keramik fra stolpehuller. Centralt i et af de bedre bevarede huse, der foreløbig
henføres til 4.-5. årh. e.Kr., var en affaldsgrube, hvori øverst lå 17 vævevægte af yngre jernalders type
SØL 957

Palle S. Schiellerup

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

57. Elmegård 3
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Vejanlæg

Førrom./rom.

sb. 79. På et ca. 2.500 m2 stort område fremkom spor af fire staklader og rester af 12 huse, hvoraf én
hustomt formodes at tilhøre førromersk og syv yngre romersk jernalder. Kun én kunne fremvise et
sporadisk bevaret vægforløb. Datering på basis af lerkarskår i stolpehuller efter tagbærende stolper og
typologiske kriterier
SØL 966

Benny Staal

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

58. Engbjerg
02.02.07 Høje Tåstrup

Gravplads

Vejanlæg

Romersk jernalder

sb. 84. Prøvegravning på en markant bakketop. I stedet for de sædvanlige NØ-SV- orienterede
prøvegrøfter afrømmedes bakketoppen totalt for pløjejord. Efter at et ukarakteristisk fyldskifte, der
viste sig at være en jordfæstegrav, var blevet undersøgt, lykkedes det efterfølgende at erkende og
udgrave 26 grave fra C 1b-C 2, idet dog en enkelt henføres til C 3. Hermed anses gravpladsen for totalt
undersøgt. Kønsfordelingen viser 13 sikre mandsgrave og 9 sikre kvindegrave, heraf adskillige
børnegrave. Disse og kvindegravene er klart de rigest udstyrede. Grav 4, der rummede en ca. 20 årig
kvinde, er et eksempel på dette. Her fandtes hagekorsfibula, perlekæde med over 100 glas- og ravperler,
fibler, sølvhårnål, to guldfingerringe, et romersk glas, forskellige lerkar, en benkam og madofre
bestående af et lam, en gris mv. I munden havde kvinden et glasskår
SØL 964
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Linda Boye

59. Engbjerg 2
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Vejanlæg

Y.st./førrom./rom./germ.

sb. 87. På den vestlige del af en lav bakke totaludgravedes på ca. 12.000 m2 en boplads fra yngre
romersk og ældre germansk jernalder. Der fremkom ca. 30 treskibede langhuse og 10 staklader, som
sandsynligvis repræsenterer op til tre faser af fem større gårdsanlæg, hvortil knytter sig flere mulige
hegnsforløb. Såvel topografiske forhold, bosættelsesform, hustyper og den sparsomme keramik svarer
nøje til Bellingegård. Desuden er der bopladsrester fra yngre førromersk eller ældre romersk jernalder,
herunder 5-6 treskibede huse af omtrent samme type som på Engbjerg 4, jf. lb. nr. 61. Endelig fandtes
en del gruber fra tragtbægerkultur, der indeholdt keramik samt en halv dobbeltægget stridsøkse
SØL 967

Per Ole Rindel

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

60. Engbjerg 3
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Vejanlæg

Y.br./rom./germ.

sb. 91. På en bakkeskråning blev der frilagt et ca. 2.500 m2 stort felt, hvorved der fandtes et 25 x 7 m
stort, øst-vestorienteret, treskibet langhus. Huset har haft en dobbelt række vægstolper og skal antagelig
dateres til germansk jernalder. Desuden fremkom to mindre huse fra yngre romersk jernalder.
Keramikken derimod, som udelukkende stammer fra gruber, hører til sen bronzealder. En af disse
gruber har formentlig haft flere funktioner, idet den var beklædt med varmepåvirket ler og først senere
blev fyldt op med keramik
SØL 968

Asgerd Dünkel

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

61. Engbjerg 4
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Vejanlæg

Førrom./rom.

sb. 90. I et felt på ca. 2.400 m2, på vestsiden af en svag langstrakt højning, frilagdes en klynge på seks
treskibede, øst-vestorienterede langhuse. Ud fra hustypen og sammenholdt med keramik fra de
omkringliggende gruber, kan husene dateres til slutningen af førromersk eller ældre romersk jernalder.
To af husene overlapper hinanden, men i øvrigt ligger husene adskilt med en indbyrdes afstand på 2-7 m
SØL 970
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Per Ole Rindel

62. Engbjerg 5
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Vejanlæg

Y.br./rom./germ./vik.

sb. 86. På en bakketunge frilagdes i et felt på ca. 5.000 m2 mindst 16 huse af meget varierende type og
orientering. Fire treskibede langhuse må dateres til yngre romersk/ældre germansk jernalder; hertil
hører muligvis også et par staklader. To treskibede langhuse med én række små vægstolpehuller, buede
langsider og rette gavle ligger vinkelret på hinanden. De synes sammen med et par mindre bygninger at
indgå i et samlet gårsanlæg fra yngre germansk jernalder eller ældre vikingetid. På arealet er der tillige
gruber med store mængder keramik fra yngre bronzealder, og et eller flere treskibede langhuse hører
antagelig denne periode til. Denne bebyggelse fortsætter mod nord
SØL 983

Per Ole Rindel

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

63. Højgård
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Rom./germ.

sb. 85. Prøvegravning og udgravning af henholdsvis 13.000 m2 og 2.000 m2, hvor der fremkom
spredte gruber, koncentrationer af stolpehuller og opfyldte lavninger. Der fandtes to staklader og tre
små hustomter, hver med spor efter tre sæt tagbærende stolper. I tilknytning til husene, der formentlig
skal dateres til 3.- 5. årh. e.Kr., fremkom også en række andre anlæg
SØL 969

Benny Staal
Tove Woller

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

64. Kragehave By
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Vejanlæg

Rom./germ.

sb. 80. Undersøgelse af 25 x 6,5 m øst-vestorienteret, ret velbevaret langhus med spor efter seks par
tagbærende stolper, hvoraf de fire østligste par øjensynlig er blevet udskiftet. Langvæggene var svagt
buede med modstående indgange ud for de to midterste sæt tagbærende stolper. 4 m syd for husets
østende lå en økonomibygning, 6 x 3,5 m, orienteret øst-vest. Bygningens ret store, nu og da
stenskoede stolpehuller antyder, at den muligvis har været hævet over jorden
SØL 948
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Henrik Høier

65. Kragehave Mark
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Plantning

Germansk jernalder

sb. 79. Undersøgelse af et areal på 30 x ca. 800 m. Mod nord fremkom særdeles velbevarede spor af et
indhegnet gårdsanlæg, hvor indhegningen, der kun havde en indgang, mod nord, syd og vest fremtrådte
som en op til 75 cm dyb grøft; mod øst forsvandt denne uden for feltet. Inden for denne grøft fandtes et
langhus med spor efter tagbærende stolper, væg- og indgangsstolper samt let buede langvægge. Mellem
sporene efter tredje sæt tagbærende stolper fra vest sås et uformeligt fyldskifte, sandsynligvis en
nedslidning af gulvet. Foreløbig er blot ca. 20 m af huset, der i fravær af daterende materiale typologisk
henføres til yngre germansk jernalder, frilagt. Bedømt ud fra fylden i stolpehullerne er huset nedbrændt.
Ligeledes inden for grøften lå to huse henholdsvis 15,5 og 17 m lange, der ikke kan være samtidige. Ud
fra konstruktionen dateres de til 6.-7. årh. e.Kr. Nord for grøften lå et hus meget lig de to just nævnte og
syd for grøften yderligere to. Disse tre huses kronologiske forhold til gårdsanlægget kan ikke fastslås. I
øvrigt registreredes adskillige grøfter, gruber, kogestensgruber og stolpehuller i området
SØL 984

Tove Woller

Bebyggelse - Germansk jernalder

66. Krusegårdsvej
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Vejanlæg

Rom./germ.

sb. 83. Undersøgelse af i alt 1.650 m2, hvorved der fremkom stolpehuller fra 10 forskellige hustomter,
hvor flere blot havde spor af et eller to sæt tagbærende stolper bevaret. Et nord-sydorienteret, noget
bedre bevaret hus med spor af vægstolper og stolpespor fra skillerum, blev delvist undersøgt og hører
antagelig til i yngre romersk jernalder. To undersøgte huse af den smalle type henføres til 4.-7. årh.
e.Kr. Desuden er der frilagt to henholdsvis 40 og min. 20 m lange huse, antagelig fra yngre romersk
jernalder eller ældre germansk jernalder. Endvidere afdækkedes en lille rest af et hegn, et stort antal
gruber og kogestensgruber samt fyldskifter
SØL 963

Tove Woller

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

67. Litauen Alle Vest
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./rom./germ.

sb. 83. Forseglet af et sort kulturlag indeholdende tusindvis af lerkarskår og flintgenstande fra
tidligneolitikum fandtes en hustomt, ca. 5 x 12 m, fra samme periode. Denne bestod af spor efter tre
tagbærende stolper og nogle få vægstolper. Under husets østlige del og udenfor fandtes to store,
sammenhængende sænkninger eller gruber, ligeledes med et oldsagsinventar fra tidligneolitisk tid.
Endvidere udersøgtes rester af to eller tre langhuse fra yngre romersk jernalder og to fra germansk
jernalder. I det ene af disse lå underdelen af en drejekværn, medens overdelen fandtes oppløjet på
stedet. I forbindelse med langhusene var der spor af nord-sydorienterede hegn af typen med halvtag.
Endelig fandtes fragmentarisk bevarede hegnsforløb og en del gruber
SØL 958
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Benny Staal

68. Samson 3
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Rom./germ./udat.

sb. 28. Undersøgelse af 1.300 m2 hvorved der fremkom fem hustomter, stolpehuller, gruber og grøfter
af oldtidskarakter; sidstnævntes funktion er usikker. Husene havde spor efter to til fire sæt tagbærende
stolper, og fire kan ud fra deres konstruktion dateres til 4.-7. årh. e.Kr., medens det femte hus med kun
to sæt tagbærende stolper ikke kan dateres. Sogneskelsgrøften løber gennem feltet og har forstyrret
flere af husene
SØL 981

Tove Woller

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Udateret

69. Storegårds Ager
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Vejanlæg

Y.st./førrom./rom./germ.

sb. 81. Undersøgelse af 4.000 m2 hvorved der registreredes otte hustomter, nogle gruber og flere store,
uformelige fyldskifter. Et af de mere velbevarede huse med spor af seks sæt tagbærende stolper og
væggrøft i øst, måske med tilhørende hegn, kan ud fra konstruktionen dateres til førromersk jernalder.
De øvrige huse, med spor af fra tre til seks sæt tagbærende stolper og op til 27 m lange, henføres pga.
konstruktionen til ældre romersk, yngre romersk og tidlig germansk jernalder. Tre småhuse kan ikke
dateres nærmere. I et større fyldskifte lå en del keramik fra ældre romersk jernalder og i enkelte gruber
keramik fra yngre stenalder
SØL 947

Tove Woller

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

70.
02.02.07 Høje Tåstrup
se lb. 78a.
-

71. Tværvej
02.02.07 Høje Tåstrup

Diverse

Vejanlæg

Oldtid

Prøvegraving over 4 km hvor der fremkom en række lokaliteter, der førte til 21 egentlige udgravninger
SØL 467
Andre anlæg/diverse - Oldtid

Linda Boye

72. Taastrup-stien
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Vejanlæg

Jernalder

sb. 89. Udgravning af et treskibet hus og en del kogestensgruber
SØL 961

Linda Boye

Bebyggelse - Jernalder

73. Albatros Flyveplads
02.02.10 Måløv

Gruber

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 34. Ved prøvegravning fandtes tre gruber
SØL 985

Benny Staal

Grube - Oldtid

74. Måløv Knudepunkt
02.02.10 Måløv

Gruber

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 35. Prøveundersøgelse, hvor der blev udgravet en del gruber med lerkarskår og flint, som kan
dateres til den yngste del af bronzealderen
SØL 986

Benny Staal

Grube - Yngre bronzealder

75. Måløv Station
02.02.10 Måløv

Grube

Andet anlægsarbejde

Y.br./førrom.

sb. 33. I forbindelse med prøvegravning blev der undersøgt en grube med keramik, der kan dateres til
overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder.
SØL 994
Grube - Yngre bronzealder
Grube - Førromersk jernalder

Benny Staal

76. Søndergård
02.02.10 Måløv

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./førrom./rom./germ.

sb. 33. Efter prøvegravning af ca. 105.000 m2 undersøgtes i alt 6.600 m2, fordelt på fem områder. Mod
syd undersøgtes på en sandet/gruset bakkeskråning 16 hustomter af hvilke de fleste udgør faser af en
eller to gårde i germansk jernalder, idet dog et hus er førromersk. På en bakketop mod nord fandtes et
hus fra tidlig førromersk jernalder, et nord-sydorienteret fra ældre romersk jernalder og en
økonomibygning fra yngre romersk jernalder. Endvidere undersøgtes flere staklader og gruber. I en lå
spidsen af en senneolitisk flintkniv, medens andre indeholdt keramik fra førromersk og yngre romersk
jernalder
SØL 956

Tom Giersing
Asgerd Dünkel

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

77. Brøndsager
02.02.13 Torslunde

Gravplads/boplads

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 34. Fortsat undersøgelse af gravplads (AUD 1997, 62). I en 1,5 m dyb grav med store sten over en
plankekiste, var en ung mand gravlagt. Om halsen bar han en lille perlekæde bestående af tre
berlokformede bronzeperler, tre ravperler, to glasperler og en guldmønt i en øsken, antagelig en
barbarisk efterligning af en aureus. I munden var et lille stykke betalingsguld. På en finger sad
fyrstetegnet: en ormehovedring. Ved hovedet fandtes en træspand med bronzebånd, tre lerkar og to
romerske drikkeglas. Graven indeholdt i øvrigt spor af en lammesteg, et meget fragmenteret spillebræt
af løn med rød bemaling og bronzehjørner, 30 hvide og 29 sorte glasspillebrikker, et lille lerkar, en
benkam med bronzenitter og i fodenden rester af en pattegris. Graven kan dateres til C 2. I en anden
grav fandtes en fireårig pige i en bulkiste. Her bestod gravgodset af perlekæde med to rørformede
bronzeperler, to berlokformede ravperler og ca. 70 små ravperler. Desuden kam med bronzenitter, to
lerkar og en pattegris. -- Det kan ikke udelukkes, at flere grave er gået tabt ved anlæggelse af en
mergelgrav. Gravene var gravet gennem et mørkt kulturlag med keramik og knogler fra ældre romersk
jernalder. Omkring gravene og delvist forseglet af kulturlaget undersøgtes på bakkens top syv huse fra
ældre og to fra yngre romersk jernalder samt tre staklader. Antagelig drejer det sig om tre eller fire
delvist samtidige gårde i flere faser
SØL 941

Eliza Fonnesbech-Sandberg

Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

78. Brøndsager
02.02.13 Torslunde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./rom./germ.

sb. 34. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 61) hvorved der fremkom fire hustomter fra romersk og
germansk jernalder. Desuden fandtes tragtbægerkeramik i et stolpehul
SØL 932
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Palle S. Schiellerup

78a. Thorslunde Mark Vest
02.02.13 Torslunde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Jernalder

sb. 29. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 41) hvor der i hvert af de tre små udgravningsfelter fandtes et
endnu ikke nærmere dateret jernalderhus
SØL 949

Linda Boye

Bebyggelse - Jernalder

79. Syvhøjvænge
02.02.15 Vallensbæk

Boplads

Andet anlægsarbejde

Rom./germ./j.

sb. 26. Efter prøvegravning på ca. 13 ha udgravedes tre områder på i alt 5.500 m2, hvorved der
fremkom spor af 17 huse, herunder et af "Ragnesminde-type" i tre faser. I fase 2 bestod gården af et 26
m langt hus med seks sæt tagbærende stolper og tre mindre bygninger, beliggende på et 1.300 m2 stort,
indhegnet areal. I fase 3 var hovedhuset 34 m langt og med otte sæt tagbærende stolper og mindst tre
mindre bygninger, hvoraf en antagelig var et forrådshus med hævet gulv og stolpehygget rampe, alt
inden for et nu 1.500 m2 stort, hegnet areal. I et stolpehul efter en tagbærende stolpe lå en remendedup
af bronze, og i en grube på et andet område fandtes mindst otte pyramideformede vævevægte
SØL 962

Tom Giersing

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Jernalder

80. Værløse Vest
02.02.16 Værløse

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./y.br./førrom./rom./y.j./vik./midd.

sb. 95. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 48) på et 4.200 m2 stort areal. Hus II, 9 x 30 m, med spor
efter seks sæt tagbærende stolper, kan typologisk dateres til 10. årh. e.Kr. Der var skillevæg i vest, og
langs de let buede langvægge samt gavlene sås spor af støttestolper. Hus I fra 1000-tallet, lå 25 m
længere mod syd, målte 7,5 x 28,25 m og havde ligeledes let buede langvægge. Der var spor efter fire
sæt tagbærende stolper og midt i huset har der været en 10 m lang hal. I den vestlige gavl sås den
foreløbig eneste døråbning. Hus III, fra tidlig middelalder, målte 8 x 19 m, med tilnærmelsesvis lige
langsider og midtsulekonstruktion med fire tagbærende stolper. I østgavlen sås væggrøft med
stolpespor. Antagelig drejer det sig med disse bygninger om en gård i tre faser. Endvidere sås adskillige
hegnsforløb, ildsteder og kogestensgruber fra yngre bronzealder, enkelte skår fra førromersk jernalder,
gruber med keramik fra førromersk/ældre romersk jernalder og nogle få skår fra yngre jernalder. Hertil
et formodet grubehus og spor af mulige huse fra senneolitikum og ældre jernalder
VÆM 300
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Yngre jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Mette Nissen

81. Posthusgrunden
02.03.01 Dragør

Diverse

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 31. Med fem søgegrøfter prøvegravedes et areal på ca. 3.300 m2. Arealet, der var temmelig
forstyrret, udgøres i SV af en højning 3,2 m o.h., beliggende NV for den formodede middelalderlige
kerne. Straks over de marine aflejringer afdækkedes et område med et 20-50 cm tykt affaldslag med
spredte fund fra 1300-tallet, herunder poteformede stjertpotteben. Der sås kun få strukturer i det
homogene affaldslag, nemlig cirkelformede nedgravninger, der tolkes som lertagningsgruber
SØL 992

Ditlev L. Mahler

Grube - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

82. Brolæggerstræde
02.03.06 København

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 84. Under gravearbejde i gården og ud mod gaden fremkom middelalderligt materiale. Den
eksisterende bygnings fundamenter viste sig at være opført på meget tykke, middelalderlige
opfyldningslag, og fundamenterne bestod af genanvendte, middelalderlige byggematerialer
KBM 2036

Kirstin Eliasen

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

83. Dyrkøb
02.03.06 København

Kirkegård

Diverse

Midd./nyere tid

sb. 172. Under gravearbejde mellem Vor Frue Kirkes østparti og husrækken i Dyrkøb fremkom
skeletdele, der stammer fra kirkens kirkegård. Denne var i brug fra ca. 1200 til 1807
KBM 1652

Lisbeth Lomholdt Poulsen

Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

84. Esplanaden
02.03.06 København

Diverse

Diverse

Nyere tid

sb. 179. I krydset Esplanaden/Grønningen fandtes en opmuret bue af rødlige sandsten, der tolkes som et
afløb til den nærliggende Kastelgrav
KBM 2047
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Lisbeth Lomholdt Poulsen

85. Gothersgade
02.03.06 København

Voldgrav/bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 183. Udgravning i voldgraven til Østervold, anlagt 1616-18 og sløjfet i 1647, der hvor man kunne
forvente at finde Skt. Klaras Bastion. Det kunne dog fastslås, at denne ikke har ligget her. Voldgraven
løber parallelt med Gothersgade, og i den opfyldte voldgrav fandtes fundamentspæle fra mindst et hus,
gennem hvilket der var lagt trævandrør, antagelig ind til gården
KBM 2053

Rikke Simonsen

Bebyggelse - Nyere tid
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

86. Gothersgade
02.03.06 København

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 174. Under Gothersgade 3-5 var der middelalderligt fyld, hvori fandtes rester af et
kampestensfundament samt en gruppe mindre træpæle
KBM 2033

Lisbeth Lomholdt Poulsen

Bebyggelse - Nyere tid

87. Islands Brygge
02.03.06 København

Diverse

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 180. I to nedgravninger fremkom henholdsvis to rækker pæle i betonblokke og en bjælke op ad hvis
vestlige side stod to skrå pæle. Der er antagelig tale om bolværk, der stammer fra opfyldningen af
Islands Brygge i begyndelsen af dette århundrede
KBM 2049

Rikke Simonsen

Bebyggelse - Nyere tid

88. Kalvebod Fælled
02.03.06 København

Diverse

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 182. Snitgravning i havdige, hvor vækstlaget under dette lader formode, at det ikke kan være særligt
gammelt. Desuden blev diget opmålt fra luften
KBM 2032

Lisbeth Lomholdt Poulsen

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

89. Kastellet
02.03.06 København

Bybefæstning

Diverse

Nyere tid

sb. 175. Snitgravninger i den søndre del af Kastellet for at bestemme anlæggets opbygning. Desuden
blev fundamenterne til en vagtbygning, der har stået på Sjællands ravelin, frilagt. Projektet fortsætter i
1999
KBM 2039
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Lisbeth Lomholdt Poulsen

90. Kgs. Nytorv
02.03.06 København

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 167. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 77), hvor der i den sydlige halvdel fandtes en østvestorienteret grøft med højmiddelalderlig fyld. Området syd herfor tolkes som en strandzone uden
bebyggelse. Nord for grøften i den del, der også var afgrænset af det ældste grøftsystem på Kgs.
Nytorv, var alle kulturlag fjernet. Det kunne også fastslås, at der ikke kan have været en
tidligmiddelalderlig ringmur. Undersøgelserne fortsætter i 1999
KBM 2028

Lisbeth Lomholdt Poulsen

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

91. Kgs. Nytorv
02.03.06 København

Bybefæstning/diverse

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 120. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 76) hvor der blev registreret flere anlæg, der kan have
tilknytning til bebyggelse forud for opførelsen af den højmiddelalderlige vold. Befæstningen her kan nu
dateres til de sidste årtier af 1200-tallet. Der blev desuden frilagt en mulig skelgrøft og formodede
bygningsrester, som kan stamme fra den samtidige bebyggelse
KBM 1910

Mette Svart Kristiansen

Bebyggelse - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

92. Nikolaj-kvarteret
02.03.06 København

Bebyggelse

Diverse

Nyere tid

sb. 166. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 79), hvor der under nuværende gader blev registreret dele af
trævandledningsnettet og yderligere rester af murværk, der stammer fra før branden i 1795
KBM 1807

Lisbeth Lomholdt Poulsen

Bebyggelse - Nyere tid

93. Nina Bangs Plads / Pilestræde
02.03.06 København

Kirkegård/bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 173. Udgravning på den gamle Trinitatis Kirkegård fra omkring 1700, hvor der blev registreret 61
grave i adskillige lag. De ældste grave, orientret NØ-SV ligesom kirken, var meget velbevarede,
medens gravene i de senere lag, i stigende grad orienteret øst-vest, var stærkt forstyrrede af senere
begravelser. Af forskellige iagttagelser kan nævnes fire grave, der var dækket af et tykt lag kalk;
antagelig var de gravlagte pestofre. Der fandtes desuden spor af fem huse, af hvilke to var ældre end
kirkegården. Det ene med munkestensgulv, medens et andet havde et lille område af bevaret lergulv og
bunden af et ildsted
KBM 2030
Bebyggelse - Nyere tid
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

Rikke Simonsen

94. Nyboder
02.03.06 København

Bebyggelse

Restaurering

Nyere tid

sb. 176. Et snit tværs over havearealet mellem Hjertenfrydsgade og Delfingade-stokkene, der blev
bygget omkring 1760, viste, at der var påført knapt en meter fyld forud for bygningernes opførelse.
Disse hvilede dog på oprindelig overflade. I øvrigt blev der gjort forskellige andre
bygningsarkæologiske iagttagelser
KBM 2042

Lisbeth Lomholdt Poulsen

Bebyggelse - Nyere tid

95. Nybrogade
02.03.06 København

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 168. I en bygning fra 1733 fandtes rester af en påmuret lyskasse. Da bygningen formodentlig hviler
på ældre fundamenter, kan også lyskassen være ældre
KBM 2052

Lisbeth Lomholdt Poulsen

Bebyggelse - Nyere tid

96. Nørre Voldgade
02.03.06 København

Kirkegård

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 123. Fund af skeletter i baggården. Disse stammer fra Skt. Petri Kirkes pestkirkegård og senere
fattigkirkegård, der var i funktion i 1711-60
KBM 2054

Lisbeth Lomholdt Poulsen

Kirke/Kirkegård - Nyere tid

97. Omkring Kgs. Nytorv
02.03.06 København

Bebyggelse/vej

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

Registrering af ældre vejbelægninger og murværk i Vingårdsstræde samt bygningsrester og
trævandledninger i Lille Kongensgade. På vestsiden af Det Kongelige Teater sås fundamentrester og en
muret kloak, alt dog af ret ny dato
KBM 2055

Lisbeth Lomholdt Poulsen

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

98. Pilestræde
02.03.06 København

Kirkekgård/bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 173. Fund af tre grave fra den gamle Trinitatis Kirkegård. Under denne var der rester af et
husfundament, der stammer fra før år 1700. Desuden blev der fundet murværk fra den tidligere
Springgade/Gl. Pilestrædes forløb - muligvis husfacaden i den gamle gade
KBM 2048
Bebyggelse - Nyere tid
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

Rikke Simonsen

99. Sjæleboderne
02.03.06 København

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 177. Fund af ydermur af en kælder bestående af munkesten på kampestensfundament, en række
piloteringspæle til et hus samt to vandrør af træ. Tilsammen viser de begge husfacader og forløb af en
lille passage, hvor fundamentet er rester af en række fattigboder, der har lagt navn til gaden,
Sjæleboderne. Ud fra de skriftlige kilder kan det dog ikke fastslås, om fundamentet er Johanne van
Gocks sjæleboder, der omtales i 1547, eller om det skal tilskrives Københavns statholder Christoffer
Valkendorfs om/nybygning af boderne fra 1584
KBM 2045

Rikke Simonsen
Henrik B. Frederickson

Bebyggelse - Nyere tid

100. Skt. Petri
02.03.06 København

Kirke

Restaurering

Midd./nyere tid

sb. 87. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 82), hvor fundamentet til kirkens senmiddelalderlige sakristi
udgravedes på korets sydside. I løbet af 1600-tallet blev der anlagt to hvælvede, 3,4 m dybe krypter, der
fungerede som gravkapeller frem til 1866. Både fundamenter og krypter var meget velbevarede
KBM 1810

Lisbeth Lomholdt Poulsen

Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

101. Slotsholmsgade
02.03.06 København

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 152. Fund af to murforløb i kælderen under Kancellibygningens sydfløj. Disse må stamme fra den
bebyggelse, som blev revet ned forud for Kancellibygningens opførelse i 1715
KBM 2056

Lisbeth Lomholdt Poulsen

Bebyggelse - Nyere tid

102. Slotsholmsgade
02.03.06 København

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 178. I haven blev der registreret et murforløb, der må stamme fra udvidelsen af gården i 1741
KBM 2046

Lisbeth Lomholdt Poulsen

Bebyggelse - Nyere tid

103. Tøjhusgade
02.03.06 København

Diverse

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 181. Fund af trævandledninger samt rester af bolværk fra anlæggelsen af Frederiksholms Kanal i
1660'erne
KBM 2050
Bebyggelse - Nyere tid

Lisbeth Lomholdt Poulsen

104. Vester Kvarter
02.03.06 København

Bebyggelse/vej/diverse

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

Registrering af murværk og bolværk i den østre ende af Vester Voldgade. Endvidere blev der i den efter
branden i 1728 anlagte Frederiksberggade observeret højmiddelalderlige kulturlag og en serie af gadens
ældre vejbelægninger. Undersøgelserne fortsætter i 1999
KBM 2038

Lisbeth Lomholdt Poulsen

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

105. Østergade/Bremerholm
02.03.06 København

Bebyggelse/vej

Diverse

Midd./nyere tid

sb. 130. Der iagttoges mange husfundamenter, hvoraf to muligvis kan dateres til middelalder, og der
blev fundet flere trævandrør. I profilerne sås mange lag af brolagte veje og affaldslag. I krydset
Østergade/Bremerholm blev der gravet til undergrundsniveau, dvs. 4 m ned, hvilket gav nogle meget
spændende profiler
KBM 2029

Rikke Simonsen

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

106. Glim
02.04.02 Glim

Boplads

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 24. I et 6 m bredt tracé ved kirken fandtes flere kogestensgruber, materialegruber og stolpehuller
med et meget sparsomt og ukarakteristisk indhold. En detektorafsøgning gav intet resultat til trods for,
at der er gjort en del detektorfund fra hele jernalderen og tidlig middelalder på markerne øst for kirken
ROM 1969

Jens Ulriksen

Bebyggelse - Oldtid

107. Roskilde Havn, Nordbassin
02.04.10 Roskilde

Diverse

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 75. Fortsatte undersøgelser af tidligere havbund nær middelalderens strandlinie. Der fremkom et
mindre stykke af en, tydeligvis omlejret, skibsside fra et klinkbygget fartøj med jernnagler og spanter i
bundstok-bitesystem. Desuden fandtes Østersøkeramik, kandeskår, skår fra en stjertpotte, sortbrændt
keramik og flere lædersko. De mere end 30 fundne sølvmønter er desværre ubestemmelige efter
opholdet i havet. Der kunne påvises flere havbundsniveauer, der er aflejret i løbet af middelalderen, og
dybest, hvor sedimenterne bestod af gytjeblandet sand, lå store dele af et klæberstenskar på ca. 30 liter
ROM 1855
Andre anlæg/diverse - Middelalder

Jens Ulriksen

108. Skt. Agnes Kloster
02.04.10 Roskilde

Kloster

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 44. Undersøgelse af dele af fundamenter, orienteret nord-syd (bygningens formodede østafslutning)
og øst-vest, der har indgået i en bygning, hvis fortsættelse mod vest tidligere er undersøgt (AUD 1995,
56). Et antal grave, heraf enkelte munkestenskister, var blevet skåret af førstnævnte fundament.
Nærmere undersøgelser for at tolke bygningens funktion, klosterkirke? er påkrævede
ROM 1957

Hans Mikkelsen

Kloster - Middelalder

109. Skt. Laurentii Kirkeruin
02.04.10 Roskilde

Kirke/kirkegård/bebyggelse/diverse.

Andet anlægsarbejde

Vik./midd./nyere tid

sb. 37. Undersøgelse af det meste af kirkegårdens sydside, den østlige del af skibets midtfag samt et
lille område øst for apsis, hvorved tre faser af stedets historie kunne dokumenteres. Fase 1 dateres til
1000-tallet og lidt ind i 1100-tallet, hvor der i begyndelsen er tale om et åbent område, anvendt som
mødding. Senere deltes det af et øst-vestgående skel, mod syd med torv og mod nord med gårdsplads. I
anden halvdel af 1000-tallet var der kirkegård og måske en trækirke nord for skellet. En grav lå med
sikkerhed under frådstenskirken. Træ fra en trækonstruktion, ca. 1,50 x 1,75 m ved kirkens apsis er
dendrokronologisk dateret til ca. 1060. Det kan dreje sig om et torvekors eller en klokkestabel. En
lignende og jævngammel konstruktion kendes fra Skt. Laurentii Kirkegård i Lund. Fase 2 indledes med
frådstenskirkens opførelse. Skellet afløses af et plankeværk hørende til kirken og dendrokronologisk
dateret til 1123, hvilket angiver kirkens omtrentlige datering. Senere afløstes skellet af et stengærde
med port og grube til færist. Kirken viste sig overraskende at have haft et vesttårn af frådsten, bredere
end skibet, formentlig et tvillingetårn. Det blev nedrevet, da våbenhuset -- indirekte møntdateret til 2.
fjerdedel af 1300-tallet -- blev opført. Det romanske kirkerum med vægbænke og fire gulvniveauer blev
dokumenteret, herunder en stor del af et flisegulv og det oprindelige mørtelgulv. De stadigt højere
gulvniveauer må ses på baggrund af omgivende, akkumulerende kulturlag, som de kendes fra
undersøgelser i Algade-Skomagergade. Kirken, hvis bygningshistorie kan udredes frem til i al fald
midten af 1300-tallet, blev nedrevet under reformationen. På kirkegårdens sydlige del fandtes ca. 400
grave samt et stort antal, der var forstyrrede. Gravene kan inddeles i faser svarende til den ældste, den
romanske og den gotiske kirke. Ved skibets sydmur udgravedes desuden en stor mængde velbevarede
spædbørnsgrave fra hele kirkens brugstid. Fase 3 omfatter tiden efter kirkens nedrivning, og fra denne
tid undersøgtes dele af byens rådhus 1735-1883
ROM 1901

Hanne Dahlerup Koch
Michael Andersen

Bebyggelse - Vikingetid
Gravplads/grav - Vikingetid
Kirke/Kirkegård - Vikingetid
Kirke/Kirkegård - Middelalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

110. Kongemarken
02.04.12 Sankt Jørgensbjerg

Kirkegård

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 60. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 92) af hidtil ukendt, middelalderlig kirkegård, hvor der blev
dokumenteret og optaget flere grave. Ligene lå i udstrakt rygleje med armene ned langs siden. Den
østlige afgrænsning af kirkegården synes hermed nået, uden at der dog blev fundet en fysisk markering
ROM 1810
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Jens Ulriksen

111. Kr. Hyllinge-Stensgård
02.06.05 Kirke Hyllinge

Boplads/bebyggelse

Dyrkning

Br./rom./germ./vik./midd.

sb. 55. Detektorafsøgning vest for landsbyen resulterede i mere end 100 stykker danefæ fra tidsrummet
ca. 530-1300 e.Kr. En prøvegravning viste, at bebyggelsen var overraskende spredt, men tydeligvis
knyttede sig til afgrænsede, lerede arealer i et ellers primært sandet område. Der var spredte
forekomster af grubehuse fra 6.-11. årh., et område med et krumvægget langhus fra yngre germansk
jernalder, et lavtliggende areal med et mindre, stolpebygget hus fra vikingetid, grubehuse og ganske
mange stolpehuller og gruber. Endvidere et kulturlag med sølvmønter, smeltedigel og Østersøkeramik
fra 900-1000 årene. Fund fra flere grubehuse viser, at der er samtidighed mellem de små enklaver af
værksteder. Øvrige fund er blandt andet dele af en basaltkværnsten, remspænde, trefliget fibula og
ringhovednål fra vikingetid, keramik, herunder særpræget -- muligvis vesteuropæisk inspireret keramik,
vævevægte samt store mængder af fiskeben. Endelig fandtes en lille materialegrube fra bronzealder og
en stor grube med keramik fra ældre romersk jernalder. Undersøgelsen fortsættes i 1999
ROM 1876

Jens Ulriksen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Andre anlæg/diverse - Middelalder

Holbæk Amt
112. Tissø-vandledning
03.01.00

Boplads

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Rekognoscering af 13 km langt tracé, efterfølgende prøvegravning 14 steder og liniekontrol. I alt blev
der på strækningen registreret 465 fyldskifter, som kunne udskilles i 25 lokaliteter med en tidsmæssig
spændvidde fra yngre stenalder til tidlig middelalder. Der var dog en klar hovedvægt på yngre
bronzealder og til dels ældre jernalder. Kun fem af disse lokaliteter havde givet sig til kende ved
rekognoscering
KAM 9/98-33/98

Niels Hartmann

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Oldtid

113. Lerchenfeldvej
03.01.01 Kalundborg

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 71. I et kulturlag fandtes ildsprængte sten og keramik, der kan dateres til ældre romersk jernalder
KAM 35/98

Jens Nielsen

Kulturlag - Romersk jernalder

114. Grønvang 3
03.01.03 Raklev

Gruber

Dyrkning

Yngre bronzealder

sb. 381. Undersøgelse af tre affaldsgruber, hvorfra keramikken kan dateres til periode V
KAM 3/98
Grube - Yngre bronzealder

Jens Nielsen

115. Fugledegård
03.01.06 Store Fuglede

Boplads

Selvvalgt forskning

Germ./vik.

sb. 94. Fortsatte undersøgelser (AUD 1997, 101), hvor et område af storgårdens sydligste del fra den
yngste fase 4, dvs. 10.-11. årh., blev undersøgt. Flere bygninger og grubehuse samt sydporten i
toftehegnet blev lokaliseret. På nuværende tidspunkt omfatter denne gård et tofteareal på mindst 30.000
m2, 10 bygninger med et samlet gulvareal på 1.500 m2 samt et antal grubehuse. Desuden blev de
centrale halbygninger fra fase 1-4 undersøgt i detaljer, og det fremgik, at nedgravningerne til de
tagbærende stolper, tilhørende fase 1-3 fra 8.-10. årh., gik 2 - 3,1 m ned under overfladeniveau.
Udgravningerne nord for Fugledegård viste tilstedeværelse af delvist bevarede gårdsanlæg fra 6.-7.
årh.; endvidere, at der her findes en omfattende grubehusbebyggelse, som primært var i funktion i fase
1-3
NM I 7701/94

Lars Jørgensen

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

116. Store Fuglede
03.01.06 Store Fuglede

Bebyggelse

Selvvalgt forskning

Y.br./æ.j./nyere tid

sb. 103-105. Prøvegravninger tæt op til St. Fuglede for at lokalisere eventuel bebyggelse forud for den
eksisterende landsby. Der fandtes herved to fyldskifter fra hhv. yngre bronzealder og ældre jernalder
samt forskellige kulturlag og forstyrrelser fra nyere tid. To boreprøver fra den markante højning, kirken
ligger på, viste, at denne lå på en naturlig banke
KAM 4/98

Niels Hartmann

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Nyere tid

117. A/S Bioteknisk Jordrens
03.01.10 Årby

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 388. Fund af nogle få gruber, kogestensgruber og stolpehuller. Keramikken fra gruberne kan
generelt dateres til yngre bronzealder, især dog periode VI
KAM 6/98

Jens Nielsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

118. Asnæs
03.01.10 Årby

Høj

Selvvalgt forskning

Yngre bronzealder

sb. 155. Fortsat udgravning (AUD 1997, 104) af fredet høj, 1,2 x 12 m. Denne, omgivet af randsten,
indeholdt især undergrundsagtigt, gult, leret sand og en mængde bearbejdet flint. Der fandtes fem urner
i højen, der alle kan dateres til yngre bronzealder, måske alene periode V og VI. Undersøgelsen, med
eftersøgning af eventuelle bopladsspor under højen, afsluttes i 1999
KAM 9/97
Gravhøj - Yngre bronzealder

Niels Hartmann

119. Bakkendrup
03.02.01 Bakkendrup

Boplads?

Selvvalgt forskning

Oldtid?

sb. 57-58. Prøvegravning nær gravpladsen sb. 52, idet aftegninger i afgrøden kunne antyde
tilstedeværelsen af yderligere grave. Aftegninger viste sig dog at være geologiske fænomener, og
bortset fra enkelte stolpehuller fremkom intet
KAM 8/98

Niels Hartmann

Bebyggelse - Oldtid

120. Rævehøj, Dalby
03.02.09 Kirke Helsinge

Megalitanlæg

Selvvalgt forskning

Yngre stenalder

sb. 26. Forsøg med magnetometer-opmåling af fredet, jorddækket jættestue. Opmålingen af kammer,
gang og randstenskæde viste sig at svare til de faktiske forhold. Yderligere forsøg på andre anlægstyper
er planlagt til 1999
Tatyana Smekalova
Mogens Schou Jørgensen
Megalitanlæg - Yngre stenalder

121. Sverigesvej
03.03.15 Tersløse

Bopladsgrube

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 12. Prøvegravning pga. fund fra yngre stenalder og nærhed til sb. 12. Der blev registreret en
formodet lertagningsgrube fyldt med diverse affald fra MN A IV
KAM 5/98

Niels Hartmann

Bebyggelse - Yngre stenalder

122. Stubberup
03.04.03 Fårevejle

Anløbsplads

Selvvalgt forskning

Y.j./vik./midd.

sb. 492, 517. Prøvegravning på et 8 ha stort område. Der fandtes to grubehuse fra yngre germansk
jernalder/vikingetid, begge langovale, orienteret øst-vest og bevaret i 20-25 cm dybde, med spor af 60
cm dybe spor af tagbærende stolper. Fundene bestod især af keramik og knogler, men også tenvægt,
hvæssesten og et ornamenteret spænde. Ca. 300 m øst herfor fandtes et kulturlag, hvor der undersøgtes
20 m2. Det førte til fund af to næbfibler, Østersøkeramik, kamfragment, knive, perler af rav, ben og
glas, et dyreornamenteret beslag fra tidlig middelalder samt mange knogler. En nærliggende grube
indeholdt Østersøkeramik og knogler. På et lille plateau ca. 100 m nord for kulturlaget fandtes
stolpespor efter et midtsulehus, ca. 12 x 5 m med spor af omgivende hegn; datering til sen
vikingetid/tidlig middelalder. Ved detektorafsøgning af arealet fremkom desuden en række rige
metalfund, især fra yngre germansk jernalder og tidlig middelalder, men dog også et trefliget spænde
fra 900-tallet og et Urnesspænde. Undersøgelserne fortsætter i 1999
OHM 1164
Anløbsplads/handelsplads - Germansk jern
Anløbsplads/handelsplads - Vikingetid
Anløbsplads/handelsplads - Middelalder

Arne Hedegaard Andersen

123. Snogshøjgård
03.04.05 Højby

Megalitanlæg

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 581. Ved kanten af en jernbaneskrænt undersøgtes stenlægninger, antagelig de sidste rester af to
dysser, der blev sløjfet ved anlæggelsen af jernbanen i 1899. Der fandtes lerkarskår, flint, bl.a.
fragmenter af slebne økser, samt nakkeenden af en tidligneolitisk skafthulsøkse
OHM 1584

Lise Holm

Megalitanlæg - Yngre stenalder

124. Trundholm Mose
03.04.05 Højby

Depotfund

Selvvalgt forskning

Ældre bronzealder

sb. 322. På solvognens findested fandt en detektoramatør et hjulfragment, hvilket førte til en
efterundersøgelse af det gamle udgravningsfelt, 10 x 15 m. Der afgravedes maskinelt i tynde lag, og der
blev løbende anvendt detektor. Herved fandtes yderligere 19 hjulstumper, fire fra eger og 15 fra
hjulkranse, som sammen med ovennævnte fragment udgør mere end et helt hjul. De nyfundne
fragmenter må derfor stamme fra andre fragmentariske hjul på solvognen
NM I 7917/96, OHM 1091

Per Poulsen
Arne Hedegaard Andersen

Depotfund/skattefund/offerfund - Ældre bro

125. Lindegården
03.04.07 Nykøbing S

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

sb. 17. På et område, der skråner ned mod den fortidige fjord, fandtes ni kogestensgruber og to gruber.
Længere nede ad skråningen på en lille højning undersøgtes en flintplet med afslag og redskaber fra
ældre Ertebølletid
OHM 1176

Lise Holm
Arne Hedegaard Andersen

Bebyggelse - Ældre stenalder

126. Brandstrupgård
03.04.09 Odden

Bebyggelse

Vejanlæg

Middelalder?

sb. 89. Udgravning straks syd for landsbyen Yderby med havudsigt til tre sider. Der fandtes mange
gruber og stolpehuller samt spor af hegnsforløb, der markerer flere lodder. Der blev udskilt en hustomt
med spor efter tre sæt indre, tagbærende stolper, hvortil kommer spor af andre, mulige hustomter.
Fundmaterialet er sparsomt (der er dog mange dyreknogler) og under bearbejdning, hvorfor dateringen
er foreløbig. Pladsen opfattes som forløber for den eksisterende landsby
OHM 1628
Bebyggelse - Middelalder

Lise Holm

127. Havnebyen
03.04.09 Odden

Boplads

Vejanlæg

Yngre stenalder

Ved rekognoscering og prøvegravning fandtes enkelte lerkarskår og bearbejdet flint, herunder bor og
en D-pil, men ingen anlægsspor
OHM 1365

Lise Holm

Bebyggelse - Yngre stenalder

128. Hulbjerg
03.04.09 Odden

Boplads

Vejanlæg

Yngre stenalder

sb. 85. Ved rekognoscering og prøvegravning fandtes bearbejdet flint, bl.a skraber, blok og bor, men
ingen anlægsspor
OHM 1365

Lise Holm

Bebyggelse - Yngre stenalder

129. Hyllegaard
03.04.09 Odden

Boplads

Vejanlæg

Yngre stenalder

sb. 84. Undersøgelse af gruber indeholdende bearbejdet flint, herunder flækker, skrabere, tværpil og
mange store afslag. Den fundne keramik kan dateres til en tidlig del af MN A
OHM 1627

Lise Holm

Bebyggelse - Yngre stenalder

130. Korsbjerggård
03.04.09 Odden

Boplads

Vejanlæg

Br./j.

sb. 86. Rekognoscering og prøvegravning hvor der fremkom fire kogestensgruber, to fyldskifter og et
lag i en lavning indeholdende keramik fra bronze- eller jernalder. Endvidere fandtes bearbejdet flint og
en knusesten
OHM 1365

Lise Holm

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

131. Søndervangsvej
03.04.09 Odden

Boplads

Vejanlæg

Y.st./æ.br.

sb. 88. Ved rekognoscering og prøvegravning fandtes bearbejdet flint, bl.a. fragment af fladehugget
segl og et bor; der sås igen anlægsspor
OHM 1365
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

Lise Holm

132. Nakke
03.04.10 Rørvig

Kogestensgruber

Plantning

Udateret

sb. 129. Ved rekognoscering og prøvegravning fandtes fem kogestensgruber
OHM 1382

Lise Holm

Grube - Udateret

133. Rørvig
03.04.10 Rørvig

Vrag

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 130. Fund af et skibsknæ, og dermed antagelsen af tilstedeværelse af et skibsvrag, førte til en
efterundersøgelse, hvor der dog ikke fandtes flere skibsdele. Knæet, der er af eg, er næsten retvinklet,
65 cm langt, 30 cm højt og 12 cm bredt. Det er uden spor af fastgørelse og har derfor næppe nået at
blive anvendt. En opmåling af udgravningsprofilet viste marine aflejringer omkring kote 0,5 m,
bestående af sand og gytje iblandet enkelte hugspåner
NMU 1653

Morten Gøthche

Vrag - Middelalder

134. Gl. Nykøbingvej
03.04.12 Vig

Brønd

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 368. Opmåling af brønd nær kirken og gadekæret. Den var sat af egeplanker, med trælukke
ligeledes af eg. Brønden målte 0,9 x 1,10 og var 1,5 m dyb, men lå andre 1,5 m under nuværende
niveau. Der fandtes ikke daterende materiale
OHM 1615

Arne Hedegaard Andersen

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

135. Vig Kraftvarmeværk
03.04.12 Vig

Boplads

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 367. Registrering af grube, tre kogestensgruber og to stolpehuller. Endvidere opsamling af keramik
af oldtidskarakter
OHM 1585

Arne Hedegaard Andersen

Bebyggelse - Oldtid

136. Skarresholm
03.06.02 Bjergsted

Voldsted

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 14. Ved snitgravning to steder i den østlige kant af voldstedet kunne en voldgrav klart erkendes
KAM 2/98
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Jens N. Nielsen
Niels Hartmann

137.
03.06.04 Føllenslev
se lb.nr. 621a
-

138. Jorløsegavn
03.06.06 Jorløse

Jordfæstegrav?/boplads?

Dyrkning

Jernalder?

sb. 190. Undersøgelse af formodet jordfæstegrav, der fremstod som en godt mandslang nedgravning på
bunden af et større fyldskifte, med en stensætning i den østlige ende. Et muligt jernalderskår er fundet
på stedet. En 190 m lang søgegrøft i området afslørede blot tilstedeværelse af en kogestensgrube og
ganske få andre anlæg
KAM 7/98

Niels Hartmann

Bebyggelse - Jernalder
Gravplads/grav - Jernalder

139. Bakkegård
03.07.07 Kundby

Grav?

Dyrkning

Udateret

sb. 258. Efter fund af flere større sten blev der frilagt et 2,4 x 1,8 m stort, nord-sydorienteret fyldskifte,
hvor nord- og sydsiden var markeret med større sten. Oldsager fandtes ikke
NM I 7988/97

Susanne Klingenberg

Gravplads/grav - Udateret

140. Orø
03.07.09 Orø

Kirke

Andet anlægsarbejde

Middelalder

Ved en gulvomlægning i koret kom fire stykker af alterets ituslåede dækplade for dagens lys. To
mindre stykker var brugt til opklodsning af altertavlen, medens to store stykker blev fundet i den øvre
fyld i et muret gravkammer, der delvis havde undermineret alterets nordside. Pladen har været
sammensat af to næsten lige store, 12 cm tykke kridtstensplader med et samlet flademål på 100 x 140
cm. Forkanten mod vest har været ret afskåret, medens pladens nord- og sydside har haft en 10-12 cm
bred hulkel
NM2 1347/97
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Sorø Amt

Morten Aamann Sørensen
Birgit Als Hansen

141. Smålodsvej
04.02.02 Benløse

Boplads/brønd

Andet anlægsarbejde

Y.br./j./nyere tid

sb. 31. Prøvegravning på et plateau førte til fund af kogestensgruber, gruber og stolpehuller. Grove
flintredskaber og keramik daterer disse anlæg til yngre bronzealder og evt. jernalder. En markbrønd i et
naturligt kildevæld med hesteknogler i fylden dateres til nyere tid
AMK 1998030

Kirsten Christensen
Henning Nielsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Nyere tid

142. Kastrupgård
04.02.06 Haraldsted

Gruber

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 202. Fund af tre gruber på et højtliggende, sydvendt bakkedrag. Den største af disse var meget
uregelmæssig, målte ca. 4 x 4 m og indeholdt fortrinsvis uornamenteret keramik. Der var dog også et
skår med tosnoet snor og et med borehuller ved randen, dvs. Svaleklintgruppen. Desuden fandtes to
skiveskrabere og en del afslag. De to andre gruber var knapt en meter i diameter; her var blot enkelte
afslag
AMK 1998003

Niels Wickman

Grube - Yngre stenalder

143. Skt. Bendtsgade
04.02.12 Ringsted

Kulturlag/vej?

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 65. Vest for Skt. Bendts Kirke fandtes tynde kulturlag indeholdende teglstensbrokker. Længere mod
syd i et lavereliggende område var kulturlagene dog tykkere, og her fandtes trærester, der muligvis
stammer fra en vejbelægning
AMK1998011
Kulturlag - Middelalder
Vej/bro - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid
Vej/bro - Nyere tid

Anne Preisler
Henning Nielsen

144. Sigersted III
04.02.14 Sigersted

Sarupanlæg/boplads/gravhøj

Dyrkning

Pal./y.st./æ.br.?/oldt.

sb. 34. Fortsat udgravning (AUD 1997, 121) på et sandet næs ved sammenløbet af Suså og Tuel Å. Der
blev undersøgt tre felter på tilsammen 1.402 m2. Ældst er senpalæolitisk flint, deriblandt lancetformede
mikrolitter fra ældre Maglemosekultur, der dels lå spredt, dels koncentreret omkring en
frostkileformation. Et udstrakt kulturlag med flint og keramik fra TN A blev partielt undersøgt. Andre
kulturlag og ca. 300 anlæg, gruber og stolpehuller kan knyttes til en boplads fra MN A II samt, i mindre
omfang, MN A III og V. Desuden var der gruber med deponeringer af hele, mellemneolitiske lerkar. En
øst-vestorienteret hustomt med midtsuler blev delvist fritlagt og dateres foreløbig til
senneolitikum/ældre bronzealder. Endelig undersøgtes det centrale parti af en overpløjet høj, hvori
fandtes en udateret jordfæstegrav med partielt bevaret skelet
NM I 2103/77

Poul Otto Nielsen

Andre anlæg/diverse - Palæolitikum
Bebyggelse - Yngre stenalder
Sarupanlæg - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Gravhøj - Oldtid

145. Langetofte
04.03.01 Boeslunde

Boplads

Selvvalgt forskning

Y.germ./vik./midd.

sb. 113. Fortsat udgravning (AUD 1997, 122) af 6.000 m2 hvorved der fandtes et nord-sydorienteret
hus med buet vægforløb. I den yngste af tre faser målte huset 10 x 6,5 m, med spor af 22 cm brede
staver i væggrøft. Syd og øst herfor et 20 x 7 m hus med spor efter indre, tagbærende stolper, der
henføres til yngre germansk jernalder samt fire huse med buede langvægge, men uden spor af indre,
tagbærende stolper, fra vikingetid/tidlig middelalder; disse fem huse var orienteret øst-vest. I en brønd
fandtes i de nedre lag keramik, der var stempelornamenteret med rhombiske gittermønstre, indrammet
af streger, samt en gul glasperle, medens de øvre lag indeholdt Østersøkeramik. Store mængder af
samme keramik, herunder Vipperow- og Teterowvare, bøjlesaks, glasperle, tenvægte og bennåle,
fremkom i et par gruber, der kan dateres til 1000-1050. Flere bundskår har mestermærker, og et 30 cm
højt, dobbeltkonisk kar med lille standflade har kunnet samles. Mod vest var der tre nordsydorienterede hegn og en åbentstående grøft, som adskiller den undersøgte boplads fra den nuværende
landsby med kirke. Mod nord og øst synes bopladsen afgrænset, men mod syd og SØ antyder
detektorfund, at her ligger dele af germanertidsbopladsen
AMK1990005

Kirsten Christensen
Henning Nielsen

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

146. Stenhus
04.03.01 Boeslunde

Voldsted

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 30. Opmåling af snit der skar tangentialt gennem voldgraven til det sløjfede voldsted
AMK107/89
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Niels Wickman
Henning Nielsen

147. Stenhusager
04.03.01 Boeslunde

Gruber/jernudvinding

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 120. Undersøgelse af bl.a. to keramikrige gruber, hvor den ene desuden indeholdt et stykke af en
frontplade til en jernudvindingsovn samt nogle jernslagger
AMK1998015

Niels Wickman
Henning Nielsen

Grube - Førromersk jernalder
Jernudvinding - Førromersk jernalder

148. Gerlev Idrætshøjskole
04.03.02 Gerlev

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 19. Undersøgelse af gruber, kogestensgruber og stolpehuller, der fremkom i kanten af et tidligere
vandhul og på en skråning syd herfor. To af affaldsgruberne indeholdt dyreknogler og keramik, som ud
fra randskår med snoreindtryk henfører pladsen til tragtbægerkultur
AMK1998022

Anne Preisler
Henning Nielsen

Bebyggelse - Yngre stenalder

149. Sludstrup
04.03.16 Sludstrup

Kirke

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 185. Mellem kirkens kor og apside blev der afdækket et oprindeligt trin, der var opmuret af
marksten i mørtel med glatpudset forkant og overflade. Apsisgulvet har været hævet 14-15 cm over
korgulvet, og begge steder blev der i sydsiden påvist et stenarmeret mørtelgulv med velbevaret
overflade
NM2 613/98

Birgit Als Hansen

Kirke/Kirkegård - Middelalder

150. Stibjergvej
04.03.19 Tårnborg

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st.?/rom.

sb. 105. Undersøgelse af spredte gruber, kogestensgruber og stolpehuller, hvor tre gruber indeholdt
keramik fra ældre romersk jernalder. Ved kanten af en lille sø fandtes flere udaterbare gruber, som ud
fra nærheden til megalitanlæggene sb. 4-7 kunne tilhøre tragtbægerkulturen
AMK1998023
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Anne Preisler
Henning Nielsen

151. Rovborg
04.04.18 Tjæreby

Voldsted/diverse

Skovrejsning

Middelalder

sb. 37. Efter overflyvning og arkivstudier kunne et hidtil arkæologisk uregistreret voldsted identificeres
som "Rovborg", hjemsted for adelsslægten Saltensee af Tystofte. Ved prøvegravning fremkom en 6-12
m bred og 0,5-1 m dyb forgrav, som var omlagt en eller flere gange. I bunden af denne fandtes et par
blyglaserede kandeskår fra 1250-1350. Der registreredes desuden fire grøftforløb, 30-35 m lange og 1,53 m brede, med vinklede forløb og beliggende diagonalt i forhold til selve voldstedets kompasrettede
grundplan. Grøfterne indeholdt husdyrknogler, enkelte borgerkrigsmønter og stykker af middelalderlige
hestesko
AMK1997025

Henning Nielsen

Andre anlæg/diverse - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

152. Saltø
04.05.09 Karrebæk

Høj/ardspor

Dyrkning

Ældre bronzealder

sb. 22. Færdigundersøgelse (AUD 1997, 127), hvor der fandtes en tredje, primær?, randstenskæde med
en diameter på blot 6 m, forskudt mod SV i forhold til den senere højmidte. Randstenskæden kan
næppe relateres til de fremkomne grave, idet de fem undersøgte grave lå omkring den senere højmidte,
ved kanten af, eller uden for randstenskæden. Gravene sås som fordybninger i en underliggende
stensamling, eller som mindre, uregelmæssige stenkister. Tilsyneladende var primærbegravelsen og den
efterfølgende gravlæggelse sket i samme beskedne stenkiste. Især de ældste grave indeholdt et
forholdsvist velbevaret skeletmateriale, medens oldsagerne var meget få, bl.a. en bronzetutulus fra
periode II-III i graven over primærgraven. Under højen fandtes ardspor
NÆM 1997:103

Thomas Roland
Lene Høst-Madsen

Ager/mark - Ældre bronzealder
Gravhøj - Ældre bronzealder

Præstø Amt
153. Rårisegård
05.01.09 Sædder

Gård

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 18. Prøvegravning på væbnergård, hvor sporene efter ældre faser var meget sparsomme
KØM 2058

Svend Åge Tornbjerg

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

154. Grethebjerg
05.02.13 Vordingborg

Megalitanlæg/boplads

Skovrejsning

Yngre stenalder

sb. 21. Ved en udvidet prøvegravning fandtes spor af en tilsyneladende velbevaret dyssetomt, et 20 x 6
m sort kulturlag samt gruber og stolpehuller. Undersøgelsen fortsætter i 1999
SMV 7626
Bebyggelse - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Henrik Høier
Keld Møller Hansen

155. Oringe 2
05.02.13 Vordingborg

Boplads

Selvvalgt forskning

Pal./æ.st.

sb. 169. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 131) af et velbevaret kulturlag på den nordlige del af et lille
næs i en fossil stenalderfjord. Det karakteristiske oldsagsinventar, der var forseglet af et tykt gytjelag,
placerer bopladsen i ældste Ertebøllekultur. Tilsyneladende er der tale om en kortvarig bosættelse, hvor
der undersøgtes gruber og et stensat ildsted. Velbevarede, tilspidsede træstager fandtes flere steder,
formodentlig fra et senere fiskegærde. I en grøft under Ertebøllelaget lå i 2 m dybde en Ahrensburgpil.
Undersøgelsen forventes fortsat i 1999
SMV 7586

Keld Møller Hansen

Bebyggelse - Palæolitikum
Bebyggelse - Ældre stenalder

156. Vordingborg Slotsruin
05.02.13 Vordingborg

Borganlæg

Selvvalgt forskning

Middelalder

sb. 168. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 132). Vest for den i 1997 undersøgte kælder frilagdes lige
under nuværende terræn to rum med munkestensgulve inden for et svært kampestensfundament. Det
ene, 6 x 6 m, har været køkken med spor efter en 2 x 1,5 m stor, fritstående ildbænk, medens et
fremspring i fundamentet tolkes som spor af en ovn. I et diagonalt forløb i gulvet en vandrende, der
ender i den tidligere undersøgte sump. Langs ringmuren sås med mellemrum parvist anbragte sten,
måske et arrangement til anbringelse af forrådsskabe eller tønder. Det vestlige rum, ca. 5,5 x 6 m, hvis
brug ikke er klarlagt, er gennemskåret af en søgegrøft fra Nationalmuseets undersøgelse i 1941. Ud fra
søgegrøftens profil med to munkestensgulve, adskilt af flere udbedringslag af kalkblandet ler, skønnes
det, at det yngre gulv er gået af brug i løbet af 1400-tallet, medens det ældre er lagt i 1300-tallet. Det
antages, at køkkenet og den i 1997 undersøgte kælder indgår i en og samme, 29 m lange bygning. Et
bælte med brændt træ og lerklining overlejret af rent ler med spor af græstørvsdække, der følger
borgens søndre rand og første voldgrav mod vest og nord, tolkes som rester af en randvold til det ældste
borganlæg. Et tyndt, fundrigt kulturlag under randvolden og de brændte bygningsdele i voldkernen må
være spor af en ældre, ubefæstet bebyggelse. Senest omkring 1200 udjævnedes randvolden, og i dens
sted opførtes en teglbygget ringmur langs den oprindelige voldgrav. Dendrokronologiske analyser af
bygningstømmer fra voldgraven viser, at dette borganlæg tidligst nedlagdes i midten af 1300-tallet for
at blive erstattet af det omtrent kvadratiske højborgsanlæg, hvis murrester står synlige i dag. Dette
resultat afviger mindst 100 år fra den gængse opfattelse, idet det kvadratiske højborgsanlæg hidtil er
blevet tilskrevet Valdemar Sejr
SMV 7473

Dorthe Wille-Jørgensen

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

157. Dalby
05.03.08 Sønder Dalby

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 5. Ved prøvegravning fremkom enkelte stolpehuller og gruber, hvor sidstnævnte indeholdt keramik
fra yngre bronzealder
SMV 7610
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Keld Møller Hansen

158. Næs
05.04.03 Kastrup

Boplads

Skovrejsning

Germ./vik.

sb. 39. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 135), hvor der nu er udgravet 76 grubehuse, 16 mindre og fire
større langhuse. Desuden er der undersøgt ikke mindre end 53 brønde, hvorfra der er udtaget over 50
prøver til dendrokronologisk undersøgelse. Teorien om anvendelse som rødningsbrønde ved
specialiseret hørfremstilling støttes af foreløbige analyser af makrofossiler, hvor der ud over hør tillige
er registreret fibre og frø fra hamp og katteurt. En 5-6 m bred og 0,6 m dyb, gravet rende på pladsens
vestside kan følges over 150 m; også i denne er der brønde, og den skal formodentlig ligeledes ses i
forbindelse med hørproduktion. Det nu ret omfattende oldsagsmateriale af smykker, beslag mv. kan
tidsmæssigt opdeles i to grupper fra henholdsvis yngre germansk jernalder og ældre vikingetid.
SMV 7546

Henrik Høier
Keld Møller Hansen

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

159. Pederstrup/Ondager III
05.04.06 Mogenstrup

Høj/boplads/diverse

Andet anlægsarbejde

Br./oldtid/nyere tid

sb. 15. Undersøgelse (AUD 1996, 115) af den stærkt nedpløjede høj B, hvor nogle få sten antyder to
randstenskæder, henholdvis 20 og 25 m i diameter. I højens SV-lige del fremkom bunden af en stensat
urnegrav indeholdende brændte ben og en lille, meget fragmenteret, svajet bronzenål (grav 6). Få meter
øst herfor de sidste rester af en brandplet uden gravgaver (grav 7). Omkring højen var der enkelte
gruber og mulige stolpehuller med dårligt bevaret oldtidskeramik samt større, stenfyldte gruber,
antagelig "stendumpninger". Over højen løb en muldet, godt 2 m bred og 0,3 m dyb, diffus, muldet
grøft, der antagelig angiver den SØ-lige grænse af markstykket "Ondager"
NÆM 1996:147

Thomas Roland

Gravhøj - Bronzealder
Bebyggelse - Oldtid
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

160. Vester Egesborg
05.04.12 Vester Egesborg

Anløbsplads

Dyrkning

Y.germ./vik.

sb. 35. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 137), der dog blot omfattede soldning af overjord fra udvalgte
kvadratmeterfelter med beskedne resultater til følge
NÆM 1997:120

Birgitta Gärtner

Anløbsplads/handelsplads - Germansk jern
Anløbsplads/handelsplads - Vikingetid

161. Dortheavej
05.05.07 Magleby

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

Undersøgelse af en boplads på et højdedrag oven for Klintholm Havn, hvorved der fremkom en række
anlæg, herunder en hustomt. Denne, der var orienteret omtrent øst-vest, målte ca. 14 x 5 m, idet dog
kun sporene efter de tagbærende stolper var bevaret. Tomten dateres typologisk til yngre bronzealder,
en datering der understøttes af keramik fra de omkringliggende gruber
SMV 7589
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Jens Fog Jensen

162. Toftegård
05.06.12 Strøby

Boplads

Dyrkning

Rom./germ./vik.

sb. 74. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 140) af et 12.300 m2 stort område vest for det tidligere
udgravningsfelt, hvor der undersøgtes 39 hustomter, herunder tre grubehuse. De fleste var 10-16 m
lange udhuse, men der var også et 32 m langt "hovedhus", ved hvilket der i muldlaget fandtes en
pilespids, fragmenter af arabiske mønter og enkelte fibelfragmenter. Ud over store huse antages
bebyggelsen at have bestået af mindre gårde, hvor fundmaterialet er mere spartansk. I et kulturlag lå
flere metalsager, bl.a. en ligearmet fibula, og spredt i området fandtes en del 2-3 m dybe, ofte
tragtformede nedgravninger, formodentlig brønde, der har været i kortvarig brug. Bebyggelsen er nu
afgrænset mod vest, og her, som mod øst og nord, sås et bælte af jordovne. Endelig fandtes enkelte
huse tilhørende en gård fra romersk jernalder
KØM 1699

Svend Åge Tornbjerg

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

163. Lillelunds Have III
05.07.07 Næstved

Bebyggelse/teglovn/ardspor?

Andet anlægsarbejde

Vik.?/midd.

sb. 47. På et godt 1.200 m2 stort område blev der ud over diverse kulturlag undersøgt flere anlæg,
herunder en ca. 20 m2 stor teglovn i flere faser, antagelig fra 13./14. årh. Formodentlig fra tidlig
højmiddelalder er en 2,5-3 x 13 m stor hustomt med flere gulvlag, og straks nord herfor udgravedes
delvis sporene af en svær, stolpesat bygning, ca. 13 m lang, der er yngre end kulturlag fra 11-1200tallet samt et stolpeomsat grubehus, formentlig fra 12-1300-tallet. Desuden undersøgtes en
højmiddelalderlig skelgrøft omkring en 30 x 24 m stor parcel og en ca. 2 m lang grube indeholdende en
mængde fiskeknogler/skæl; endvidere gruber, stolpehuller og mulige ardspor. Fundmaterialet udgøres
af store mængder keramik, herunder enkelte, mulige vikingetidsskår, en del Østersøkeramik, tidlig- og
højmiddelalderlige varer og importeret keramik. Der fandtes et mindre antal metalgenstande, bl.a. 1300tals mønter, vinduesglas, armbrøstskinne af ben, dobbeltkamme mv. Endelig opsamledes et større
knoglemateriale fra sikre middelalderlag
NÆM 1998:100

Thomas Roland
Marianne Krogh

Ager/mark - Vikingetid
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

164. Tuesens Badstue
05.07.07 Næstved

Diverse

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 33. Frilægning af Mogens Tuesens badstue fra omkring 1480, af hvilken dog en stor, sydlig del, vel
det egentlige baderum, blev fjernet ved en undersøgelse i 1915. I den nordlige del fremkom bl.a. rester
af et stort, hvælvet ovnrum, en mulig cisterne samt det formodede "ankomstrum". Der sås flere
ombygnings- og renoveringsfaser, bl.a. tilmuring af visse døre, antagelig fra en ombygning til
udlejningsboder i 1598. Undersøgelsen fortsætter
NÆM 1998:130
Bebyggelse - Middelalder

Lene Høst-Madsen

165. Åderup
05.07.07 Næstved

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 64. Undersøgelse af et 5.500 m2 stort område ned til Suså, midt i det gamle Åderup, hvor parcellen
kan ses på udskiftningskortet fra 1789. Der fandtes syldstensræker og rester af lergulve, de ældste
antagelig fra tidlig- og højmiddelalder, men alt var meget forstyrret. Desuden fremkom spredte
stolpehuller, gruber, en stensat brønd/grube fra 1500-1600-tallet samt skelgrøfter på den lavereliggende
del af området, antagelig fra nyere tid. Fundmaterialet var beskedent, bl.a. lerkarskår fra høj- og
senmiddelalder, herunder et unikt kandelåg med hindbærknopper
NÆM 1998:110

Lene Høst-Madsen
Søren Albek

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Bornholms Amt
166. Ålyst
06.01.04 Klemensker

Boplads/ardspor

Råstof

Æ.st./y.br./udat.

sb. 207. Undersøgelse af ca. 3.000 m2, hvorved der fandtes fire mindre og en større flintkoncentration
indeholdende mikrolitter fra ældre Maglemosekultur: lancetformede og ligebenede trekanter. Det er
første gang, det er forsøgt at "maskingrave" bopladser fra ældre stenalder på Bornholm. Kulturjordslag,
kogestensgruber og stolpehuller knytter sig i øvrigt til en bebyggelse fra sen yngre bronzealder, medens
de i kulturjordslaget flere steder konstaterede ardspor er af uvis alder. Undersøgelserne fortsætter i 1999
BMR 2092

Finn Ole Nielsen

Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Ager/mark - Udateret

167. Døndalen
06.01.07 Rø

Gravplads/boplads/ager

Andet anlægsarbejde

Y.st./y.br./førrom.

sb. 19. Undersøgelse af den vestlige del af et gravfelt fra tidlig førromersk jernalder, hvor der inden for
et areal på kun 13 x 2,5 m undersøgtes ca. 50 brandgrave. 42 brandgruber viste sig at være fundfattige,
idet blot 22 ud over trækul og brændte ben indeholdt lerkarrester. I fem grave fandtes dele af to kar og i
fire et lille hankekar eller en kop. I to tilfælde blev der gravet til bunds i kanterne af dyrkningsterrasser,
og begge steder fandtes i ca. 0,75 m dybde op til 0,15 cm tykke, trækulsholdige muldlag. Ved den
østlige profil fandtes bopladsrester fra neolitikum: slebne flintafslag og enkelte potteskår. Ved den
vestlige profil kunne det ses, at den ca. 10 m brede dyrkningsflade ved afgravning af det oprindeligt
skrånende terræn var blevet jævnet ud, og materialet herfra udgjorde dele af selve terrassekanten.
Hvornår agrene er blevet opgivet, kan ikke siges, men i en naturlig sænkning mod vest fandtes
ildskørnede sten, trækul og en kogestensgrube, der er blevet acceleratordateret til henholdsvis tidlig
yngre bronzealder og tidlig førromersk jernalder
BMR 2177/2687
Bebyggelse - Yngre stenalder
Ager/mark - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Finn Ole Nielsen

168. Rø Skole
06.01.07 Rø

Boplads

Andet anlægsarbejde

Rom./germ.

sb. 132. Inden for et 15 x 10 m stort område fandtes en halv snes lertagningsgruber med et rigt indhold
af potteskår, brændt lerklining, jernslagge, slag/knusesten, trækul og en del velbevarede, marvspaltede
dyreknogler. De fleste skår er fra husholdningskar og kan dateres til sen yngre romersk/tidlig ældre
germansk jernalder
BMR 2744

Finn Ole Nielsen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

169. Brogård
06.02.03 Pedersker

Boplads/diverse

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 167. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 147), hvor det lykkedes at finde den østlige afgrænsning af
de neolitiske palisadehegn. Det kan nu fastslås, at den indhegnede plads har dækket et 6 ha stort område
med mindst 14 hegn, hvor flere skærer hinanden, og der er afdækket rester af toskibede huse. Der er
opsamlet store mængder almindeligt bopladsaffald, men også mange hele, brændte flintredskaber. I to
felter på hver ca. 500 m2 lykkedes det at afdække anlæg, der kan være af kultisk art. Nærmest Snaphøj
frilagdes således to cirkulære stolpekredse, henholdsvis 7,5 og 8 m i diameter, med spor af otte svære
stolper, ca. 40 cm tykke. I den største kreds var der også en indre, koncentrisk kreds, 6 m i diameter,
igen sat af otte stolper, men disse var kun ca. 15 cm tykke. Begge anlæg var tydeligvis nedbrændte og
indeholdt trækul, rødbrændt ler, flintafslag og en del brændte knogler. Bortset fra en sønderslået
grønstensøkse med konkave smalsider var der ikke sikre rituelle fund. Vestligst på pladsen fandtes den
sydlige afslutning af de to inderste palisadehegn, der med en indbyrdes afstand af 7 m slutter samtidigt
ud for en ØNØ-VSV orienteret grøft. Mellem palisader og grøft, der ud fra fundene virker absolut
samtidige, er der en åbning på 7-9 meter. Grøften, der kunne følges over 16 m og var indtil 2,5 m bred,
indeholdt et stort fundmateriale fra tragtbægerkulturens seneste del, herunder to skafttungepile af type
B. Tæt vest for denne grøft afdækkedes endnu en, der var 4 m bred, mindst 0,65 meter dyb og 10 m
lang. Dens relation til palisadehegn og førnævnte grøft kunne ikke afgøres, men den indeholdt nogle få
fund, der kan henføres til sen tragtbægerkultur. Endelig afdækkedes på den NØ-ligste del, inden for den
ydre kreds af palisadehegn der afgrænser pladsen, fire eller fem øst-vestorienterede palisadehegn, dvs,
med et helt divergerende forløb
BMR 2264/2329/2641

Michael Straunsbjerg Thorsen

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder

170. Skovbrynet
06.02.03 Pedersker

Boplads

Råstof

Ældre stenalder

sb. 176. Sammen med amatørarkæologer undersøgtes minutiøst 36 m2 af resterne af en boplads fra
ældre Maglemosekultur med lancetformede og ligebenede trekantmikrolitter. Både muldlag og
underliggende sandlag blev soldet, og fundspredningen godtgjorde, at den sydlige halvdel af bopladsen
var fjernet
BMR 2642
Bebyggelse - Ældre stenalder

Finn Ole Nielsen

171. Store Gadegård
06.02.03 Pedersker

Skattefund/boplads

Dyrkning

Rom./vik./midd.

sb. 160. Fortsat undersøgelse af hustomt med skattefund (AUD 1997, 149), hvor tomten nu blev totalt
afdækket. Herved fandtes yderligere 16 mønter og syv stykker brudsølv; men det lykkedes ikke at
afklare præcist, hvor sølvskatten havde været nedgravet. Den meget sønderpløjede hustomt, der var 33
m lang, havde haft buede langsider med en største bredde på 9,5 m og fem sæt svære, tagbærende
stolper. I østdelen, der var bedst bevaret, fandtes spor af en vægrende, og i SØ og langs hele husets
nordvæg sås en tagdryp-rende. I denne lå et rigt fundmateriale: en møntlignende bronzebrakteat med
kongeportræt, et fragment af en sølvmønt, knive, pilespidser, søm og nåle, alt af jern, Østersøkeramik,
hvæssesten af norsk skifer, en vævevægt og to stykker glas; endvidere en del hasselnøddeskaller,
dyreknogler og fiskeben. For at afklare, om der havde været stald i østdelen, udtoges i alt 105 prøver,
der afventer fosfatanalyse. Af ældre bebyggelse sås nogle ikke nærmere daterbare stolpehuller og en del
kogestensgruber med keramik fra ældre romersk jernalder. Desuden fremkom der fragmenter af en
fibula fra yngre romersk jernalder og et ligearmet vikingetidsspænde
BMR 1978

Hanne Wagnkilde

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

172. Munkegård
06.02.04 Povlsker

Grav/gravplads

Diverse

Ældre bronzealder

sb. 24. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 150), hvor resterne af en NV-SØ orienteret stenkiste, 1,3 x 1,0
m, med bundbrolægning, blev undersøgt. Over de brændte ben fandtes in situ en 30 cm lang bronzedolk
med rhombisk fæsteknap og en pincet. Oppløjet, men fra samme grav, fremkom en kniv med
rammegreb og en ragekniv med hestehoved. Undersøgelsen forventes fortsat
BMR 1071

Hanne Wagnkilde

Gravplads/grav - Ældre bronzealder

173. Tornegård/BOFA
06.03.01 Knudsker

Boplads/diverse

Andet anlægsarbejde

Y.st./y.br./rom./midd.

sb. 84. Overvågning af muldafrømning af et ca. 1,5 ha stort område, hvor der ved overfladeopsamlinger
var konstateret bopladsspor. På det meget nedpløjede område fandtes slebne flintafslag og en halv
stridsøkse af grønsten fra senneolitikum. Der var enkelte gruber fra yngre bronzealder, hvor en bl.a.
indeholdt rester af et sikar. Fra tidlig ældre romersk jernalder undersøgtes en lertagningsgrube, der var
16 m i diameter og indtil 1,5 m dyb, fyldt op med et 0,5-0,75 m tykt lag affald. Den indeholdt et stort,
velbevaret knoglemateriale, 33 kg, fra hund, hest, ko, svin, får/ged, rådyr og fisk. Desuden fandtes et
stort keramisk materiale, bl.a. aflange "spæklamper"; endvidere en jernfibula, et ildstål samt en del
glittesten, knusesten, amboltsten og kværnsten. Fra gruben udtoges prøver til naturvidenskabelige
analyser. Endelig fandtes et helt system af middelalderlige skelgrøfter samt adskillige fundrige
affaldsgruber fra 12-1300-tallet
BMR 2626
Bebyggelse - Yngre stenalder
Grube - Yngre bronzealder
Grube - Romersk jernalder
Ager/mark - Middelalder
Grube - Middelalder

Michael Straunsbjerg Thorsen

174. Sorthat
06.03.02 Nyker

Helleristning

Diverse

Bronzealder

sb. 117. I samarbejde med Tanums Hällristningsmuseum foretoges afdækning af et mindre
helleristningsfelt under flyvesand for at fastslå udstrækning og bevaringstilstand. Dokumentation skete
ved hjælp af frottager, opmaling med kalkmasse samt digitalfotografering. Helleristningerne er
indhugget i en yderst blød sandsten og omfatter et hjulkors med et centralt skåltegn og fire punkter, en
hest (?), to fuglefodslignende og to cirkulære figurer, den ene med skåltegn, en krogformet figur, 26
furefigurer samt linier og skåltegn
BMR 2250

Flemming Kaul
Finn Ole Nielsen

Helleristning - Bronzealder

175. Vellensbygård
06.03.03 Nylarsker

Gravplads

Dyrkning

Romersk jernalder

sb. 188. Efter oppløjning af lerkarskår og en samling større sten på en kendt brandgravplads fra yngre
romersk jernalder afdækkedes en 3 x 1,7 m og 0,85 m dyb, NNØ-SSV orienteret, stenfyldt
nedgravning. I bunden sås et 2 m langt aftryk af halvdelen af en båd, op til 0,58 m bred. Den gravlagte,
et 5-9 årigt barn, var placeret i bådens spidse ende med hovedet mod nord. Tæt ved tænderne fandtes en
sølvfibula og nordligst i båden tre små, hele lerkar, en bronzekniv med delvist bevaret benskaft samt
aftryk af et muligt trækar. NV-ligst i graven lå et stort ørekar, et hankekar og en kande, alle knuste og
SV-ligst i graven var der muligvis aftryk af et fladt træfad, 50 cm i diameter. Midt i graven sås spor af
en tilnærmet kvadratisk baldakinkonstruktion, 1,1 m, med spor af fire små 7 x 7 cm, indtil 40 cm dybe
stolper. Graven henføres til yngre romersk jernalder. Desuden fandtes mindst tre jordfæstegrave, der
afventer nærmere undersøgelse
BMR 1472

Finn Ole Nielsen

Gravplads/grav - Romersk jernalder

176. Sejershøj
06.04.03 Ibsker

Boplads

Selvvalgt forskning

Jernalder

sb. 180. Eftersøgning af formodet tidligmiddelalderlig gravplads, hvor der udlagdes fire søgegrøfter af
tilsammen 242 m længde. Der fandtes ingen grave på det stærkt nedpløjede areal, hvorimod enkelte
stolpehuller antages at høre til en jernalderbebyggelse
BMR 1791

Hanne Wagnkilde

Bebyggelse - Jernalder

Maribo Amt
177. "Fars Hat"
07.02.07 Nykøbing F

Bybefæstning

Diverse

Middelalder

sb. 29. I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen foretoges afrensning til fast murværk og
genetablering af ruinområdet
FMN 1170
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Anna-Elisabeth Jensen

178. Færgestræde
07.02.07 Nykøbing F

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 24. Registrering af stenlægning, 17-1800-tals brønd og forskellige kulturlag med materiale fra
nævnte århundreder
FMN 1148

Anna-Elisabeth Jensen

Bebyggelse - Nyere tid

179. Gåbensevej
07.02.07 Nykøbing F

Stenkiste

Diverse

Nyere tid

sb. 44. Registrering af stenkiste under 1700-tallets nordgående landevej fra byen
FMN 1174

Anna-Elisabeth Jensen

Vej/bro - Nyere tid

180. Kaninbjerget
07.02.07 Nykøbing F

Gruber

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 43. Ved prøvegravning fandtes to udaterede gruber
FMN 1184

Anna-Elisabeth Jensen

Grube - Udateret

181. Stokkemarkegård
07.05.11 Stokkemarke

Høj

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 89. Prøvegravning afslørede tilstedeværelsen af en hidtil ikke erkendt gravhøj, 8,5 m i diameter og 1
m høj, som agtes fredet
LFS 800-1998-2

Kirsten Christensen
Karen Løkkegaard Poulsen

Gravhøj - Oldtid

182. Refshale
07.06.11 Maribo Ls

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 16. Arkæologisk overvågning af jordarbejder hvorved der fremkom et par gruber og en stenlægning,
som udgør spor af bebyggelse efter kirkegårdsnedlæggelsen. Endvidere fandtes en grube med
Østersøkeramik på et sted, hvor der ikke tidligere er konstateret middelalderbebyggelse
LFS 72-1998-14
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Lars Christian Bentsen
Karen Løkkegaard Poulsen

183. Favør-grunden
07.06.16 Sakskøbing

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 37. Prøvegravning hvorved der på sekundært leje fandtes middelalderlige bebyggelseslag,
lerklining, brændt ler mv
LFS 72-1998-20

Karen Løkkegaard Poulsen

Bebyggelse - Middelalder

184. Søndergade
07.06.16 Sakskøbing

Kælder

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 36. Undersøgelse af det nederste skifte af en kampestenssat kælder, der formodentlig har hørt til et
baghus. Kælderen, der målte ca. 3,5 x min. 5 m, bestod af to rum adskilt af en stensyld/mur, og der
fandtes levn af gulv og opfyldningslag. Keramikdatering til slutningen af 1500-tallet
LFS 801-1998-17

Anne Katrine Thaastrup-Leth
Karen Løkkegaard Poulsen

Bebyggelse - Nyere tid

Odense Amt
185. Buskehøj
08.02.05 Flemløse

Høj

Selvvalgt forskning

Bronzealder(?)

sb. 17. "Den største Høj på disse Kanter" lød karakteristikken i 1861. Men den endnu 9 m høje og i
diameter 70 m store høj var ikke fredet, fordi man i mangel af fund ikke ville erkende, at det var en
gravhøj. Tre boringer foretaget af Geografisk Institut ved Københavns Universitet viste imidlertid, at
fylden udgjordes af blandet, muldet jord ned til 5,35 m under overfladen, hvor boret stødte på sten. En
profil i et tilfældigt hul viste vekslende, påførte lag af muld og undergrundsmateriale, hvorfor det kan
fastslås, at en af landets største gravhøje igen er erkendt som en sådan
OBM 825
Gravhøj - Bronzealder

Henrik Breuning-Madsen
Henrik Thrane

186. Sarup Gamle Skole XII
08.02.09 Hårby

Megalitanlæg/Sarupanlæg/boplads/bran
dgrav

Dyrkning

Y.st./y.br.

sb. 117. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 163), nu af et areal på 1.436 m2, med fundamentgrøft og en
række systemgrave parallelt med og syd for palisadegrøften. Denne kan nu følges over 92 m og
afskærer tilsyneladende et ca. 5 ha stort næs i ådalen. De mindst seks systemgrave, der kan følges på en
række over 41 m, udviser talrige genopgravninger og kan indeholde kompakte stenlægninger. Gravene
er kun delvist undersøgte (seks snitgravninger), men en af dem indeholdt lidt Fuchsbergkeramik,
medens der i en anden kunne undersøges en lille stendysse, 112 x 73 cm i udvendige mål, hvor
dækstenen var fjernet ved pløjning. I kammeret sås ikke-ildskørnet, knust flint, og i og ved dyssen
fandtes skår af et tragtbæger af tidlig type. Endvidere var der en række sekundære systemgrave/gruber,
hvor en var stenfyldt og indeholdt keramik fra tidlig enkeltgravskultur samt tre fragmenter af B-økser.
Andetsteds sås nedgravninger med trækulslag og mange små ildsteder. Fra et af disse er en 14C
datering fra bronzealderens midte. Syd herfor, men inden for Sarupanlægget, var der en meget ødelagt
polygonal dysse med indre mål på 240 x 190 cm og en meterbred adgang fra SØ. På det omrodede
kammergulv sås fint, ildskørnet flint, og her lå 84 oldsager, bl.a. skår fra et flot skulderkar med
snoreornamentik. På arealet undersøgtes også en del markildsteder samt en brandgrav fra yngre
bronzealder, der indeholdt en "tandstikke" af bronze og nogle få lerkarskår
FHM 4001, FSM 7383

Niels H. Andersen

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

187. Strandby Gammeltoft Syd
08.02.09 Hårby

Anløbsplads/grav/boplads/ager

Dyrkning

Y.st./rom./germ./vik./midd./nyere tid

sb. 57. Fortsat udgravning (AUD 1997, 164), der delvist gennemførtes som "nordisk
amatørarkæologisk udgravningslejr". Der frilagdes et felt på ca. 1.300 m2, hvor der blev udgravet en
halv snes grubehuse fra yngre germansk jernalder og vikingetid med et stort fundmateriale:
halvkuglekar, Østersøkeramik, ten- og vævevægte, jernnåle, syle, torshammer, knive,
sværdfragment(?), klinknagler og dragtnåle. Endvidere trefliget spænde, rhombeformet fibula i
Borrestil, pincet, rav, glasperler, hvæssesten af glimmerskifer og jernslagger. De fundne knogler
stammer fra pattedyr, torsk og fladfisk, hvortil kommer muslingeskaller. Ved hjælp af søgegrøfter
kunne det påvises, at der ikke findes langhuse på stedet, og at to grøfter, der afgrænser den yngre
bebyggelse mod syd, har strakt sig over 200 m. Grøfterne, der kan markere pladsens afgrænsning, er
vel fra yngre vikingetid. I en grube, evt. en forstyrret grav, fandtes keramik fra yngre romersk jernalder,
og fra samme tid er måske et remendebeslag af bronze fra et grubehus. En velbevaret fundtom
hellekiste med tørmursfliser hentet fra nærliggende dysser må henføres til senneolitikum/ældre
bronzealder. Endelig sås på områdets nordlige del et agersystem fra middelalder/nyere tid
OBM 6715
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Anløbsplads/handelsplads - Germansk jern
Bebyggelse - Germansk jernalder
Anløbsplads/handelsplads - Vikingetid
Bebyggelse - Vikingetid
Ager/mark - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid

Mogens Bo Henriksen
Susanne Klitgaard

188. Stenløkkegård
08.03.06 Otterup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder

sb. 12. Prøvegravning syd og vest for tidligere undersøgt bopladsområde fra førromersk jernalder. Der
fandtes så få anlæg, at pladsen må formodes afgrænset i disse to retninger
OBM 7933

Mogens Bo Henriksen

Bebyggelse - Ældre jernalder

189. Stenløkkevej Nord
08.03.06 Otterup

Gravplads/boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./æ.j./vik.

sb. 15. Undersøgelse af seks nedpløjede jordfæstegrave på en lille højning, hvor to dog indeholdt
nogenlunde komplette skeletter, orienteret SØ-NV, men med hovedet i hver sin retning. De øvrige
grave indeholdt blot knogler i "bunker". I gravene fandtes jernstumper, tænder fra tamsvin og en
hvæssesten af lys glimmerskifer, hvor sidstnævnte betyder, at gravfeltet vel kan dateres til yngre
vikingetid. Der fremkom også en brandgrav, antagelig fra ældre jernalder og en grube med keramik fra
yngre stenalder
OBM 8532

Mogens Bo Henriksen
Susanne Klitgaard

Grube - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Ældre jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid

190. Skræpsgave Nordøst
08.04.03 Brændekilde

Jordfæstegrav/høj?/boplads

Dyrkning

Æ.st./y.st./æ.br.

sb. 19. Undersøgelse af 360 x 160 cm stort stenleje til bulkiste, antagelig fra senneolitikum/ældre
bronzealder. I fylden i og omkring stenlejet var der bopladsmateriale fra samme perioder:
tandstokornamenteret keramik, fladehugget pilespids, skaftskraber og skælhuggede afslag. Uden for
graven fandtes en skævbenet trekantmikrolit, mikroblok og mikroflækker. Undersøgelsen søges fortsat,
især med henblik på at afgrænse sporene efter Maglemosekultur
OBM 9862

Susanne Klitgaard

Andre anlæg/diverse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

191. Sivlandsvænget II
08.04.04 Dalum

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.br./æ.j.

sb. 5. Prøvegravning hvor der tidligere er undersøgt affaldsgruber fra ovennævnte perioder. Herved
fandtes et par gruber, som ikke undersøgtes nærmere, da de antages at ligge yderst på bopladsområdet
OBM 9863
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Mogens Bo Henriksen

192. Bispegården
08.04.07 Odense

Kloster

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 128. Overvågning af jordarbejde, hvor der kunne gøres arkæologiske iagttagelser på det sted, hvor
Skt. Clara Kloster har ligget
OBM 9789

Susanne Klitgaard

Kloster - Middelalder

193. I.V. Werners Plads
08.04.07 Odense

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 130. Øverst i et tykt kulturlag blev der registreret og opsamlet store mængder dyreknogler, skår af
sen Østersøkeramik, grågods, rødt lertøj samt stentøj. Endvidere fandtes jern, en borgerkrigsmønt og en
arm af bronze fra en vægt
OBM 9776

Jørgen Nielsen
Mogens Bo Henriksen

Kulturlag - Middelalder

194. Mageløs/Klaregade
08.04.07 Odense

Boplads/vej/voldgrav

Andet anlægsarbejde

Vik./midd.

sb. 131. Undersøgelse af to grubehuse, der bl.a. indeholdt jernkniv med delvist bevaret træskaft,
omviklet med bronzetråd, tang, bronze- og jerngenstande, slagger, ten- og vævevægte. Desuden
velbevarede knogler, bl.a. fra torsk og fladfisk samt skår fra halvkuglekar, der daterer husene til ældre
vikingetid. Det ene grubehus var forseglet af en gadebrolægning fra middelalder/nyere tid. Endvidere
blev byens middelalderlige voldgrav mod vest lokaliseret ved boringer
OBM 9787

Susanne Klitgaard
Marianne Goral Krogh

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

195. Nonnebakken
08.04.07 Odense

Voldsted

Andet anlægsarbejde

Vikingetid

sb. 27. Opmåling af profiler og boringer i voldgraven med henblik på at fastslå dennes dybde
OBM 9782
Forsvarsanlæg/voldsted - Vikingetid

Lars Madsen

196. Pjentedam
08.04.07 Odense

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 132. Påvisning af en række nedrammede pæle der, ud fra ældre kortmateriale at dømme, er
sammenfaldende med den tidligere facadelinie, hvorfor de opfattes som pilotering. Omkring pælene sås
tykke tørvelag med tre lag af vandaflejret sand, hvilket passer med beliggenheden i eller ved den
tidligere mølledam, Pjentedam
OBM 9788

Jakob Tue Christensen

Bebyggelse - Middelalder
Vandmølle - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid
Vandmølle - Nyere tid

197. Skomagerstræde
08.04.07 Odense

Hus

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 129. Delundersøgelse af tomten af et senmiddelalderligt stenhus med fire fundamentpiller. Huset har
undergået ændringer, idet åbningerne mellem pillerne er lukket med halvstensmure, og den nordlige
gavlmur er sekundær. Det tyder på, at huset, der er omgivet af velbevarede, middelalderlige kulturlag,
er blevet afkortet
OBM 9790

Jakob Tue Christensen

Bebyggelse - Middelalder

198. Skovgård
08.04.07 Odense

Boplads

Vejanlæg

Germansk jernalder

sb. 118. Undersøgelse af 1.200 m2, hvor der kunne udskilles mindst fem relativt velbevarede hustomter
med rester af vægforløb med dobbelte stolperækker. Bebyggelsen bestod af mindst to faser. Fundene
var få, hvorfor dateringen hviler på husenes form. Der blev registreret nogle få gruber og mulige
hegnsforløb. Udgravningen fortsættes i 1999
OBM 8549

Susanne Klitgaard
Mogens Bo Henriksen

Bebyggelse - Germansk jernalder

199. Skt. Knuds Plads I
08.04.07 Odense

Boplads/kirkegård

Andet anlægsarbejde

J./vik./midd.

sb. 100. Udgravning af 184 m2 hvor førhen kirkegårdene til Skt. Albani og Skt. Knuds Kloster lå. Der
undersøgtes 165 grave fra middelalder og nyere tid. På hver side af skellet mellem domkirken og Skt.
Knuds Kirkegård blev der udgravet dele af to 4-5 m store og 2 m dybe gruber, orienteret efter kirkerne.
Gruberne indeholdt enkelte svære stolper, der er blevet dendrokronologisk dateret til 1120'erne. Et lag
frådsten, der blev skåret af gruberne, tilhører byggelag fra frådstensdomkirken, og rester af et lergulv
under dette, møntdateres til første halvdel af 1000-tallet. Stratigrafisk ældre stolpehuller stammer
formodentlig fra jernalderen
OBM 9784
Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Jakob Tue Christensen

200. Skt. Knuds Plads II
08.04.07 Odense

Kirkegård/boplads

Plantning

Y.st./æ.br./rom./midd./nyere tid

sb. 100. Undersøgelse af en række små felter, i alt 160 m2, på de tidligere kirkegårde til Skt. Albani og
Skt. Knud klostre, hvorved der fandtes 178 grave fra middelalder og nyere tid. Endvidere fremkom spor
af frådstenskirkens byggelag, herunder lergulvet, og der sås et hegnsforløb, der kan være en ældre
afgrænsning af Albani Kirkegård. Lige øst for den nuværende domkirkes nordportal påvistes tre faser
af ler- eller gulvlag under frådstenslaget. Overlejret af det yngste af disse lag fandtes en grav, der med
sikkerhed er ældre end frådstenskirkens byggelag -- et indirekte bevis på en 1000-tals domkirke.
Desuden sås stolpehuller og lerkarskår, antagelig fra romersk jernalder, samt enkelte stykker bearbejdet
flint, herunder et fladehugget stykke fra senneolitikum/ældre bronzealder
OBM 9785

Jakob Tue Christensen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

201. Stålstræde
08.04.07 Odense

Hus

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 91. Undersøgelse af 7,65 m munkestensmur, orienteret nord-syd, bevaret i op til syv skifter i
munkeforbandt, visse steder dog lidt uregelmæssigt. Mod nord og syd var bygningens hjørner bevarede,
medens dens vestdel var fjernet. Nord for muren fremkom en brolægning af marksten, der synes anlagt
i forbindelse med bygningen. Keramik fra laget over og mellem brolægningen stammer fra 1300-tallet
OBM 9786

Marianne Goral Krogh

Bebyggelse - Middelalder

202. Krogsbølle Øst
08.05.04 Krogsbølle

Diverse

Råstof

Udateret

sb. 61. Prøvegravning i tidligere havarm tæt ud for MN A V-boplads med skaldynge (AUD 1989, 143)
og nær Krogsbøllefundet. I de marine aflejringer fandtes kun et enkelt stykke træ med lidt hugspor. Til
gengæld opnåedes gode oplysninger om havarmens geologi
OBM 8524

Mogens Bo Henriksen

Andre anlæg/diverse - Udateret

203. Kellebyvej Nord
08.06.10 Søndersø

Boplads/brandgrav

Vejanlæg

Oldtid/nyere tid

sb. 64. Fund af enkelte, spredtliggende stolpehuller og gruber med en smule oldtidskeramik samt
sortgods fra historisk tid. Desuden fandtes en brandgrav, der ikke kan dateres nærmere
OBM 8508
Bebyggelse - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid
Bebyggelse - Nyere tid

Susanne Klitgaard
Lone Bach Adamsen

204. Kellebyvej Syd
08.06.10 Søndersø

Boplads/ager

Vejanlæg

Y.br./rom./æ.j./nyere tid

sb. 59. Undersøgelse af bopladsområde med ildsteder, gruber og stolpehuller samt et treskibet langhus,
der ikke kan dateres nærmere end til ældre jernalder. Gruberne indeholdt derimod store mængder
keramik fra yngre bronzealder og ældre romersk jernalder. Seks rektangulære, fladbundede
kogestensgruber lå på en række, der antagelig fortsætter uden for undersøgelsesområdet. Endelig
påvistes agerrener fra middelalder/nyere tid
OBM 8507

Susanne Klitgaard
Lone Bach Adamsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Ager/mark - Nyere tid

205. Kirkegård Nordøst
08.06.10 Søndersø

Boplads

Vejanlæg

Yngre bronzealder

sb. 62. Undersøgelse af et indtil 0,5 m tykt kulturlag i en lavning. Dette indeholdt blot lidt bearbejdet
flint, ildskørnet granit og keramik fra yngre bronzealder. Desuden registreredes spredtliggende gruber
og stolpehuller, antagelig fra samme tid
OBM 8511

Susanne Klitgaard
Lone Bach Adamsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

206. Kirkegård Sydøst I
08.06.10 Søndersø

Boplads/ager

Vejanlæg

Y.st./æ.j./rom./germ./midd./nyere tid

sb. 51, 60. Undersøgelse af stolpehuller, gruber og kogestensgruber samt et langhus med spor af fem
sæt tagbærende stolper, der ud fra formen kan dateres til yngre romersk/ældre germansk jernalder.
Straks syd for huset sås en 30 m lang, regelmæssig række af 19 rektangulære, fladbundede
kogestensgruber, der fortsatte i begge retninger (mod øst og vest) uden for udgravningsfeltet. Syd
herfor og orienteret som ovennævnte række frilagdes over 30 m parallelt løbende, ca. 0,5 m brede
grøfter med en indbyrdes afstand på 2,5-3 m. Den midterste bestod af tætliggende, smalle
kogestensgruber, medens de yderste indeholdt kompakte lag af trækul og brændt ler, men ingen sten;
også disse grøfter fortsatte uden for feltet til begge sider. Nordligst i området blev tomten af et treskibet
langhus med spor efter fire sæt tagbærende stolper frilagt, efter formen at dømme fra ældre jernalder.
Desuden udgravedes en neolitisk grube med flint og skår, ornamenteret med tosnoet snor. Endelig
fandtes agerrener fra middelalder/nyere tid, hvorfra der udtoges pollenprøver
OBM 8509 og 7458
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Ager/mark - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid

Susanne Klitgaard
Per Grau Møller

207. Kirkegård Sydøst II
08.06.10 Søndersø

Boplads/ager

Vejanlæg

Y.br./æ.j./midd./nyere tid

sb. 61. Fund af spredtliggende stolpehuller og gruber omkring en lavning med kulturlag. Keramik fra
anlæggene daterer disse til yngre bronzealder/ældre jernalder. Desuden sås agerrener fra
middelalder/nyere tid
OBM 8510

Susanne Klitgaard
Lone Bach Adamsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Ager/mark - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid

208. Lykkegård Nord
08.06.10 Søndersø

Boplads/ager

Vejanlæg

Oldtid/midd./nyere tid

sb. 54. Ved prøvegravning fandtes spredte bopladsanlæg, antagelig fra oldtid samt agersystemer fra
middelalder/nyere tid
OBM 8502

Susanne Klitgaard
Lone Bach Adamsen

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

209. Lykkegård Nordvest
08.06.10 Søndersø

Boplads/ager

Vejanlæg

Førrom./rom./midd./nyere tid

sb. 55. Omkring en lavning med kulturlag frilagdes talrige gruber og stolpehuller. Ud fra fund af
keramik kan bopladsområdet dateres til fra midten af førromersk til ældre romersk jernalder. To brønde
indeholdt keramik fra sen førromersk/ældre romersk jernalder, men også organisk materiale, muligvis
hør. Desuden påvistes agerrener fra middelalder eller nyere tid
OBM 8503
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Ager/mark - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid

Susanne Klitgaard
Lone Bach Adamsen

210. Lykkegård Syd
08.06.10 Søndersø

Boplads/ager

Vejanlæg

Y.st./y.br./førrom./midd./nyere tid

sb. 53. Fund af stolpehuller, gruber og kogestensgruber med keramik fra MN A V, yngre bronzealder
og ældre førromersk jernalder; fra denne periode også fragmenter af en ildbuk. Der frilagdes østenden
af et knapt 6 meter bredt, treskibet langhus fra yngre bronzealder/ældre jernalder med spor af
vægforløb. Desuden påvistes agerrener fra middelalder/nyere tid. På denne, såvel som på nærliggende
pladser, der blev undersøgt, iagttoges usædvanligt svære muldlag, indtil ca. 1,4 m på bakketoppe! Det
skyldes antagelig intensiv gødskning i historisk tid
OBM 8501

Susanne Klitgaard
Mogens Bo Henriksen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Ager/mark - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid

211. Søndersø Nordvest
08.06.10 Søndersø

Boplads/ager

Vejanlæg

Oldtid/midd./nyere tid

sb. 58. Ved prøvegravning fandtes spredte gruber og stolpehuller fra oldtid. Endvidere sås spor af
højryggede agre, rener, fra middelalder/nyere tid
OBM 8506

Susanne Klitgaard
Lone Bach Adamsen

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

212. Søndersø Vest
08.06.10 Søndersø

Boplads/ager

Vejanlæg

Førrom./æ.rom./midd./nyere tid

sb. 56. Undersøgelse på et større bopladsområde, hvor der i den sydlige del var samlinger af gruber og
stolpehuller, der ud fra keramikken kan dateres til midten af førromersk jernalder - ældre romersk
jernalder. Ud over store mængder keramik fandtes en del dyreknogler. I den nordlige del fandtes et
langhus med spor af fire sæt tagbærende stolper, der blot kan dateres til ældre jernalder. De
omkringliggende gruber og stolpehuller indeholdt keramik fra samme perioder som i den sydlige del.
Endelig påvistes agerrener fra middelalder nyere tid
OBM 8504
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Ager/mark - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid

Susanne Klitgaard
Lone Bach Adamsen

213. Vedby Nordøst
08.06.10 Søndersø

Boplads/ager

Vejanlæg

Y.br./førrom./rom./vik./midd./nyere tid

sb. 52. Fund af gruber og kogestensgruber med lerklining og keramik fra yngre bronzealder, sen
førromersk/ældre romersk jernalder og vikingetid. I et grubehus fra vikingetid fandtes skår fra
halvkuglekar, vævevægte og et par jernknive. Fra middelalder/nyere tid sås rener fra højryggede agre
OBM 8500

Susanne Klitgaard
Mogens Bo Henriksen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Ager/mark - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid

214. Vesterled
08.06.10 Søndersø

Boplads/ager

Vejanlæg

Romersk jernalder

sb. 57. Delundersøgelse af område med gruber, ildsteder og stolpehuller, der indeholdt slagger, knogler
og keramik fra ældre romersk jernalder. Endvidere sås spor af agre fra middelalder/nyere tid.
Undersøgelsen fortsættes i 1999
OBM 8505

Susanne Klitgaard
Lone Bach Adamsen

Ager/mark - Romersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

215. Vestermose
08.07.04 Ejby

Boplads

Plantning

Y.st./førrom./udat.

sb. 38. Prøvegravning, hvor der fremkom et udateret fyldskifte, en grube fra sen førromersk jernalder
indeholdende knusesten, et gennemboret, cirkulært lerkarskår og betydelige keramikmængder. I
pløjejorden fandtes lidt bearbejdet flint og en fragmenteret, firesidet, sleben flintøkse
OBM 9280
Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Udateret

Karsten Kjer Michaelsen

216. Byggecentrum
08.07.13 Middelfart

Megalitanlæg

Andet anlægsarbejde

Y.st./æ.br./y.br.

sb. 41. Undersøgelse af tomt med pæreformet kammer og standspor efter syv bæresten, af hvilke flere
var nedgravet nær anlægget. Kammeret, forsænket 0,5 m, målte 3 x 1,5 m. Omkring bærestenene har
der været en 1-1,5 m bred kappe af ler, sten og knust flint, medens der på kammerbunden var et lag
ildskørnet flint og en flot brolægning. Af oldsager fandtes tyknakkede flintøkser, en skivekølle af
porfyr, flækker og flækkesegl, tværpile, fladehugget pil samt nogle få skår, især fra mellem- og
senneolitikum. Nogle få og spredte skår fra høj- og kammerfyld hører Fuchsberg- eller MN A 1afaserne til. Affaldsflint og enkelte neolitiske skår fandtes i bevaret højfyld ved kammeret. 11 m syd for
kammeret fandtes en ca. 3 x 1 m stor stenlægning, hvorpå der lå en ca. 1,6 x 0,4 m bred strøning af
brændte ben. Mellem disse lå en grebspidskniv, en bøjlenål, en ragekniv med hestehovedformet greb og
en dobbeltknap, alt af bronze og fra periode III
OBM 2421

Mogens Bo Henriksen
Susanne Klitgaard

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

217. Ronæs Skov
08.07.19 Udby

Boplads

Diverse

Ældre stenalder

sb. 22. Mindre, systematisk undersøgelse i submarine gytje- og skallag med oldsager og udsmid ud for
en borteroderet boplads fra yngre/yngste Ertebøllekultur. Fundområdet ligger i 2 m dybde 60-70 m ud
fra nuværende kyst, hvor der undersøgtes tre prøvefelter på hver 2 x 1 m, liggende på linie, vinkelret på
den fossile strandbred. Formålet var opmåling og fotografering af profil af den marine lagfølge og
samtidig få et karakteristisk oldsagsmateriale samt udtage naturvidenskabelige prøver til analyse og
datering, inden udsmidsområdet helt bortskylles. Ud over gængse oldsager fandtes der i gytjelaget også
en række meget velbevarede oldsager af træ, bl.a. lystersidegrene, brudstykker af stammebåd, en meget
smuk bue, tre træredskaber af ukendt anvendelse samt et stykke af et asketræsskaft med spor af rød og
sort farve. Analyse af farvestoffet har vist, at det indeholdt grundstoffet barium, men om der er tale om
maling, eller et bindemiddel, er indtil videre uklart
FHM 3705

Søren H. Andersen

Bebyggelse - Ældre stenalder

218. Birkum Kohave
08.08.03 Fraugde

Megalitanlæg?

Restaurering

Yngre stenalder?

sb. 60. Efter fund af ildskørnet og bearbejdet flint samt tørmursfliser iværksattes en prøvegravning, ved
hvilken der hverken fandtes oldsager eller anlægsspor
OBM 9848

Lars Ewald Jensen

Megalitanlæg - Yngre stenalder

219. Højby Kro
08.08.04 Højby

Boplads

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 20. Undersøgelse af enkelte bopladsanlæg, der viste sig at være fundtomme
OBM 9838
Bebyggelse - Oldtid

Lars Ewald Jensen

220. Klaus Berntsensvej
08.08.04 Højby

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førrom./rom.

sb. 21. Fund af gruber med dyreknogler, slagger og lerkarskår samt et fragment af en mulig avlssten.
Keramikdatering til sen førromersk/ældre romersk jernalder
OBM 8530

Jørgen A. Jacobsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

221. Hvenekildeløkken Sydøst
08.08.09 Seden

Boplads

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 11. Fortsat undersøgelse (AUD 1992, 127), hvorved der fremkom enkelte spredte stolpehuller,
gruber og to brønde, konstrueret af lodretstående rafter op til 6 cm tykke, heraf enkelte med bark. Et
ornamenteret lerkarskår fra den ene brønd daterer denne til romersk jernalder, antagelig dennes yngre
del
OBM 8537

Susanne Klitgaard

Bebyggelse - Romersk jernalder

222. Pilegård Nord
08.08.09 Seden

Boplads

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 16. Fund af spredte gruber, kogestensgruber og stolpehuller, der ud fra keramik kan dateres til ældre
romersk jernalder
OBM 8539

Lone Bach Adamsen

Bebyggelse - Romersk jernalder

223. Seden Syd
08.08.09 Seden

Boplads/gravplads/ager

Andet anlægsarbejde

Æ.br./førrom./rom./midd.

sb. 7. Fortsat udgravning (AUD 1997, 187) hvor der undersøgtes en samling af seks dårligt bevarede
brandpletgrave med keramik fra førromersk jernalder. Endvidere et treskibet langhus med spor af tre
sæt tagbærende stolper, en staklade, gruber og stolpehuller, antagelig fra romersk jernalder.
Detektorafsøgning i området, der var gennemskåret af middelalderlige agerrener, førte til fund af to
fragmenter af et bronzesværd fra ældre bronzealder, og øst for udgravningfeltet fandtes flere uhyre
velbevarede bronzefibler fra yngre romersk jernalder
OBM 9882
Gravplads/grav - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Ager/mark - Middelalder

Svendborg Amt

Susanne Klitgaard
Mogens Bo Henriksen

224. Gryagervej
09.01.04 Gudme

Gravplads

Diverse

Romersk jernalder

sb. 115. Undersøgelse af 50 brandgrave, især urnebrandgruber med et eller to knuste lerkar i bunden,
enkelte brandpletter, men ingen urnegrave. Gravgods fremkom i halvdelen af gravene, og i 38% af
disse var der en eller flere jerngenstande: knive, pincetter, sakse, to skjoldbuler og en spydspids.
Desuden fandtes ler- og glasperler, fire bronzefibler og en af sølv. De fleste grave hører til i B 2, men
enkelte er fra C 1. 200 m mod nord ligger muligvis den tilhørende boplads (AUD 1992, 135)
SOM 97.642

Per O. Thomsen

Gravplads/grav - Romersk jernalder

225. Gryagervej
09.01.04 Gudme

Megalitanlæg/boplads

Vejanlæg

Y.st./æ.j.

sb. 147. Undersøgelse af en grøft over 2 km der gav mulighed for at få et indtryk af arkæologiske
forekomster vest for Gudme. Der blev herved udgravet/registreret gruber og stolpehuller fra fire "nye"
bopladser fra sen førromersk jernalder, tidlig ældre romersk jernalder og oldtid. Som en "sidegevinst"
kunne det konstateres, at dysser og bopladsrester fra yngre stenalder, som Sehested registrerede i
forrige århundrede, i dag er helt forsvundet
SOM 98.651-1-4

Per O. Thomsen

Megalitanlæg - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Oldtid

226. Tange Ådal
09.01.04 Gudme

Boplads/vej

Selvvalgt forskning

Æ.st./j.

sb. 50. Seminargravning, hvor to prøvegrøfter anlagdes i lavningen syd for Møllegårdsmarken for at
undersøge forløbet af de tre veje, der går ned over Tange Å. På den flade bund fortsatte
vadestedsbrolægningen i 12 m bredde, med tætte forløb af pæle og rødder i begge sider -- rødder efter
bevoksning, der skulle beskytte vadet mod erosion? Ved ådalens sydside neden for formodede hulveje
fandtes rester af tre brolægninger af samme slags som vejene over Møllegårdsmarken. Indlejret i
gruslag fandtes en mesolitisk flækkeblok og flintafslag
OBM 872 og OBM 872

Henrik Thrane

Bebyggelse - Ældre stenalder
Vej/bro - Jernalder

227. Nordbakken
09.01.08 Ringe

Kogestensgrube

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder?

sb. 102. Ved prøvegravning fandtes en rektangulær kogestensgrube
OBM 9465
Grube - Ældre jernalder

Mogens Bo Henriksen

228. Hou Nordstrand
09.02.02 Hov

Vrag

Diverse

Midd./nyere tid

Ca. 300 m nord for middelaldervoldstedet Houborg skyllede en groft tilhugget stammebåd af elm, der
tydeligvis havde været delvist indlejret på havbunden, op på stranden. Den bevarede længde er 326 cm,
og den har næppe været meget længere, bredden er ca. 50 cm, og størst bevarede højde af siderne agten
er 31 cm. Bunden er flad og i den stærkt nedbrudte forende anes svage spor af en udhugget forstævn i
form af en rest af et forhøjet parti omkring en spidsoval afslutning på bådens dørkparti. Agterenden
synes at have været lukket af et løst skot. Tre tilsvarende både kendes fra det sydfynske område, lavet
af hhv. ask og el. Den sidste er dateret til tidlig middelalder
LMR 13606

Jørgen Skaarup

Vrag - Middelalder
Vrag - Nyere tid

229. Hovborg
09.02.02 Hov

Voldsted

Selvvalgt forskning

Middelalder

sb. 41. Undersøgelse af voldsted hvorom der haves ældre oplysninger, og hvor der tidligere er foretaget
en mindre udgravning. Ved hjælp af prøvefelter lykkedes det at fastslå, at voldstedet har ligget på et
hesteskoformet plateau, fremkommet ved anlæggelse af en ringformet grav på den sydlige del af en lav
morænebakke ud mod Langelandsbælt. Plateauet udgør ca. 2.500 m2, og den indre voldgrav med
skålformet tværsnit var 4-8 m bred, dybden indtil 1,5 m. De få fund i graven tyder på en kort brugstid
omkring år 1300, hvor fravær af mørtel og tegl indicerer, at borgens bygninger har været af træ. Mellem
indre og ydre grav fandtes en 12-19 m bred, svag højning, formentlig rester af en ringvold. Den ydre
grav var 10-20 m bred, fladbundet og 1,5-2 m dyb, hvori indgik omfattende trækonstruktioner i sider og
bund
LMR 12842

Jørgen Skaarup

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

230. Stoense
09.02.07 Stoense

Kirke

Andet anlægsarbejde

Middelalder

Undersøgelse i Longelse Kirke af det oprindelige kor med kalkgulv i den senere korudvidelse. Hermed
kan uregelmæssigheder i muringen samt en stor granitkvader i korets nordfacade forklares som
reminiscenser efter det oprindelige kor
NM2 1223/98

Henrik Græbe

Kirke/Kirkegård - Middelalder

231. Tranekær Fyr N
09.02.08 Tranekær

Boplads

Selvvalgt forskning

Yngre stenalder

sb. 36. Prøvegravning på boplads ved bredden af et mindre vådområde hvori findes udsmid med
knoglemateriale. Både boplads og udsmidslag er truet af havets erosion. Langs bredden af vådområdet
blev der konstateret stolpehuller og tynde kulturlag med indhold af neolitisk materiale
LMR 13417
Bebyggelse - Yngre stenalder

Hugo H. Sørensen

232. Stengade Sø
09.02.09 Tullebølle

Offerfund

Diverse

Yngre bronzealder

sb. 78. Under børns leg ved østbredden af Stengade Sø fremkom et kun let fragmenteret, oprindelig ca.
45 cm langt grebspidssværd. En efterfølgende undersøgelse viste, at sværdet må være opgravet fra dets
oprindelige leje ved anlæggelse af en afvandingsgrøft
LMR 13557

Jørgen Skaarup

Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre bro

233. Nedergård
09.03.03 Humble

Offerfund

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 118. Efterundersøgelse hvor fire tyknakkede, hulæggede enkeltgravsøkser var fremkommet ved
dyrkning. Økserne var anbragt i en mindre grube med trækulsblandet fyld, op ad nordsiden af en ca. 60
x 60 cm stor granitblok. De stod alle på nakkeenderne med hulæggen udad i en vinkel på 60 grader op
mod stenen, hvis top lå lige i underkanten af pløjelaget
LMR 13561

Jørgen Skaarup

Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre ste

234. Kumle Høje
09.03.04 Lindelse

Gravplads

Dyrkning

Vikingetid

sb. 41. Totalundersøgelse af mindre gravplads på bakkekam der afslørede, at gravene har været anlagt
omkring en hidtil ukendt dysse -- Kumle Høje? -- hvis tomt viste sig meget beskadiget. Der undersøgtes
11 jordfæstegrave fra vikingetid, de fleste med velbevarede skeletter, hvilket muliggjorde forskellige
iagttagelser: ophelet kraniebrud, skævt sammenvokset skinnebensbrud og dobbeltgrav med to antagelig
henrettede personer. Gravgaver var sparsomme, jernknive, saks(?), pincet, nøgle, spænde, pynteblik og
en genbrugt inderdel af et forgyldt skålspænde. Fra en ældre udgravning bjærgedes i omgravet fyld
rester af mindst tre skeletter, knogler af hest og hund samt søm og klinknagler. Øst for pladsen
undersøgtes fundstedet for tre dirhems fra det tidlige 800-tal, uden at der blev gjort yderligere fund
LMR 12845

Inge Kjær Kristensen

Gravplads/grav - Vikingetid

235. St. Egebjerg
09.03.06 Magleby

Gravplads

Dyrkning

Romersk jernalder

sb. 28. Efter detektorfund af en fibula fra ældre romersk jernalder på en bakke, hvor der har ligget en
høj og er gjort skeletfund, anlagdes et større antal søgegrøfter. Den formodede gravplads viste sig at
være totalt bortpløjet, hvorefter undersøgelsen blev indstillet
LMR 13073
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Hugo H. Sørensen

236. Havelund Sydøst I
09.04.10 Herringe

Gravplads/boplads

Dyrkning

Førrom./udat.

sb. 25. Efter dybdepløjning sås 11 oppløjede anlæg med trækul og brændte ben, og ved udgravning
fandtes 12 brandpletgrave med keramik fra sen førromersk jernalder samt en halvmåneformet ragekniv.
Endvidere fremkom nogle få udaterede stolpehuller. Små klynger af lignende grave i nærheden søges
undersøgt i 1999
OBM 6871

Susanne Klitgaard
Mogens Bo Henriksen

Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Udateret

237. Bjernekrogen
09.04.12 Horne

Boplads/diverse

Andet anlægsarbejde

Y.st./udat.

sb. 137. Registrering af enkelte udaterede bopladsanlæg og et mindre kulturlag i en lavning. I en anden
lavning med lidt humuficeret tørv fandtes en intakt, mellembladet økse, den første, der er fundet på
Fyn. Fra området kendes løsfund af enkeltgravsflintøkser
OBM 9763

Mogens Bo Henriksen

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder

238. Drejø
09.05.03 Drejø

Boplads/diverse

Dyrkning

J./midd.

sb. 16. Ved prøvegravning i område med oppløjede slagger fandtes en urørt grube med smedeslagger
SOM

Olfert Voss

Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Middelalder

239. Egeparken
09.05.06 Kværndrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder

sb. 19. Deludgravning på større boplads med gruber og stolpehuller samt bevaret kulturlag i mindre
vådområde
SOM 98.723
Bebyggelse - Ældre jernalder

Per O. Thomsen

240. Kværndrup
09.05.06 Kværndrup

Boplads

Vejanlæg

Romersk jernalder

sb. 18. Udgravning på boplads hvor der fandtes tre grubehuse, henholdsvis 6 x 4, 5 x 3,5 og 3,5 x 3,5 m
store og 0,8 - 1,5 m dybe. I disse fandtes otte hele, pæreformede digler og fragmenter af yderligere 40.
På flere af disse sad endnu dråber af guld og sølv, og sådanne dråber fandtes i øvrigt ved udgravningen.
Desuden fremkom fragmenter af plankonvekse slagger og essesten samt en lille bronzebarre.
Grubehusene dateres ud fra keramik til overgangen ældre/yngre romersk jernalder
SOM 97.568

Per O. Thomsen

Bebyggelse - Romersk jernalder

241. Lundtoftevej
09.05.13 Svendborg

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 119. Mindre udgravning på en større, velbevaret boplads med en mængde gruber og stolpehuller.
Der fremkom et anseligt keramikmateriale, der hører til i per. IV og V
SOM 98.748

Per O. Thomsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

242. Ryttervej
09.05.13 Svendborg

Gravplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 111. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 208) af 35 urnebrandgruber og brandpletter, hvor 43%
indeholdt en eller flere genstande af metal eller glas: syv fibler af bronze eller jern, herunder to
kuglefibler, to ringhovednåle, bæltegarniture af jern, glasperler, en fingerring af glas og jernknive, heraf
nogle med sølv- eller tinindlægning. Endvidere frilagdes en ligbrændingsplads
SOM 97.591

Per O. Thomsen

Gravplads/grav - Førromersk jernalder

243. Dunkær Mølle
09.07.04 Rise

Kogestensgrube

Dyrkning

Oldtid

sb. 148. Undersøgelse af kogestensgrube
LMR 13614

Jens Arne Rasmussen

Grube - Oldtid

244. Søbygård Herregård
09.07.05 Søby

Herregård

Restaurering

Midd./nyere tid

sb. 24. Undersøgelse af den NØ-lige del af den kunstigt anlagte banke samt to områder neden for en
stenlægning. Endvidere mod NV og SV, hvor formodninger om tilstedeværelse af en bastionslignende
udbygning kunne afkræftes. Fra udsmid i den tidligere opstemmede sø omkring banken indsamledes
bl.a. fragmenter af tagskifer
LMR 12769
Herregård - Middelalder
Herregård - Nyere tid

Hugo H. Sørensen

245. Bøssehage
09.07.07 Ærøskøbing

Boplads

Andet anlægsarbejde

Æ.st./y.st./oldt.

sb. 11. Rekognoscering og prøvegravning i et område med rige opsamlingsfund. Der var fund og anlæg
fra flere perioder, herunder kulturlag fra yngre stenalder og stolpehuller og gruber fra oldtid
LMR 13612

Hugo H. Sørensen

Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Oldtid

Hjørring Amt
246. Jerslev
10.01.06 Jerslev

Kirke

Andet anlægsarbejde

Middelalder

I skibets vestende blev der i en afstand af 145 cm fra vestmuren afdækket en række flade, men
tilsyneladende utildannede sten, nedmuret i mørtel. Stenrækken løb i en lige linie tværs over skibet, så
vestenden har været hævet 12-15 cm over det øvrige gulv. Både øst og vest for stenrækken var der
bevaret partier af en nogen uregelmæssig brolægning med rester af mørtel mellem stenene. I nordsiden,
hvor bevaringsforholdene var bedst, var den nordligste sten i rækken muret i forbandt med muren,
hvilket kunne tyde på, at forhøjelsen i kirkens vestlige del er oprindelig
NM2 1304/98

Morten Aamann Sørensen
Birgit Als Hansen

Kirke/Kirkegård - Middelalder

247. Nr. Lyngby
10.01.07 Lyngby

Brønd

Diverse

Romersk jernalder

sb. 4. Undersøgelse af brønd bygget af store kampesten, 1,8 m dyb og l,5 m bred indvendigt målt. I
denne fandtes knoglefragmenter, en ildbuk og lerkarskår fra ældre romersk jernalder. Brønden ligger på
et større bopladsområde, hvor der i takt med kysterosion løbende foretages undersøgelse af særligt
interessante, fremeroderede anlæg
VHM 144/1971

Peter G. Nielsen

Bebyggelse - Romersk jernalder

248. Vestergård
10.02.13 Voer

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 67. Undersøgelse af tre hustomter, alle orienterede øst-vest. Hus A målte 8 x 20 m med spor efter
fire sæt tagbærende stolper og vægstolper, der viste let konvekse væg- og gavlforløb. Centralt i husets
vestende fandtes et ildsted. Hus B, 4 x 9 m, havde en større forsænkning i østenden, og partielt sås spor
af vægstolper, hvorimod spor af tagbærende stolper ikke kunne erkendes. Der var to ildsteder, et på
bunden af forsænkningen og et straks øst herfor. Hus C var blot 4,5 x 5 m med spor efter to kraftige
stolpesæt og har muligvis tilknytning til en stor grube tæt ved
VHM 252/1997
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Lone Andersen
Torben Nilsson

249. Volstrup
10.02.14 Volstrup

Boplads/vej

Råstof

Germ./vik.

sb. 175. Fortsat undersøgelse på et større bopladsområde fra jernalderen, hvor der nu undersøgtes
langhuse, grubehuse, hegn og vejforløb fra yngre germansk jernalder og vikingetid
VHM 504/1983

Lone Andersen
Torben Nilsson

Vej/bro - Germansk jernalder
Bebyggelse - Yngre jernalder
Vej/bro - Vikingetid

250. Lundergård
10.04.05 Jetsmark

Gravplads

Skovrejsning

Romersk jernalder

sb. 34. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 228) nu af en brandgrav fra tidlig ældre romersk jernalder,
otte jordfæstegrave fra ældre romersk jernalder samt to jordfæstegrave, en stenbygget og en jordgrav
fra yngre romersk jernalder. I ældre romersk jernalder udgøres gravgaverne typisk af lerkar og
jernknive, medens den ene grav fra yngre romersk jernalder blandt andet indeholdt fibula af bronze,
kam af organisk materiale med bronzenitter, dobbeltkonisk tenvægt af brændt ler samt lerkar. I den
anden grav fandtes bronzepincet, jernkniv, perler af rav og glas, to sølvfibler, diverse jerngenstande og
to lerkar
VHM 26/1997

Torben Nilsson

Gravplads/grav - Romersk jernalder

251. Lundergård
10.04.05 Jetsmark

Boplads

Skovrejsning

Yngre stenalder

sb. 52. Prøvegravning der afslørede tilstedeværelse af stolpehuller og kogestensgruber, hvor enkelte
flintgenstande og keramik i anlæg daterer pladsen til senneolitikum
VHM 20/1998
Bebyggelse - Yngre stenalder

Torben Nilsson

252. Mårup
10.06.09 Mårup

Kirke

Diverse

Midd./nyere tid

Undersøgelse af den nedstyrtningstruede kirke, hvor inventaret blev undersøgt og sat i depot, murværk
og kalkmalerispor registreret og udgravning i korets og skibets gulv iværksat. Alle tidligere gulvlag var
dog fjernet, men i koret og skibets vestligste del var der bevaret et formodet byggelag af
sammentrampet mørtel og teglsmuld. Dette lå på et 10-15 cm tykt lag af blandet sand og muld, der var
påført samtidig med kirkebyggeriet, idet laget "svøbte" sig om de øvre fundamentsten og dækkede
nedgravningen til fundamentgrøften, der tegnede sig meget markant i markoverfladens gråbrune
sandmuld. Disse fyldlag fra kirkens opførelse blev også registreret i siderne på et usædvanligt stort
antal grave, der for hovedpartens vedkommende formodes at være efterreformatoriske pga. kraftige
kistespor og meget løs fyld iblandet knoglestumper, teglbrokker og mørtel. Ingen skeletter blev
udgravet, og gravene blev kun tømt til en dybde, hvor opfyldningslag og den underliggende,
homogene, sandede muld med sikkerhed kunne registreres i gravsiderne. I korets og skibets nordside
kunne det tillige konstateres, at der fandtes mindst fem grave, der var overlejret af opfyldnings- og
byggelag fra stenkirkens tid. Disse tidlige grave var alle orienteret øst-vest, og det var karakteristisk, at
der over gravfylden lå et op til 10 cm tykt muldlag, der formodentlig må opfattes som en tue opkastet
over en kirkegårdsgrav. Der synes derfor ikke at være tvivl om, at der har været kristne grave på stedet
før stenkirkens opførelse. Formentlig vil det pga. de senere kirkegårdsgrave ikke være muligt at påvise
en eventuel ældre kirke. Forsøget vil muligvis blive gjort samtidig med en undersøgelse af fundamentet
til det nedrevne tårn samt af et ligeledes nedrevet sakristi ved østmuren
NM2 1157/98

Morten Aamann Sørensen
Birgit Als Hansen

Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

253. Mårup
10.06.09 Mårup

Hus

Diverse

Nyere tid

sb. 21. Som følge af erosion umiddelbart syd for Mårup Kirke fremkom i kystskrænten en hustomt
bestående af lodretstående egepæle og store sten, antagelig syldsten samt resterne af en ler- og
stenbygget ovn. I tomten, der fremstod i formodet tværprofil under ca. 7 m flyvesand, fandtes
munkesten, lerkarskår, herunder skår fra kakkelpotter og stentøj, vinduesglas, klumper af brændt ler,
trægenstande, trækul og dyreknogler. Egepælene, hvoraf den længste var 82 cm, var øverst plant
afhugget med økse. De er endnu ikke blevet dendrokronologisk dateret
VHM 37/1998

Peter G. Nielsen
Torben Nilsson

Bebyggelse - Nyere tid

254. Mårup Kirke
10.06.09 Mårup

Kirkegård

Diverse

Middelalder

Undersøgelse af kirkegårdens nord- og østdige, hvor en gennemgravning af norddiget afslørede tre
faser: et tørvebygget dige, et massivt stenbygget dige og øverst et jorddige med stenkappe. Tørvediget
kan være knyttet til en kirke ældre end den nuværende, medens det stenbyggede dige kan være opført i
forbindelse med bygningen af den nuværende kirke. Ved afgravning af østdigets yderside fremkom to
grøftforløb anlagt parallelt med diget. Grøfterne, hvoraf den ene har afløst den anden, kan være gamle
skelgrøfter, der er ældre end den eksisterende kirke
VHM 417/1967
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Torben Nilsson

255. Han herrederne/Himmerland
10.07.00

Høj/boplads

Selvvalgt forskning

Y.st./æ.br.

Prøvegravning på flere lokaliteter, bl.a. med overpløjede høje og en boplads fra senneolitikum/ældre
bronzealder. Disse blev efterfølgende friholdt for reolpløjning
ÅHM 3813, 3814

Jens N. Nielsen

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

256. Tingskoven
10.07.10 Øster Svenstrup

Boplads/gravplads

Selvvalgt forskning

Br./germ./vik.

sb. 74. På et lille plateau undersøgtes 4-5 hustomter, staklader, hegn og ovne(?) mv. Der gjordes kun få
fund, men bebyggelsen kan med rimelig sikkerhed dateres til bronzealder og yngre germansk jernalder.
De syv jordfæstegrave udgør to grupper, den ene antagelig fra 900-årene, den anden sikkert fra sen
vikingetid. Gravene indeholdt kun relativt få fund, men i en var der dog bl.a. økse, segl og syl af jern
ÅHM 3835

Torben Sarauw

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

Thisted Amt
257. Ambygård
11.01.14 Visby

Boplads/ardspor

Råstof

Bronzealder

sb. 143 - 146. Fortsatte prøvegravninger (AUD 1996, 210-211), hvor der blev frilagt lidt over 2.000
m2, især som søgegrøfter. Herved er lokaliseret tre områder med ildgruber, stolpehuller og huse samt
mindre partier med ardspor, som indgår i et større område med bronzealderbebyggelse
THY 3441 m.fl.

Jens-Henrik Bech
Bodil Nørgaard

Ager/mark - Bronzealder
Bebyggelse - Bronzealder

258. Ballerum
11.02.09 Tved

Boplads/ardspor

Læhegn

Yngre bronzealder

sb. 24. Ved prøvegravning over en strækning på ca. 120 m øst-vest fremkom gruber, stolpehuller og et
parti med ardspor. Skårmaterialet og en flækkekniv med rygretouche daterer lokaliteten til yngre
bronzealder. Den ligger på hævet havbund, kote 4, en placering, der minder om Bjerre ca. 3 km mod
nord
THY 3820
Ager/mark - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Jens-Henrik Bech

259. Tinggård
11.03.05 Sjørring

Bebyggelse/vej

Andet anlægsarbejde

Vik./midd.

sb. 260. Fortsat udgravning (AUD 1997, 234), hvor tre tørvebyggede og et 25 x 5 m stort, stolpebygget
hus blev færdigundersøgt. Endvidere udgravedes et tørvebygget hus, der overlejredes af et hus med
stensyld i øst. En tidligere erkendt vej kunne nu følges over en strækning på mindst 60 m. Af øvrige
anlæg kan nævnes andre vejspor, rester af stolpehegn, smedegruber, gruber, herunder en med skelet af
et større husdyr. Nye prøvegravninger viser et bebyggelsesområde på yderligere 24.000 m2, og ved
disse fandtes et stolpebygget langhus fra tidlig middelalder, et velbevaret Urnesspænde af sølv, et
vægtlod mv. Undersøgelserne fortsætter i 1999
THY 3471

Anne-Louise Haack Olsen

Bebyggelse - Vikingetid
Vej/bro - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Vej/bro - Middelalder

260. Ravnshøj
11.03.07 Skjoldborg

Høj

Dyrkning

Bronzealder

sb. 117. Efter fund af to kløvede sten lidt øst for højens midte frilagdes otte stenspor fra en stenkiste,
orienteret omtrent nord-syd, med indvendige mål på kun 0,2 x 0,63 m, hvor stenene havde været let
nedgravede i undergrunden. Gravens bund var intakt med et lag af små flintesten på undergrunden, og
midt i kisten ved dens sydside lå en dynge brændte ben. I bunden og midten af denne lå en dårligt
bevaret bronzegenstand af uvis type. Ud fra form og størrelse kan graven dateres til periode III-IV. På
højen og i højfylden fandtes meget bearbejdet flint, herunder blokke, samt et randskår. Disse fund
daterer formentlig højen til ældre bronzealder
THY 3793

Martin Mikkelsen

Gravhøj - Bronzealder

261. Fårtoft
11.03.09 Thisted Ls

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.br./æ.j.

sb. 71. Fortsat udgravning (AUD 1997, 236), hvor tre huse, 12 x 5 m store, og nærliggende gruber mv.
blev undersøgt. Keramik daterer disse anlæg til meget sen bronzealder, evt. tidligste jernalder.
Endvidere undersøgtes mod syd adskillige huse fra yngre bronzealder, op til 21 x 6,75 m store. I
vestenden af et af disse lå ti netsænkesten, og i et andet var der nedgravet lerkar og vigtige keramikfund
mv.; uden for sydindgangen til et hus lå et mindre depot af ubearbejdet rav, og syd herfor var der et
område med kogestensgruber og andre små anlæg
THY 3750
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Bjarne Henning Nielsen

262. Tilsted
11.03.10 Tilsted

Hus

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 68. Påbegyndt undersøgelse af en øst-vestorienteret, mindst 18 m lang og 4 m bred hustomt,
muligvis med midtsuler, fra tidlig middelalder. I vest forstyrret af et vejforløb, men dog med gulvlag og
kulturlag, medens der i den østlige del kun ses nedgravninger og stolpehuller. Skillerumsgrøfter viser et
østligt, ca. 6,5 m langt rum og ét midt i huset på ca. 8 m samt i vest et mindst 3-4 m langt rum.
Sandsynligvis har der været indgange både i nord og syd, mod syd måske i form af en tilbygning med
stensyld
THY 3799

Ulla Johansen

Bebyggelse - Middelalder

263. Klostergård
11.03.13 Vang

Boplads

Råstof

Br./midd.

sb. 125. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 237), hvor der i et felt på ca. 300 m2 blev afdækket en 11,5
m lang, tragtformet stolpesætning, antagelig anvendt ved indfangning af husdyr. Desuden fandtes et
hesteskoformet grøftanlæg på ca. 10 x 8 m samt spor af et hus med fem sæt tagbærende stolper.
Anlæggene kan formentlig ud fra fund i fylden dateres til ældre bronzealder. I et andet udgravningsfelt
er afdækket resterne af et øst-vestorienteret hus, der målte mindst 16 x 5 m, antagelig med tørvevægge.
Spor af ruminddeling antydes af rester af gulvflade af kridt i vest, ingen gulvlag i den centrale del og to
gule lerlag i øst, antagelig to faser af gulve. I denne del af huset fandtes bl.a. et nedgravet lerkar.
Fundene, herunder en tenvægt af bly, daterer huset til 1200-tallet
THY 2578

Jens-Henrik Bech
Ulla Johansen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Middelalder

264. Brandhøj
11.04.11 Solbjerg

Høj/teglovn

Diverse

Oldtid/nyere tid

sb. 14. I samarbejde med Morsø Arkæologiforening blev der foretaget en mindre udgravning i den
overpløjede høj. Der fandtes et lille gravlignende fyldskifte og et 3 x 4 m stort område med et lag af
knust tegl
MHM 2675 x

Poul Mikkelsen

Gravhøj - Oldtid
Bebyggelse - Nyere tid

265. Sønder Solbjerg
11.04.11 Solbjerg

Boplads

Diverse

Romersk jernalder

sb. 63. I et samarbejde med Morsø Arkæologiforening foretoges en mindre udgravning, hvor der var
registreret en overpløjet høj. Der fandtes herved lerkarskår, der kunne dateres til romersk jernalder
MHM 2667 x
Bebyggelse - Romersk jernalder

Poul Mikkelsen

266. Fælleden
11.04.12 Sundby

Gruber

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 6. Ved en mindre prøvegravning, hvor der var registreret en overpløjet høj, blev der fundet to
gruber, der indeholdt bearbejdet flint og keramik fra mellemneolitisk tid
MHM 2685 x

Poul Mikkelsen

Grube - Yngre stenalder

267. Blidstrup Mark
11.05.01 Blidstrup

Hus

Dyrkning

Førromersk jernalder

sb. 31. Afslutning af udgravning (AUD 1997, 240) af en meget velbevaret hustomt fra periode III a.
Bl.a. ved snitgravning i vestenden kunne mindst tre byggefaser dokumenteres
MHM 2318 x

Poul Mikkelsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder

268. Elsøholm
11.05.02 Elsø

Gruber

Andet anlægsarbejde

Y.br./æ.j.

sb. 9. På et større, muldafrømmet areal udgravedes dele af tre store gruber, der indeholdt lidt keramik
MHM 2684 x

Poul Mikkelsen

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Ældre jernalder

269. Algade
11.05.09 Nykøbing M

Bebyggelse/veje

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 63. Registrering og udgravning af kulturlag, vejlag og bygningsfundamenter mv. En del af
kulturlagene var fugtige og indeholdt meget organisk materiale: knogler, læderaffald, enkelte stykker
bearbejdet træ, men kun lidt keramik. På Kirketorvet fandtes øverst i en kassebrønd, med en
dendrokronologisk datering til 1451, keramik fra 1500- eller 1600-tallet. På Klostertorv var der
bygningsfundamenter fra 1700-tallets slutning og begyndelsen af 1800-tallet
MHM 2611 x

Poul Mikkelsen

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

270. Dueholmgade
11.05.09 Nykøbing M

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Midd./udat.

sb. 43. Registrering/udgravning af lag bestående af munkestensfragmenter, tagtegl, en grønglaseret
gulvflise mv., der stammer fra nedbrydningen af den gamle klosterkirke. Desuden fandtes rester af et
bygningsfundament af store kampesten
MHM 2682 x
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Udateret

Poul Mikkelsen

271. Rakkeby Hede
11.05.11 Rakkeby

Høj/boplads

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 2. Totaludgravning af uregistreret, overpløjet høj med to randstenskæder. I centrum fandtes en østvestorienteret grav af udkløvede sten, hvis nordside var bortgravet i nyere tid. Midt i graven lå en stor
lancetformet dolk af type Ic, medens der i vestenden fandtes syv fladehuggede, trekantede pilespidser
med dyb indskæring. Ved højens østside sås bopladsspor
MHM 2616 x

Poul Mikkelsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre stenalder

272. Grydehøj
11.06.12 Vestervig

Høj

Dyrkning

Y.st./y.br./æ.j.

sb. 322. Undersøgelse af høj hvis ældste dele indeholder mindst to grave samt randstenskæde fra
enkeltgravskultur. En yngre fase med delvist bevaret randstenskæde, diameter 19,5 m, er antagelig fra
ældre bronzealder. Fra yngre bronzealder hidrører en lille stenkiste og en urnegrav, og uden for højens
sydside udgravedes nogle få brandpletter fra ældre jernalder. Samme sted, helt op til højfoden,
undersøgtes systematisk meget velbevarede spor af et hus, 5,5 x 5 m, antagelig en grav-eller
kultbygning, der har givet mange interessante detaljer. På gulvet lå keramik fra periode IV-V og
enkelte, hvidbrændte knogler; ved huset sås også et ildsted. Hertil kommer diverse andre anlæg ved
højen. Udgravningen fortsætter i 1999
THY 3759

Bjarne Henning Nielsen

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

273. Klovenhøj
11.07.04 Kettrup

Megalitanlæg/ardspor

Restaurering

Yngre stenalder

sb. 7. Ved udbedring af skader forårsaget af ræve, kunne det i et prøvefelt i den fredede jættestues
kammer ses, at bærestenene stod i en fundamentgrøft. Et oprindeligt muldlag kunne ikke udskilles, men
i undergrunden var der ardspor. Foran randstenene ved indgangen fandtes der spor af et offerlag med
keramik
SNS 613-0169

Torben Dehn
Svend I. Hansen

Ager/mark - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Ålborg Amt
274. Aalborg Amt
12.00.00

Diverse

Læhegn

Oldtid

Prøvegravning på en række lokaliteter førte til to udgravninger og nogle mindre udgravninger
ÅHM 3958
Andre anlæg/diverse - Oldtid

Jens N. Nielsen

275. Rævereden
12.01.03 Gudum

Høj

Læhegn

Y.st./br.

sb. 11. Undersøgelse af overpløjet høj hvori rester af delvist ødelagt, rektangulær stenkiste, omgivet af
en stenkreds og med fladehugget flint i fylden over kisten. Fund af en bronzenål antyder, at der også
har været en grav fra bronzealderen. Nord for stenkisten fandtes fladbundede gruber med keramik fra
MN A, bl.a. ornamenteret i Ferslevstil
ÅHM 3956

Sven Østergaard Jensen

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Bronzealder

276. Tiendegårds Mark
12.01.03 Gudum

Boplads

Læhegn

Romersk jernalder

sb. 17. Undersøgelse af kulturlag med megen keramik samt en udateret, men vel samtidig grube. Under
kulturlaget sås få, spredte stolpehuller
ÅHM 3955

Sven Østergaard Jensen

Bebyggelse - Romersk jernalder

277. Apollonvej
12.01.13 Sønder Tranders

Boplads

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 39. Prøvegravning af ca. 1.000 m2 med kulturlag indeholdende knogler, keramik og mulige
indgangsbrolægninger. Udgravning finder sted i 1999
ÅHM 3907

Sven Østergaard Jensen

Bebyggelse - Romersk jernalder

278. Nr. Hedegård
12.01.13 Sønder Tranders

Boplads/grave/ardspor

Andet anlægsarbejde

Y.st./y.br./rom.

sb. 24. Boplads med op til 2,5 m tykke aflejringer med hustomter, affald og flyvesand, der kan følges
fra yngre bronzealder til ældre romersk jernalder. Foreløbig er 7.000 m2, ca. halvdelen af bopladsen og
60-70 hustomter, undersøgt, de fleste langhuse, men nedgravede huse forekommer også, ligesom
enkelte brandtomter. Der fandtes kridtgulve, indgangsbrolægninger, herunder nogle af hidtil ukendt
type mv. og kværn- og mortersten sås in situ. 15-20 store forrådskar fandtes uden for (?) husene.
Desuden kunne diverse vægkonstruktioner iagttages. Der er tilvaretaget store mængder af dyre- og
fiskeknogler, muslingeskaller, korn og frø samt materiale til pollenanalyser. Over hele bopladsområdet
var der ardspor i oprindeligt muldlag og på et større areal nord for bopladsen, samt partielt i højere
niveauer. Mod nord var det oprindelige muldlag på et stort areal blæst væk i oldtiden, og der fandtes en
4 m høj flyvesandsklit fra bopladsens brugstid. Der udgravedes fire jordfæstegrave fra tidlig yngre
romersk jernalder, herunder to våbengrave og en rig kvindegrav. Blandt gravgaverne kan nævnes et
jernkar med hank. Endelig fremkom et usædvanligt, tidligneolitisk U-formet gravanlæg
ÅHM 3844
Ager/mark - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Jens N. Nielsen
Mads Runge

279. Granhøjgaard
12.02.05 Fovlum

Diverse/boplads?

Selvvalgt forskning

Yngre stenalder

sb. 64. Mindre sondering på fundstedet for en meget velbevaret, 35 cm lang, tyndnakket, tidligneolitisk
votivøkse af type IV. Der fremkom en ansamling af strandsnegle, hjertemuslinger og østers i et
begrænset område mindst 5 m over den fortidige strandlinie. Stedet vil blive nærmere undersøgt i 1999
VMÅ 2169

Frank Wassermeier

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder

280. Visborg
12.04.13 Visborg

Skaldynge

Dyrkning

Æ.st./y.st.

sb. 44. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 248) af den af pløjning truede østlige del. De tidligere års
undersøgelser har vist, at denne del af dyngen -- bortset fra sporadiske Ertebøllefund -- udelukkende
består af skallag, faunalevn, anlæg og oldsager fra ældste og ældre tragtbægerkultur. For at få et bedre
overblik over sammenhænge og forekomster af anlægstyper afprøvedes en ny teknik. Det forholdsvis
tynde skallag afgravedes i et lag i kvarte kvadratmeter uden individuel indmåling af alle kulturlevn,
som det ellers er vanligt. Som en ekstra sikring tørsoldedes al skalmasse. Herved lykkedes det at
blotlægge yderligere et stort område af den oprindelige overflade under skaldyngen. I selve skallaget
var der -- som sædvanligt i neolitiske skaldynger -- meget få fund, fortrinsvis keramik samt lidt flint,
rav og dyreknogler. Sidstnævnte lå ofte i tydeligt afgrænsede "dynger", som formodentlig afspejler
enkelte "slagteepisoder". I og under skallaget fandtes grupper af ildsteder, fladbundede gruber, men
endnu ingen sikre boligrester. Et stort antal prøver fra ildsteder og kulturlag blev hjembragt med
henblik på flotering. Under skallaget fremkom et 5-10 cm tykt, sort, meget trækulsholdigt jordlag, hvori
S.Th. Andersen, GEUS, har dokumenteret et stort indhold af varmepåvirkede birkepollen og et enkelt
pollen af korntype. Tættere på svedjebrug kan en arkæolog næppe komme. Dyreknoglerne viser en
blanding af fangst- og tamdyr med stor overvægt af jagtvildt, fugle og fisk. Indsamlig er påvist ved
skallaget. Visborgundersøgelsen har stor betydning for forståelsen af den ældste bondekulturs
bebyggelsesform og erhverv og bekræfter endnu en gang, at køkkenmøddingerne er de lokaliteter, hvor
skiftet fra jæger-samler til bonde bedst kan beskrives og analyseres
FHM 3933

Søren H. Andersen

Skaldynge - Ældre stenalder
Skaldynge - Yngre stenalder

281. Ørnhøj
12.05.04 Frejlev

Megalitanlæg

Restaurering

Yngre stenalder

sb. 4. Ved afrensning af mellemrummene mellem bærestenene i den fredede jættestue sås en tyndnakket
økse siddende lodret i tørmuren ca. 0,5 m over gulvniveau. På hver side af gangens indmunding i
kammeret står et sæt tvillingesten, der indgår i en usædvanlig konstruktion: den ene hælder i en vinkel
på 60 grader ind i kammeret og både understøtter og læner sig op ad den store dæksten, samtidig med at
den fastholdes af en indrykket bæresten. Spor i gulvet indicerer, at den anden tvillingesten, der blev
rejst ved en restaurering i 1956, har stået i en lignende stilling. Yderst i gangen afdækkedes spor efter to
sæt nu fjernede sidesten
SNS 613-0085
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Svend I. Hansen

282. Bejsebakken
12.05.06 Hasseris (Budolfi Ls)

Boplads/diverse

Andet anlægsarbejde

Y.st./æ.br.

sb. 51. Prøvegravning, godt 5 km søgegrøft, hvor der kun kom få, spredte anlægsspor, bortset fra et
område på 30.000 m2. Her fandtes stolpehuller og gruber fra senneolitikum/ældre bronzealder, hvor
tidligere store mængder fladehugget flint er opsamlet
ÅHM 3984

Jens N. Nielsen
Susanne Klingenberg

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

283. Stenshøj
12.05.09 Suldrup

Megalitanlæg

Restaurering

Yngre stenalder

sb. 82. Ved oprensning af gulvet i den fredede jættestue opdagedes i bikammeret rester af et stengulv
samt deling af gulvfladen med to kantstillede fliser i forlængelse af hinanden
SNS 613-0153

Torben Dehn
Svend I. Hansen

Megalitanlæg - Yngre stenalder

284. Horsmarksvej
12.05.12 Sønderup

Høj

Skovrejsning

Y.st./førrom./oldtid

sb. 90, 91. Undersøgelse af fire høje af hvilke to var sb.- registrerede. Højfylden var bevaret op til 0,6
m, og i tre af højene var der, omsluttet af en oval grøft, træbyggede kamre, heraf et dobbeltkammer.
Forkullet træ sås i flere tilfælde, og højene er sandsynligvis opkastet, efter at kammeret var nedbrudt.
Kun et af kamrene indeholdt oldsager: ravperler/skiver, D-pil og tværpil. I den fjerde høj var der et
stærkt ødelagt, primært gravanlæg, der ikke kan dateres. I højene var der i øvrigt mange sekundært
anlagte grave, bl.a. en brandgrav fra førromersk jernalder med sværd og skjoldbule. Under en af højene
fandtes der bopladsrester fra tidligneolitisk tid og en jordfæstegrav
ÅHM 3847

Torben Sarauw

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Oldtid

285. Møllegade
12.05.16 Aalborg

Kirkegård/gade/bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 32. Afsluttende undersøgelse, hvor det kunne fastslås, at de ældste spor, lertagningsgruber og
påførte opfyldningslag, hører til i 1200-1300-tallet. Mod nord undersøgtes enkelte grave fra
Gråbrødreklostrets kirkegård, ligesom en del af et fundament til klostermuren blev registreret. Vejlag
fra Møllegades nordlige forløb kunne ses at være anlagt efter kirkegårdens nedlæggelse omkring 1530,
og ligeledes det sydlige forløb. Brolægningerne kan dateres til 1200-1600-tallet. Rester af huse og en
brolægning/gårdsplads, tidligere undersøgt, blev registreret. Husene dateres ligeledes til 1200-1600tallet
ÅHM 3908
Kirke/Kirkegård - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Bente Springborg
Stig Bergmann Møller

286. Møllegade
12.05.16 Aalborg

Kirkegård/bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 32. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 252). De ældste spor bestod af lertagningsgruber og en
mindre, øst-vest orienteret grøft fra omkring 1200. Herover sås et nord-sydorienteret hegn, der måske
antyder parcellering: gade øst for dette og bebyggelse vest for. Yngre var flere hinanden overlejrende
hustomter i udgravningens sydlige del, næsten alle gavlhuse med syldsten, fodtømmer og lerklining.
Det yngste hus dateres til 1500-tallet. I det undersøgte, fugtige område sås flere kraftige opfyldningslag.
Mod nord fandtes et øst-vestorienteret fundament til Gråbrødreklostrets klostermur fra senmiddelalder,
og en mindre del af klostrets kirkegård blev udgravet
ÅHM 3536

Bente Springborg
Stig Bergmann Møller

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

287. Østerå
12.05.16 Aalborg

Bebyggelse/vej/diverse

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 33. Undersøgelse, der har givet et mere præcist billede af den middelalderlige havns udvikling.
Flere bolværker blev undersøgt, bl.a. et, hvor en skibsside er genbrugt, foreløbig dateret til 12-1300tallet. Nogle gadeforløb er blevet undersøgt, og de foreløbige dateringer viser, at flere er ældre end
hidtil antaget. Den middelalderlige Algade er påvist i mange faser, måske med plankebelægning tilbage
til 1100-tallet. Også to stenhuse langs åhavnen er undersøgt og foreløbig dateret til 1500-1550.
Stratifikationen i Østerå viser i øvrigt, at det oprindeligt var et naturligt åleje
ÅHM 3803

Stig Bergmann Møller

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

288. Østerågade
12.05.16 Aalborg

Bebyggelse/diverse

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 33. En prøvegravning viste en oprindelig ubebygget strandeng, og at der muligvis er gravet ler i
1200-tallet. Senere fulgte opfyldning og anlæggelse af flere bolværker. Fra 1400-tallet stammer
antagelig et hus, der lå ud mod Østerå. I nyere tid løb Brødregyde over arealet, og også her antyder
forholdene, at Østerå en gang var et naturligt åleje. Undersøgelserne forventes fortsat
ÅHM 3929
Andre anlæg/diverse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Bente Springborg
Stig Bergmann Møller

289. Gl. Vraa
12.06.01 Ajstrup

Voldsted

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 38. Undersøgelse der viste, at der oprindelig har været adgang til voldstedet ad en træbro,
dendrokronologisk dateret til ca. 1650, med udskiftning/reparation i vinteren 1693/94. Denne er senere
afløst af en jordbro, kantet af svære kampesten. Voldstedet, der er opført af sand og silt, er på et
tidspunkt forhøjet og udvidet og en voldgrav delvis tildækket. Fundene og skriftlige kilder støtter en
datering af voldstedet til ca. 1650, og bygningsarkæologisk kan følgende desuden siges: Herregårdens
nuværende tårn i NØ har ikke haft en forgænger, og midt på hovedbygningens nordside findes spor af
en hemmelighed fra borgens ældste fase, muligvis nedbrudt omkring 1779
ÅHM 3875

Stig Bergmann Møller

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

290. Gundersted Kirke
12.07.02 Gundersted

Diverse

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 110. Øst for kirken uden for det nuværende stendige fandtes spor af en grøft, orienteret nord-syd.
Prøvehuller syd for kirken viste fortsættelsen af dette grøftforløb. Kirkegårdsgrøften, som har været ca.
1,2 m bred og mindst 0,6 m dyb, afgrænser et areal, som er en del mindre end det nuværende
kirkegårdsareal
VMÅ 2197

Frank Wassermeier

Andre anlæg/diverse - Middelalder

291. Gundersted Kirke, P- plads
12.07.02 Gundersted

Brandgrav

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 111. Fund af stendækket brandplet, der ud fra den fundne keramik kan dateres til per. I
VMÅ 2198

Frank Wassermeier

Gravplads/grav - Førromersk jernalder

292. Malle Overdrev
12.07.07 Malle

Diverse

Selvvalgt forskning

Vik./midd./udat.

sb. 39. På en lav banke, der skyder sig ud til et naturligt kildevæld, findes 14 tydeligt aftegnede,
cirkulære, meterbrede og op til 0,5 m dybe ringgrøfter med en diameter på omtrent 3,5 m. Grøfterne, i
hvis kanter der var spor af spejlkløvede planker, delvis i dobbelte rækker, var gravet ned i et fundrigt
bopladslag fra senneolitikum. Detektorafsøgning omkring et af anlæggene førte til fundet af en halv
forgyldt bronzefibula i Jellingstil og en foreløbig ikke nærmere dateret mønt fra middelalderen. Stedet
har aldrig været dyrket og skal vurderes nærmere
VMÅ 2159
Andre anlæg/diverse - Vikingetid
Andre anlæg/diverse - Middelalder
Andre anlæg/diverse - Udateret

Frank Wassermeier

293. Malle Overdrev II
12.07.07 Malle

Boplads

Selvvalgt forskning

Yngre stenalder

sb. 39. Undersøgelse af ringgrøftanlæg afslørede, at disse var gravet ned i et op til 40 cm tykt kulturlag
fra senneolitikum, rigt på komplette flintredskaber, forarbejder og affald, hvortil kommer større
mængder keramik. Nævnes bør også nogle stykker skifer. Området har aldrig været dyrket og vil blive
undersøgt
VMÅ 2199

Frank Wassermeier

Bebyggelse - Yngre stenalder

294. Malle Søndergaard
12.07.07 Malle

Boplads

Læhegn

Yngre bronzealder

sb. 40. Fund af et op til 0,25 m tykt og 12 m langt, sodsværtet kulturlag med stensatte ildsteder, der
fortsætter både mod øst og vest. Dateringen er baseret på fund af flint og keramik. Flere stolpehuller
med en diameter på op til 0,4 m antyder tilstedeværelsen af hustomter. Lokaliteten vil blive undersøgt i
1999
VMÅ 2190

Frank Wassermeier

Bebyggelse - Yngre bronzealder

295. Svenstrup Bæk
12.07.07 Malle

Megalitanlæg

Selvvalgt forskning

Y.st./æ.br.

sb. 41. Ved prøvegravning af en forhøjning i dyrket mark fremkom under et flyvesandslag rester af en
formodet stordysse. I bunden af prøvegrøften fandtes et lille, afgrænset fyldskifte med singels,
østersskaller, trækul, kølle- og dobbeltøkseformede ravperler samt to flækkeknive. Desuden blev der
fundet en fladehugget pilespids fra ældre bronzealder og ved anlæggets fod i vest et skraberdepot.
Anlægget virker meget velbevaret og skal undersøges nærmere
VMÅ 2163

Frank Wassermeier

Megalitanlæg - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

296. Svenstrupgaard
12.07.07 Malle

Boplads

Læhegn

Yngre stenalder

sb. 42. Fund af to fyldskifter, henholdsvis 4 og 6 m lange og med en indbyrdes afstand af 8 m.
Fyldskifterne, der fortsætter både mod øst og vest, skal ses i sammenhæng med tilsvarende fyldskifter
ca. 80 m længere mod vest. Der fandtes en del bearbejdet flint og bopladskeramik fra mellemneolitikum
VMÅ 2182
Bebyggelse - Yngre stenalder

Frank Wassermeier

297. Svenstrupgaard Nord
12.07.07 Malle

Boplads

Læhegn

Yngre stenalder

sb. 42. Fund af et 8 m langt og op til 5 cm tykt kulturlag, der både fortsætter mod øst og vest; datering
ud fra bearbejdet flint. Fyldskiftet skal ses i sammenhæng med lignende anlæg 80 m mod øst
VMÅ 2196

Frank Wassermeier

Bebyggelse - Yngre stenalder

298. Vandstedgårds Mark
12.07.07 Malle

Hus/boplads

Læhegn

Yngre stenalder

sb. 43. Fund af øst-vestorienteret, hesteskoformet anlæg, 4,5 x 2 m, bestående af fem stolpehuller med
ens fyld og diameter. Anlægget var forseglet under et 8 cm tykt allag, som var dækket af 25 cm
flyvesand. Der fandtes omkring og i stolpehullerne udelukkende flint og lerkarskår tilhørende
tragtbægerkultur, herunder to ornamenterede skår fra MN A Ib. Fundstedet ligger i umiddelbar nærhed
af en kendt boplads fra tidlig- og mellemneolitisk tid og vil blive undersøgt
VMÅ 2189

Frank Wassermeier

Bebyggelse - Yngre stenalder

299. Nørregård Vindmølle
12.07.09 Oudrup

Høj

Læhegn

Yngre stenalder

sb. 119. Prøvegravning af en højtomt i hvis centrale del fandtes et 2,3 x 1,4 m stort fyldskifte. Selv om
der øverst i dette fandtes rigt ornamenteret keramik fra MN A Ib, er der ikke tale om et megalitanlæg,
men snarere om en anden form for gravanlæg, som vil blive undersøgt i 1999
VMÅ 2185

Frank Wassermeier

Gravhøj - Yngre stenalder

300. Renovest Nord
12.07.09 Oudrup

Boplads

Læhegn

Y.br./æ.j.

sb. 120. På en strækning på over 150 m blev der iagttaget et op til 0,2 m tykt kulturlag, der var dækket
af et 0,4 m tykt lag flyvesand. I kulturlaget kunne der over alt og i alle niveauer opsamles mindre
mængder af ensartet keramik fra yngre bronzealder/ældre jernalder
VMÅ 2184

Frank Wassermeier

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

301. Kæmpesiggaard
12.08.01 Blære

Boplads

Råstof

Yngre bronzealder

sb. 64. Afrømning af godt 16.000 m2 hvorved der fandtes spredte forekomster af gruber, ildsteder og
stolpehuller. Dateringen er baseret på den fundne keramik
VMÅ 2173
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Frank Wassermeier

302. Vormdalgård
12.08.01 Blære

Boplads

Råstof

Førrom./æ. rom.

sb. 65. På en højtliggende terrasse fremkom ved afdækning af knapt 3.000 m2 velbevarede spor af seks
gårdsanlæg, dvs. seks langhuse samt udhuse, liggende i en klynge med individuelle hegn, i alt 33
hustomter, fordelt på langhuse og mindre udhuse. Til en gård hørte en fin, brolagt vej og gårdsplads
med et tykt lag af udjævnede græstørvsvægge, og i et udhus fandtes en komplet samling knuste
forrådskar in situ. Tre af langhusene er forsænkede, og et af disse havde en velbevaret, fordybet
staldende, kantet med store stenheller og et gulv bestående af et tykt humuslag. Der er desuden
prøvegravet på et 32.000 m2 stort areal, og undersøgelsen forventes afsluttet i 1999. Bopladsen knytter
sig til en gruppe af sene førromerske bopladser ved engstrækningerne omkring Års og Borremose
VMÅ 2172

Ole A. Schmidt

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

303. Øster Faldgård
12.08.04 Flejsborg

Høj

Læhegn

Yngre stenalder

sb. 2. Prøvegravning af overpløjet høj hvor der fandtes spor efter store, fjernede randsten og en
træbygget centralgrav. Foreløbig er der fundet to komplette småbægre in situ, ornamenterede lerkarskår
af Myrhøj-type og ravperler. Udgravning vil ske i 1999
VMÅ 2186

Frank Wassermeier

Gravhøj - Yngre stenalder

304. Øster Faldgård
12.08.04 Flejsborg

Høj

Læhegn

Yngre stenalder

sb. 3. Prøvegravning der afslørede spor efter en meget ødelagt høj og store, sprængte sten. I et af
prøvehullerne fandtes en del rigt ornamenteret Fuchsbergkeramik. Højen vil blive undersøgt
VMÅ 2187

Frank Wassermeier

Gravhøj - Yngre stenalder

305. Solbakken
12.08.06 Havbro

Boplads

Selvvalgt forskning

Førromersk jernalder

sb. 15. På en mindre banke afslørede prøvegrøfter en velbevaret boplads eller gårde fra periode II/IIIa.
Der er tale om mindst to langhuse med spor af tørvebyggede vægge, brolægninger og hegnsforløb
VMÅ 2179
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Frank Wassermeier

306. Himmerland
12.50.00

Kirke

Selvvalgt forskning

Middelalder

Projektet "Ødekirker i Himmerland" fortsattes for at vurdere trusselsgraden for tre ødekirkers
vedkommende samt søge at lokalisere et kapel
ÅHM 3773

Jens N. Nielsen

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Viborg Amt
307. Engedal
13.01.01 Daugbjerg

Boplads

Skovrejsning

Oldtid

sb. 41. Prøvegravning på et plateau omkring en fredet gravhøj hvor der, ud over få, spredte stolpehuller,
intet fandtes
SMS 271A449

Agner Nordby Jensen

Bebyggelse - Oldtid

308. Nedergård II
13.01.02 Dommerby

Boplads

Læhegn

Y.br./rom.

sb. 82. Undersøgelse af to hustomter fra yngre bronzealder. Endvidere fandtes gruber fra denne periode
samt bopladsrester fra romersk jernalder. Der er antagelig udstrakt bebyggelse fra flere perioder i
området
SMS 683A

Agner Nordby Jensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder

309. Siggård II
13.01.02 Dommerby

Boplads

Læhegn

Yngre bronzealder

sb. 83. Undersøgelse af stolpehuller og gruber, af hvilke en indeholdt keramik, herunder størstedelen af
et lerkar fra yngre bronzealder
SMS 684A

Agner Nordby Jensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

310. Lysenvad
13.01.03 Feldingbjerg

Boplads/gruber

Læhegn

Yngre stenalder

sb. 114. Ved prøvegravning fandtes otte gruber, heraf fem med fund af keramik og flintafslag. En grube
indeholdt furestikornamenterede skår af Volling-type
SMS 267A109
Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Ole I. Jensen

311. Torsø
13.01.03 Feldingbjerg

Boplads

Skovrejsning

Y.st./br.?

sb. 119. Undersøgelse af to treskibede langhuse, af hvilke det ene var nedbrændt. Desuden fandtes en
hustomt med forsænket gulv, der foreløbig dateres til MN B. Spredt fandtes gruber med flint og
keramik fra MN A I
SMS 675A

Kurt Glintborg Overgaard

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

312. Bækkegård
13.01.05 Gammelstrup

Boplads

Skovrejsning

Oldtid

sb. 56. Ved prøvegravning af 19,5 ha fandtes blot enkelte, spredte stolpehuller. På stedet for en tidligere
udgravet, stensat kiste fra enkeltgravstid gjordes ingen yderligere fund
SMS 271A459

Agner Nordby Jensen

Bebyggelse - Oldtid

313. Nørregård
13.01.06 Højslev

Høj

Skovrejsning

Y.st./y.br.

sb. 55. Ved udgravningen fandtes to, muligvis tre jordfæstegrave, alle fundtomme og for tos
vedkommende stærkt omrodede af dyr. Desuden fremkom to brandpletter, hvor den ene indeholdt dele
af en fingerring af tynd bronzetråd
SMS 673A

Kurt Glintborg Overgaard

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre bronzealder

314. Sejstrup
13.01.06 Højslev

Høj

Læhegn

Y.st./y.br.

sb. 12. Undersøgelse af træbygget kammer fra ældre bundgravstid, hvor der ved en udgravning i forrige
århundrede var fundet en stridsøkse fra nævnte periode. Omkring kammeret var der seks fundtomme
jordfæstegrave, og desuden sås to cirkelgrøftanlæg, der udgik fra højfoden. Uden for indgangen til et af
disse fandtes et nedgravet lerkar, der foreløbig dateres til yngre bronzealder
SMS 680A

Kurt Glintborg Overgaard

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre bronzealder

315. Stensgård
13.01.06 Højslev

Høj

Læhegn

Oldtid

sb. 77, 78. Prøvegravning ved et skel, hvor der skulle ligge to overpløjede høje. Den ene viste sig at
ligge ude på marken, medens den anden ikke kunne erkendes
SMS 689A
Gravhøj - Oldtid

Ole I. Jensen

316. Vinkel Overmark
13.01.06 Højslev

Boplads

Skovrejsning

Jernalder

sb. 166. Prøvegravning hvorved der fandtes stolpehuller fra flere huse samt gruber. En egentlig
udgravning forventes
SMS 271A 482

Agner Nordby Jensen

Bebyggelse - Jernalder

317. Gulmosegård
13.01.07 Kobberup

Boplads

Læhegn

Førrom./rom./germ.

sb. 208. Undersøgelse af stolpehuller, gruber og to brandtomter, hvor fundene viser spor af en større
bebyggelse fra førromersk til ind i ældre germansk jernalder. Kontrol efter reolpløjning afslørede kun et
par lerkarskår og et fyldskifte
SMS 681A

Agner Nordby Jensen

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

318. Koustrup Gårde
13.01.10 Mønsted

Boplads

Skovrejsning

Oldtid

Undersøgelse af 2,8 ha i form af 300 m søgegrøfter. Der fremkom blot enkelte stolpehuller og et par
udaterede gruber
SMS 271A483

Agner Nordby Jensen

Bebyggelse - Oldtid

319. Lund
13.01.17 Ørslevkloster

Diverse

Dyrkning

Oldtid

sb. 217. Påbegyndt undersøgelse af stenlægning under flad mark
SMS 694A

Agner Nordby Jensen

Andre anlæg/diverse - Oldtid

320. Møllegaard
13.02.03 Glyngøre

Boplads/grav

Skovrejsning

Oldtid

sb. 25. Fund af spredte stolpehuller og kogestensgruber. En stensat grav undersøges i 1999
SMS 686A
Bebyggelse - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Agner Nordby Jensen

321. Hellegård
13.02.08 Sæby

Boplads/gravplads

Dyrkning

Y.st./y.br./førrom.

sb. 48. 10 m fra en C-høj fandtes 50 brandgrave fra sen bronzealder og tidlig førromersk jernalder,
herunder 14 urnebrandgruber, 15 brandpletter og 5 små, stensatte kister. Stenspor ved mange af
gravene hidrører antagelig fra fjernede markeringssten, og en række med seks stenspor deler den østlige
del af gravpladsen i en nordlig og sydlig del. Vest for gravene lå en delvist forsænket hustomt fra
senneolitikum, hvor der bl.a. fandtes en økse, fladehugget segl, mange skrabere og lidt keramik. En
mindre, flad grube øst for tomten er antagelig spor af en lignende bygning fra samme tid
SMS 654A

Kurt Glintborg Overgaard
John Simonsen

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

322. Bavnehøje
13.02.10 Vile

Boplads

Skovrejsning

Y.st./br.

sb. 102. Ved prøvegravning fandtes en del stolpehuller, kogestensgruber og nedgravninger, og fortsat
undersøgelse forventes
SMS 687A

Agner Nordby Jensen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

323. Vester Skovgård V
13.03.01 Balle

Høj/boplads/grav/ardspor

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 27. Udgravning i høj hvor der centralt afdækkedes en NØ-SV orienteret, 4 x 2,5 m stor og 0,5 m høj
stenlægning, der har understøttet en kiste. Der fandtes blot en ildsten, nogle stykker svovlkis samt en
bronzepincet, der daterer graven til periode I. Højen, opført af græstørv med enkelte sten tilbage fra et
randstensgærde, har været ca. 20 m i diameter. Langs østfoden fandtes rester af seks urnegrave fra
begyndelsen af yngre bronzealder. I en af disse fandtes en korsformet benknap, i en anden en stor
dragtnål af ben, en lille bronzesyl og et lille stykke rav. Under højen sås krydspløjning med ard, flere
smågruber og to øst-vestorienterede, toskibede langhuse, der har afløst hinanden. Det ældste og største,
18 x 6 m, med lige væglinier af enkeltstolper og fire kraftige, tagbærende stolper, havde spor af ildsted
midt i vestenden. Det yngre hus, 12 x 6 m, med lige væglinier af dobbeltstolper og ligeledes fire,
kraftige stolper, var tilsyneladende nedbrændt
SIM 30/1997
Ager/mark - Bronzealder
Bebyggelse - Bronzealder
Gravhøj - Bronzealder
Gravplads/grav - Bronzealder

Knud Bjerring Jensen

324. Engesvang I
13.03.02 Engesvang

Boplads

Diverse

Stenalder

sb. 53. Mindre prøvegravning på boplads forud for genskabelse af Bølling Sø. Der fremkom blot et lille
stykke træ og flint
HEM 3411

Tinna Møbjerg

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

325. Engesvang II
13.03.02 Engesvang

Boplads

Diverse

Ældre stenalder

sb. 53. Mindre prøvegravning forud for genskabelse af Bølling Sø. Der fremkom flækker, som må
henføres til Kongemosekultur
HEM 3497

Tinna Møbjerg

Bebyggelse - Ældre stenalder

326. Klosterlundgård II
13.03.02 Engesvang

Boplads

Diverse

Ældre stenalder

sb. 52. Mindre prøvegravning på ca. 80 x 40 m boplads forud for genskabelse af Bølling Sø. I de fem
prøvehuller fremkom bl.a. mikrolitter, mikroflækker, mikroblokke, spidsvåben og kantstikkel fra ældre
Maglemosekultur
HEM 3482

Tinna Møbjerg

Bebyggelse - Ældre stenalder

327. Klosterlundgård III
13.03.02 Engesvang

Boplads

Diverse

Ældre stenalder

sb. 52. Mindre prøvegravning på boplads forud for genskabelse af Bølling Sø. I tre prøvehuller
fremkom mikroflækker, flækker og blokafslag fra ældre Maglemosekultur
HEM 3483

Tinna Møbjerg

Bebyggelse - Ældre stenalder

328. Mosebo I
13.03.02 Engesvang

Boplads

Diverse

Æ.st./y.st.

sb. 78. Ved prøvegravning forud for genskabelse af Bølling Sø gjordes fund, der spænder fra tidlig
Maglemosekultur til tidligneolitikum, blandt andet skrabere, flækker, stikler, en skævpil og et fragment
af en dolkstav
HEM 3494
Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder

Tinna Møbjerg

329. Bjældskovdal
13.03.03 Funder

Diverse

Selvvalgt forskning

Førromersk jernalder?

sb. 168. Mindre prøvegravning i den mose hvor Tollundmanden og Ellingpigen fandtes i hhv. 1950 og
1938. Undersøgelsen skete dér, hvor endnu et moselig fremkom ved tørvegravning i 1927 og havde til
formål at afklare bevaringsforholdene forud for genskabelse af Bølling Sø
SIM 444/1984

Knud Bjerring Jensen

Depotfund/skattefund/offerfund - Førromer

330. Bjældskovdal
13.03.03 Funder

Vej

Selvvalgt forskning

Førromersk jernalder

sb. 194. Mindre prøvegravning for at lokalisere et vejanlæg fundet ved tørvegravning i 1932-33, hvor
en bevaret stolpe er 14C-dateret til ca. 400 f.Kr. Afsøgning med jordspyd i et bælte over mosen
afslørede flere steder bevaret træ, men gennem korte søgegrøfter og prøvehuller kunne det fastslås, at
det drejede sig om trærødder, og der fandtes ingen spor af forhistorisk aktivitet
SIM 12/1997

Knud Bjerring Jensen

Vej/bro - Førromersk jernalder

331. Gødvad Kirke
13.03.04 Gødvad

Boplads

Dyrkning

Vikingetid

sb. 68. Mindre udgravning efter oppløjning af en koncentration af kværnstensfragmenter på en delvist
undersøgt boplads (AUD 1991, 226). Der fandtes herved dele af tre eller fire forskellige, stærkt slidte
overdele fra drejekværne af glimmerskifer med granater
SIM 108/1989

Knud Bjerring Jensen

Bebyggelse - Vikingetid

332. Bølling Søgård I
13.03.05 Kragelund

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

sb. 134. Prøvegravning, hvor der var fundet forarbejdet flint, viste, at der ikke var bevaret kulturlag
SIM 3/1998

Tinna Møbjerg
Knud Bjerring Jensen

Bebyggelse - Ældre stenalder

333. Bølling Søgård II
13.03.05 Kragelund

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

sb. 144. Prøvegravning, hvor der var fundet forarbejdet flint, viste, at der ikke var bevaret kulturlag
SIM 8/1998
Bebyggelse - Ældre stenalder

Tinna Møbjerg
Knud Bjerring Jensen

334. Bølling Søgård III
13.03.05 Kragelund

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

sb. 145. Prøvegravning, hvor der var fundet forarbejdet flint, viste, at der ikke var bevaret kulturlag
SIM 9/1998

Tinna Møbjerg
Knud Bjerring Jensen

Bebyggelse - Ældre stenalder

335. Bølling Søgård IV
13.03.05 Kragelund

Diverse

Andet anlægsarbejde

Stenalder?

sb. 200. Ved prøvegravning, hvor der skulle været fundet stammebåde, kunne der ikke påvises fund
eller kulturlag
SIM 14/1998

Tinna Møbjerg
Knud Bjerring Jensen

Andre anlæg/diverse - Stenalder
Andre anlæg/diverse - Stenalder

336. Bølling Søgård V
13.03.05 Kragelund

Offerfund?

Andet anlægsarbejde

Stenalder?

sb. 201. Prøvegravning hvor der skulle være fundet store mængder af kronhjortegevirer,
"Hjortekirkegården". Der fremkom velbevaret træ og et gytjelag, men ingen fund eller kulturlag
SIM 15/1998

Tinna Møbjerg

Depotfund/skattefund/offerfund - Stenalder
Depotfund/skattefund/offerfund - Stenalder

337. Fastrup Dal I
13.03.05 Kragelund

Boplads

Andet anlægsarbejde

Stenalder

sb. 198. Prøvegravning hvor der var fundet bearbejdet flint. Der kunne ikke påvises bevarede kulturlag
på stedet
SIM 6/1998

Tinna Møbjerg
Knud Bjerring Jensen

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

338. Fastrup Dal II
13.03.05 Kragelund

Boplads

Andet anlægsarbejde

Stenalder

sb. 199. Prøvegravning hvor der var fundet forarbejdet flint. Der kunne ikke påvises bevarede kulturlag
SIM 7/1998
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

Tinna Møbjerg
Knud Bjerring Jensen

339. Fastruplund I
13.03.05 Kragelund

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

sb. 196. Prøvegravning hvor der var fundet forarbejdet flint. Den nordlige del var ødelagt af
dybdepløjning, men mod syd var der bevarede kulturlag med flint, og her fandtes bl.a. et fragment af tak
SIM 4/1998

Tinna Møbjerg
Knud Bjerring Jensen

Bebyggelse - Ældre stenalder

340. Fastruplund II
13.03.05 Kragelund

Boplads

Andet anlægsarbejde

Stenalder

sb. 197. Prøvegravning hvor der var fundet forarbejdet flint. Der kunne ikke påvises bevarede kulturlag
SIM 5/1998

Tinna Møbjerg
Knud Bjerring Jensen

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

341. Skeldal I
13.03.05 Kragelund

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

sb. 135. Prøvegravning hvor der var fundet forarbejdet flint. Der kunne ikke påvises bevarede kulturlag
SIM 11/1998

Tinna Møbjerg
Knud Bjerring Jensen

Bebyggelse - Ældre stenalder

342. Skeldal II
13.03.05 Kragelund

Offerfund?

Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

sb. 99. Prøvegravning hvor der tidligere var fundet en dyrefigur af rav. Der kunne ikke påvises fund
eller bevarede kulturlag
SIM 18/1998

Tinna Møbjerg
Knud Bjerring Jensen

Depotfund/skattefund/offerfund - Ældre ste

343. Urbakgård
13.03.05 Kragelund

Høj

Plantning

Yngre stenalder

sb. 195. Centralt i højen afdækkedes en øst-vestorienteret, 3,05 x 2,3 m stor, oval undergrav, der var
gravet 0,8 m ned i undergrunden. Der sås svage kistespor, 1,52 x 0,65 m, og ligeledes svage spor af den
gravlagte, der har ligget i hockerstilling på højre side med hovedet i vest. Ved hoften fandtes som
eneste gravgods en 10,5 cm lang flækkekniv. I pløjelaget over graven fremkom et stort hængesmykke
af rav og en skafthulsøkse af bundgravstype
SIM 38/1998
Gravhøj - Yngre stenalder

Knud Bjerring Jensen

344. Grauballe
13.03.10 Svostrup

Gravplads

Plantning

Romersk jernalder

sb. 56. Udgravning af to hhv. 1 x 0,6 og 1 x 0,7 m store, stenpakkede anlæg, formentlig barnegrave fra
ældre romersk jernalder. I den ene fandtes en lille vase, et hankekar og en åben skål, medens det andet
anlæg var fundtomt. På stedet, vestsiden af et bakkedrag, er der tidligere fremkommet jordfæstegrave
fra ældre romersk jernalder
SIM 27/1990

Knud Bjerring Jensen

Gravplads/grav - Romersk jernalder

345. Stahøj
13.03.10 Svostrup

Høj

Plantning

Oldtid

sb. 55. Indledende undersøgelse hvor der frilagdes dele af et velbevaret randstensgærde af tætstillede,
30-40 cm store sten inden for hvilke, der fandtes en op mod to meter bred, røselignende pakning af
hånd- til hovedstore sten. Højen, hvis centrale del tilsyneladende er uforstyrret, færdigundersøges i 1999
SIM 37/1998

Knud Bjerring Jensen

Gravhøj - Oldtid

346. Bredlandgård
13.04.01 Brøndum

Høj/boplads/ardspor

Dyrkning

Y.st./æ.br./y.br.

sb. 33. Centralgraven fra yngre stenalder eller ældre bronzealder var plyndret. Fra en yngre højfase
fandtes en jordfæstegrav fra ældre bronzealder med rester af bronzesværd, rav og lerkarskår. Til den
yngste fase, hvor højen var omkranset af svære stolper, der stod med en indbyrdes afstand af ca. 3 m,
henføres en urnegrav, og umiddelbart SV for højen fandtes en brandplet. Under højen fandtes ardspor,
der skærer en grube med en fladehugget flintsegl. Gruber og stolpehuller, må henføres til senneolitikum
eller ældre bronzealder
SMS 648A

Kurt Glintborg Overgaard

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

347. Marienlyst
13.04.08 Resen

Boplads/ardspor

Andet anlægsarbejde

Y.st./æ.br.

sb. 32. Ved en mindre undersøgelse fandtes enkelte gruber, ardspor og et kulturlag med lidt ildskørnede
sten, flint og keramik fra senneolitikum/ældre bronzealder
SMS 396A
Ager/mark - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

Kurt Glintborg Overgaard

348. Bøgeskov I
13.05.04 Gullev

Boplads/ardspor

Plantning

Førrom./y.br.

sb. 73. Registrering af oppløjede hustomter mv. på to marker, et ca. 8.000 m2 stort, dybdepløjet
område. Hustomterne, der tilsyneladende havde været velbevarede, kan ud fra form og størrelse dateres
til per. I-II. Efter dybdepløjningen kunne det ses, at alle anlæg var "flyttet" ca. 1,2 m mod nord og 0,6 m
mod øst. I et tilfælde kunne dog under 0,6 m muld stadig ses en komplet hustomt, 12,5 x 5,5 m, med
stolper, væggrøfter og båseskillerum i øst, der svarer til en af de ødelagte tomter. Endvidere
undersøgtes på en tredje mark og før dybdepløjning en koncentration af kogestensgruber og en
affaldsgrube fra yngre bronzealder/førromersk jernalder
VSM 776F

Inge Kjær Kristensen

Ager/mark - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

349. Bøgeskov II
13.05.04 Gullev

Boplads/ardspor/grav

Plantning

Y.br./oldtid

sb. 74. Ved prøvegravning fandtes nogle få affalds-, kogestens- og lertagningsgruber, stolpehuller samt
ardspor, der var ældre end, eller eventuelt samtidige med, gruberne. Desuden fremkom en udateret
brandplet
VSM 827F

Torben Z. Andersen

Ager/mark - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Oldtid

350. Amstrup Bakker
13.05.07 Hvorslev

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 80. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 285), hvor der ikke blev gjort yderligere fund af sluttede anlæg
VSM 729F

Inge Kjær Kristensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

351. Thorning
13.06.12 Torning

Høj/ardspor

Andet anlægsarbejde

Ældre bronzealder

sb. 68. Undersøgelse af en nedpløjet høj med delvist bevaret randstenskæde af ret store sten, 18-21 m i
diameter. I centrum under tørv fandtes en grav fra periode II, 2,85 x 1,25 m, med mindre sten langs
siderne og bundbrolægning. Her lå fragmenter af to bøjlenåle, en pålstav med lidt bevaret træ i
skaftlejet samt et 0,65 m langt bronzesværd med ottekantet fæste og delvist bevaret, skindforet skede.
Ved sværdet sås desuden bevaret kistetræ. Under højen ardspor på kryds og tværs
VSM 796F
Ager/mark - Ældre bronzealder
Gravhøj - Ældre bronzealder

Inge Kjær Kristensen

352. Thorning
13.06.12 Torning

Høj/ardspor

Andet anlægsarbejde

Ældre bronzealder

sb. 64. Undersøgelse af en stærkt nedpløjet høj med en delvist bevaret randstenskæde med en diameter
på 17 m. Af centralgraven var kun bundbrolægningen intakt, men mellem stenene fandtes en
skårsamling fra ældre bronzealder. Under højen var der ardspor på kryds og tværs
VSM 795F

Inge Kjær Kristensen

Ager/mark - Ældre bronzealder
Gravhøj - Ældre bronzealder

353. Thorning Præstegårdsjord
13.06.12 Torning

Boplads/diverse

Andet anlægsarbejde

Y.br./vik./midd.

sb. 64. Udgravning på et 10 ha stort areal, hvor der fremkom et 18,5 x 7,35 m stort hus fra vikingetid
med buede langsider og indgang i den sydlige dels vestende. I et andet felt sås stolpehuller, og her
fandtes en grube fra yngre bronzealder og skelgrøfter fra middelalder. To sb.- registrerede, overpløjede
høje kunne ikke genfindes
VSM 762F

Inge Kjær Kristensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Andre anlæg/diverse - Vikingetid
Andre anlæg/diverse - Middelalder

354. Vinderslev
13.06.13 Vinderslev

Bebyggelse/jernudvinding

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 61. Efter prøvegravning af 1,7 ha undersøgtes rester af et bulhus og en eller to mulige
jernudvindingsovne med slagger af forskellig størrelse samt trækul. Indholdet af ovnene vil blive
videreundersøgt og 14Cdateret. I gruber og stolpehuller fandtes i øvrigt mange slagger
VSM 733F

Inge Kjær Kristensen

Bebyggelse - Middelalder
Jernudvinding - Middelalder

355. Thomasminde
13.07.17 Øster Velling

Høj/gravplads

Dyrkning

Y.st./br./j.

sb. 22. Påbegyndt undersøgelse af lav, overpløjet høj hvorpå der lå nogle meterstore, opgravede sten.
Der registreredes seks brandgrave fra bronze- og jernalder samt to jordfæstegrave, antagelig fra
jernalder. Endvidere fremkom et primært gravanlæg fra tidligneolitikum, en stolpekonstruktion omgivet
af en svær, stampet lerpakning. Fra anlægget er foreløbig optaget et tragtbæger, sleben økse, tværpil
samt otte ravstykker, dels perler, dels ubearbejdede stykker. I højens sydside var der rester af et
offerskårlag. Undersøgelsen afsluttes i 1999
KHM 0824
Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Bronzealder
Gravplads/grav - Jernalder

Claus Kjeld Jensen

356. Karlsminde
13.08.15 Viborg

Hus

Skovrejsning

Udateret

sb. 241. På et ca. 10 ha stort område undersøgtes et mindre felt, hvor der fandtes spor af en hustomt, der
havde haft tre sæt tagbærende stolper
VSM 772F

Inge Kjær Kristensen

Bebyggelse - Udateret

357. Viborg Domkirke
13.08.15 Viborg

Kirkegård

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 242. Undersøgelse af et ca. 10 x 15 m stort, meget forstyrret område op til kirkens NV-lige mur. Der
blev undersøgt 15 grave, af hvilke nogle kun var bevaret i få cm dybde, medens andre indeholdt intakte
skeletter og kistespor
VSM 791F

Inge Kjær Kristensen

Kirke/Kirkegård - Middelalder

358. Viborg Sortebrødre Kloster
13.08.15 Viborg

Kloster

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 218. Undersøgelse, der viste spor af mødet mellem den vestre og nordre korsgang, nuværende
søndre sideskib. Desuden registreredes resultaterne af byggeri i moderne tid, hvor sydfløjen og søndre
korsgang er blevet helt fjernet
VSM 786F

Solveig Jeppesen
Jesper Hjermind

Kloster - Middelalder

359. Brokholm Sø
13.11.01 Grinderslev

Vandmølle/borganlæg

Diverse

Middelalder

sb. 122. Prøvegravning på en holm i den nu udtørrede Brokholm Sø, hvorved der fandtes 4 x 8 svære
pæle på række, antagelig de bygningsrester, som registreredes af Nationalmuseet i 1912. Desuden var
der spor af en vandmølle ved holmens SØ-lige bred. Her fandtes meget bearbejdet træ, bl.a. fra et
møllehjul, samt lejesten og møllestensfragmenter. De øvrige fund udgøres af keramik, brændte
lerklumper, jernslagger, enkelte rørknogler samt en del af et hestekranium med slagspor. En foreløbig
datering af den fundne keramik peger på tidsrummet 1300-1500. Undersøgelsen agtes fortsat i 1999
SMS 611A
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Vandmølle - Middelalder

Kurt Glintborg Overgaard

360. Havbakker I
13.11.08 Thise

Boplads

Skovrejsning

St./br.

sb. 62. Ved prøvegravning af et ca. 18 ha stort område fandtes der stolpehuller, gruber og
kogestensgruber på et ca. 2 ha stort område, der herefter blev friholdt for reolpløjning
SMS 679A

Ole I. Jensen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

361. Hornbæk Enge
13.12.02 Hornbæk

Diverse

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 23. Snitgravning i Christian III's kanal og vold. Kanalen viste sig at være 1 m dyb og 10,75 m bred,
medens volden var 9 m bred og 1,25 m høj
KHM 1189

Inger Marie Hyldgaard

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

362. Skovhulevej
13.12.02 Hornbæk

Boplads/grav/diverse

Andet anlægsarbejde

Y.st./y.br./førrom.

sb. 25. Prøvegravning af et 180.000 m2 stort område, hvor der fremkom bopladsspor fra seneste
bronzealder og tidligste jernalder. Der er hjemtaget fosfatprøver fra tre gårdsanlæg. Gruber i
forbindelse med husene gav et stort keramikmateriale, og umiddelbart vest for bebyggelsen fremkom et
stort område med lertagningsgruber. Tre af disse fra tidlig førromersk jernalder var blevet anvendt som
keramikovne, og i al fald én havde to kamre, hvor fyrrummet var placeret under kammeret, hvor
lerkarrene var anbragt. To grave fra enkeltgravskultur var tilsyneladende anlagt under flad mark. Den
ene, 2,7 x 1 m, orienteret øst-vest, indeholdt en stridsøkse, tre ravperler og en skål med fødder; i den
anden, 1,4 x 0,7 m, orienteret nord-syd, var der tre ravperler
KHM 1221 og 1251

Claus Kjeld Jensen

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

363. Fårdalgård
13.12.11 Viskum

Kogestensgruber

Plantning

Yngre bronzealder

sb. 53. Inden for et område på 75 x 50 m blev der registreret 52 kogestensgruber, dels dybdepløjede,
dels i undergrunden efter muldafrømning. Ud fra skårmaterialet kan gruberne dateres til yngre
bronzealder, og de ligger kun godt 100 m fra det sted, hvor Fårdalfundet blev gjort
VSM 784F
Grube - Yngre bronzealder

Inge Kjær Kristensen

364. Vorning
13.12.12 Vorning

Høj/boplads

Dyrkning

Ældre jernalder

sb. 55. Udgravning af overpløjet høj med stenkrans, 17 m i diameter og 1,8 m bred, samt et delvist
bevaret stentæppe af forholdsvis store sten. Der sås ingen grave, men ud fra et mindre skårmateriale
dateres højen til ældre romersk jernalder. Under højen fandtes enkelte stolpehuller og kogestensgruber
VSM 765F

Inge Kjær Kristensen

Bebyggelse - Ældre jernalder
Gravhøj - Ældre jernalder

365. Bjerregrav Stationsvej
13.12.14 Øster Bjerregrav

Boplads

Læhegn

Romersk jernalder

sb. 29. Efter dybdepløjning registreredes oppløjet kulturlag, hvorfra der blev opsamlet en del keramik
KHM 1062

Reno Fiedel

Bebyggelse - Romersk jernalder

366. Ø. Bjerregrav
13.12.14 Øster Bjerregrav

Boplads/grav

Vejanlæg

Førrom./rom.

sb. 30. Indledende undersøgelse af boplads fra førromersk jernalder, hvor der blev udgravet to
velbevarede, indhegnede gårdsanlæg med et stort keramikmateriale fra huse og gruber på gårdspladsen.
Det største anlæg bestod af et hus, 21 x 6 m, et udhus og udvidet med et ekstra udhus. Nedgravet i det
ældste langhus var der en jordfæstegrav fra yngre romersk jernalder, som indeholdt to lerkar og en lille
jernhægte
KHM 1290

Claus Kjeld Jensen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Randers Amt
367. Kainsbakke
14.01.05 Ginnerup

Boplads/grav

Dyrkning

Y.st./rom./j.

sb. 118. Oppløjede sten, knogler, skaller og oldsager førte til maskinafdækning af en ca. 2,5 x 17 m stor
stenbræmme, hvis fulde udstrækning ikke er kendt. I forbindelse med denne kunne der gøres en række
forskellige iagttagelser: tilstedeværelse af en stenrække, opfyld af flintskærver, kulturlag mv., medens
en stenkreds kan være fra en sekundært anlagt høj. I bræmmen var der mange grubekeramiske fund,
flint, herunder ca. 10 skafttungepile og keramik. Desuden var der pletter med skaller og overalt mange
dyreknogler, samt her og der jernalderfund. På marken vest for undersøgtes en urnegrav fra ældre
romersk jernalder, en sodsværtet plet 0,4 m i diameter med brændte ben og dele af et par småkar
DJM 1900
Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Lisbeth Wincentz

368. Brøndstrup
14.01.06 Gjerrild

Gravplads

Dyrkning

Førrom./rom.

sb. 115. Undersøgelse af delvist oppløjet brandplet med få, brændte benstumper, rester af fem lerkar og
en skaftlapkniv. Fra lokaliteten er der tidligere fremkommet fund, der antagelig stammer fra grave
DJM 1338

Niels Axel Boas

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

369. Dyrbakke
14.01.06 Gjerrild

Boplads/gravplads

Dyrkning

Førrom./rom.

sb. 110. Undersøgelse af en delvist forstyrret urnebrandgrube fra tiden omkring Kristi fødsel med fire
til dels brændte bikar, alt dækket af et fad. Urnen indeholdt brændte ben og en nål og kniv af jern; uden
for urnen lå en lille jernkniv. Endvidere fortsattes undersøgelsen af en hustomt (AUD 1997, 294), hvor
østenden og en ovn blev udgravet. Denne var opført af meterstore, flade sten med en indre pakning af
mindre sten. Det forholdvis lille ovnrum var fyldt med skiftevis hvidt sand og sodsværtede lag. Den SVlige del af husets østende var fyldt med ildskørnede sten, og der blev i øvrigt iagttaget diverse
stenkonstruktioner/forekomster i forbindelse med huset. På dettes gulv var der rester af forkullede
træplanker. Anlægget blev tildækket med stabilgrus og jord med henblik på en eventuel senere
færdigundersøgelse
DJM 2550

Lisbeth Wincentz

Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

370. Dybdal
14.01.10 Hemmed

Boplads

Dyrkning

Ældre stenalder

sb. 176. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 296) koncentreret om fladen under det afgravede kulturlag,
hvor der blev udgravet 23 m2 omkring det NV-ligste ildsted og rålerparti. Det oprindelige stentæppe og
et ca. 10 cm tykt lag af undergrundsgrus/sand, iblandet spredte oldsager, blev fjernet. Herefter kunne 78 cirkulære fyldskifter, af hvilke nogle indeholdt mange flintafslag, registreres. Undersøgelsen
fortsætter for at undersøge mulige stolpehuller.
DJM 2450

Lisbeth Wincentz
Niels Axel Boas

Bebyggelse - Ældre stenalder

371. Vidmosegaard
14.01.13 Nimtofte

Boplads

Skovrejsning

Yngre bronzealder

sb. 110. På et 7,6 ha stort område sås efter dybdepløjning mindst 25 totalt ødelagte kogestensgruber. En
grube 3 m i diameter, men nu kun 0,3 m dyb under 0,75 m pløjelag, blev eftergravet. Her fandtes
lerklining, skår af store, beklaskede kar, skåle med skarpt bugknæk samt et par grove flækkesegl og
skiveskrabere. Lige syd for gruben var der oppløjede stolpehuller fra mindst en hustomt med keramik
fra samme tid
DJM 2702
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Niels Axel Boas

372. Albæk
14.01.14 Rimsø

Megalitanlæg/boplads

Dyrkning

Y.st./æ.br.

sb. 78. Registrering af privatsamling førte til kendskab til en ikke-registreret dysse, hvorfra stammer
diverse opsamlede flintredskaber. Undersøgelsen ved kammeret frembragte 25 kg hvidbrændt flint, rav,
dolkfragment, tre B-pile, skår fra senneolitikum og en fliget pilespids. Pløjelaget ved dyssens front
indeholdt 8 kg keramik fra MN A I-II. 150 m ØNØ for dyssen fandtes en særdeles keramikrig MN A II
boplads
DJM 2667

Niels Axel Boas

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

373. Albæk I
14.01.14 Rimsø

Boplads/ardspor/vej

Dyrkning

Y.st./æ.br./germ./nyere tid

sb. 79. Undersøgelse på et godt 1.100 m2 stort udgravningsfelt på sydsiden af en ådal. Der fandtes et
stensat ildsted, ca. 20 gruber, 10 stolpehuller, fem partier med kulturlag med lerklining, enkelte ardspor
samt dele af mindst fire vejspor. I et oppløjet område med spredte, gamle rodvæltehuller kunne hver af
disse indeholde 10-20 kg tragtbægerkeramik. Bortset fra en næbfibula, to fligede pilespidser og enkelte
skår fra ældre bronzealder stammer de 52 kg keramik fra lerkar, lerskeer og lerskiver fra MN A II med
et mindre islæt fra MN A I b og MN A III. Dertil kommer 30 kg flintaffald og 100 flintredskaber
DJM 2666

Niels Axel Boas
Lisbeth Wincentz

Ager/mark - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Ældre bronzealder
Andre anlæg/diverse - Germansk jernalder
Vej/bro - Nyere tid

374. Ørum
14.01.19 Ørum

Høj

Andet anlægsarbejde

Ældre bronzealder

sb. 210. Undersøgelse af en meget nedpløjet gravhøj, der, vurderet ud fra mørk fyld og rester af en
fodkrans, har haft en diameter på 22-24 m. Sammenhængende tørvefyld fandtes kun i gravgruben, der
indeholdt en egekistebegravelse med millimetertynde spor af omdannet træ. Graven indeholdt to
ravknapper og et lille stykke bronze. Et lerkar stod i vestenden af kisten, og her fandtes også et lille
stykke bronze. I højens NØ-lige kvadrant fremkom en række stolpehuller, der ikke forfulgtes
yderligere, og i østsiden var der en grube med stenheller. I højen var der 4-5 moderne nedgravninger,
herunder skytteskjul fra anden verdenskrig
DJM 2664
Gravhøj - Ældre bronzealder

Lisbeth Wincentz

375. Ramskovgaard
14.02.14 Alsø

Høj/boplads/ardspor

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 33. Undersøgelse af udateret, overpløjet høj, hvor kun et ca. 10 cm tykt bopladslag under denne var
bevaret. Enkelte stenspor efter randsten viser, at højens diameter har været ca. 13 m. Nogle beskedne
stolpespor og en ca. 8 x 4 m stor og 0,2 m dyb forsænkning indeholder lerkarskår, flintaffald og
redskaber, hvilket daterer anlægget til overgangen enkeltgravskultur/senneolitikum. Under mere end
halvdelen af højen sås ardspor med tydeligste pløjning øst-vest og med en indbyrdes afstand af 25 cm
DJM 2669

Niels Axel Boas

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

376. Fredriksdalvej
14.03.10 Vorup

Boplads/høje

Vejanlæg

Br,/j.

Prøvegravning af et 272.000 m2 stort areal, hvor der fandtes spredte bopladsrester fra bronze- og
jernalder, samt rester af tre overpløjede høje. Den bedst bevarede af disse havde rester af to
randstenskæder, og der fandtes mindst fire sekundære urnegrave fra yngre bronzealder. De indeholdt
bl.a. en lille bronzenål og en del af en bronzepincet
KHM 1259

Claus Kjeld Jensen

Bebyggelse - Bronzealder
Gravhøj - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

377. Fosevej/Kondrupvej
14.04.03 Enslev

Kulturlag

Vejanlæg

Udateret

sb. 21. Undersøgelse af kulturlag, der indeholdt trækul og varmesprængte sten, men i øvrigt var
fundtomt
KHM 1016

Helge Nielsen
Reno Fiedel

Kulturlag - Udateret

378. Vindbylund
14.04.04 Gjerlev

Boplads

Andet anlægsarbejde

Br./j.

sb. 56 - 59. Fund af sorte fyldfskifter der indeholdt keramik
KHM 1063
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Reno Fiedel

379. Galgevangsvej 1
14.04.05 Kastbjerg

Gravplads

Dyrkning

Ældre jernalder

sb. 52. Undersøgelse af tre brandgrave, hvor blot bundniveauet var bevaret. Ud fra keramik kan
gravene dateres til førromersk eller ældre romersk jernalder
KHM 1056

Helge Nielsen
Reno Fiedel

Gravplads/grav - Ældre jernalder

380. Galgevangsvej 2
14.04.05 Kastbjerg

Høj/ardspor/boplads

Dyrkning

Ældre bronzealder

sb. 13. Undersøgelse af overpløjet høj, diameter ca. 12 m, med randstenskæde med store og
mellemstore marksten og nu ca. 0,8 m høj, målt fra undergrundsniveau. Acentralt i højen var der en østvestorienteret, stenpakket jordfæstegrav med ydre mål på 3 x 4,5 m og rundet stenbund, hvor der
antagelig har stået en egekiste. Graven var tom og antagelig allerede plyndret kort tid efter dens
anlæggelse, bedømt ud fra fylden. Gravtypen og andre iagttagelser gør det rimeligt at henføre den til
ældre bronzealder. Under højen var der et 10-15 cm tykt muldlag, der havde været pløjet med ard i
retningerne nord-syd og øst-vest. Ardsporene sås under hele højen og endda nogle få meter uden for
randstenene. Sporenes indbyrdes afstand var 10-20 cm, og de gik visse steder 3-4 cm ned i
undergrunden. Iflg. oplysning fra Mads Kähler Holst, Moesgård og Henrik Breuning-Madsen,
Københavns Universitet, har muldfladen måske været opblødt med vand og sammenæltet, hvorefter
graven efter anlæggelse og tildækning muligvis igen er tilført store mængder væde, således at en
jernudfældningskappe relativt hurtigt har kunnet dannes omkring graven. Nogle få, lave fyldskifter og
en del flintaffald på stedet antyder aktiviteter forud for højens opførelse
KHM 1057

Ragna Stidsing

Gravhøj - Ældre bronzealder
Ager/mark - Bronzealder
Bebyggelse - Bronzealder

381. Galgevangsvej 3
14.04.05 Kastbjerg

Høj/boplads

Dyrkning

Bronzealder?

sb. 14. Undersøgelse af overpløjet høj, der blot var bevaret i 25 cm højde over undergrundsniveau, og
hvor rester af randstenskæden antyder en diameter på ca. 10 m. Det eneste anlæg, der blev fundet, var
en rundoval, 37 cm dyb, fundtom nedgravning i højens NV-lige kvadrant. Denne og en del flintafslag
på stedet antyder bopladsaktiviteter forud for højens anlæggelse
KHM 1058

Ragna Stidsing

Bebyggelse - Bronzealder
Gravhøj - Bronzealder

382. Højvang 1
14.04.11 Øster Tørslev

Boplads

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 89. Undersøgelse af en grube og dele af et større, fundrigt kulturlag, der kan henføres til
grubekeramisk kultur. A 3 pile dominerer, ca. 70%, og blandt de mere specielle fund kan nævnes et
ornamenteret flintafslag og tre fragmenter af leridoler, evt. fragmenter fra genstande med ukendt
funktion. Der fandtes desuden et par smågruber fra MN A I
KHM 1053
Bebyggelse - Yngre stenalder

Reno Fiedel

383. Højvang 2
14.04.11 Øster Tørslev

Grube

Dyrkning

Ældre stenalder

sb. 97. Ved prøvegravning fandtes en mindre grube indeholdende skaller, knogler, flintafslag og
redskaber fra Ertebøllekultur
KHM 1054

Reno Fiedel

Grube - Ældre stenalder

384. Frydensdal
14.05.01 Agri

Høj

Selvvalgt forskning

Bronzealder

sb. 27. Prøvegravning for at vurdere højens tilstand. Den fremstår markant, 8 m i diameter og godt 1 m
høj, med en mindre sænkning i midten, beliggende i græsningsareal på toppen af et højdedrag.
Umiddelbart under muldlaget var der en kompakt dynge af hånd- til godt hovedstore sten. Højen
vurderes som bevaringsværdig
EBM 751

Uffe L. Rasmussen
Pauline Asingh

Gravhøj - Bronzealder

385. Krogryggen
14.05.01 Agri

Høj/boplads

Dyrkning

Br./rom.

sb. 88. Prøvegravning i en overpløjet høj, hvor der hverken var gravanlæg eller højfyld. Derimod blev
der i en søgegrøft 4 m fra højens formodede centrum fundet gruber, mindst 2 m i tværmål og godt 0,6 m
dybe, hvorfra tre knuste lerkar fra ældre romersk jernalder
EBM 750

Uffe L. Rasmussen
Pauline Asingh

Gravhøj - Bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder

386. Stødov
14.05.06 Helgenæs

Boplads

Dyrkning

Vik./y.st.

sb. 53. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 305) hvor der blev udgravet yderligere fem grubehuse, let
ovale, op til 4 m i diameter. Ud over bevarede ildsteder i husene er der registreret væsentlige detaljer
omkring deres konstruktion, bl.a. pælestøttede, indre bænke og bevarede stolper og pæle fra væggene.
Desuden blev der undersøgt bopladsgruber, enkelte stolpehuller med stenforing samt kulturlag.
Sidstnævnte indeholdt lerkarskår fra halvkuglekar, tenvægte, diverse jerngenstande, fragmenter af
drejekværne og knogler. Endelig blev der registreret kulturlag og gruber fra tidlig mellemneolitikum
EBM 408
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Vikingetid

Pauline Asingh

387. Vængesø I
14.05.06 Helgenæs

Skaldynge/grav

Dyrkning

Ældre stenalder

sb. 17. Prøvegravning på et ca. 250 x 75 m stort område på en tidligere kystbrink, hvor der gennem
årtier er blevet oppløjet store mængder skaller, flint, ben og tak. Størstedelen af skaldyngen viste sig at
være bortpløjet, og kun i større lavninger var der endnu intakte kulturlag. I skaldyngens nordside
åbnedes et 20 x 20 m stort felt med skallag in situ, hvorunder der fandtes en cirkulær nedgravning, der
tolkes som mulige spor af et husgrundrids. Kulturlaget indeholdt flint og knogler, bl.a fra hval. Mod
syd, engang afgrænset af en mindre vig, blev størsteparten af en 60 m2 stor skaldynge udgravet. Over et
tyndt kulturlag fra mellemste Ertebøllekultur, delvist dækket af en strandvold, fandtes et 5-40 cm tykt
kulturlag fra klassisk Ertebøllekultur med varierende indhold af skaller, bevarede ildsteder, betydelige
mængder flint, fortrinsvis fra økseproduktion, samt lerkarskår. Af faunalevn bør nævnes hvalknogler,
herunder et godt 1 m langt ribben, og store mængder fiskeknogler. Indlejret i skaldyngen var der en
jordfæstegrav, hvor den døde lå på ryggen med tæt samlede ben, antagelig på et leje af bark eller skind.
Kraniet og højre arm manglede, og bedømt ud fra den stærkt forvredne rygsøjle er de manglende
legemsdele fjernet fra kroppen, inden bløddelene er omdannet. På bækkenet lå et stykke rav, ved
hænderne henholdsvis en tværpil og en flække med konkav enderetouche og ved siden af skelettet et
knust lerkar. En 14C datering lyder på 4315-4250 B.C., medens 13C værdien er 11,4 promille. Dvs., at
der er tale om den hidtil mest "marine person" fra Danmark
EBM 156

Per Borup
Søren H. Andersen
Pauline Asingh

Gravplads/grav - Ældre stenalder
Skaldynge - Ældre stenalder

388. Dangårdsvej
14.06.02 Fårup

Høj/boplads

Vejanlæg

Førromersk jernalder

sb. 23. Af den sb.- registrerede høj var der ingen spor, men ved prøvegravningen fandtes en østvestorienteret hustomt med spor af fire sæt tagbærende stolper. En grube straks op til tomten indeholdt
et stort keramikmateriale fra begyndelsen af yngre førromersk jernalder. Fortsat prøvegravning
påtænkes
KHM

Claus Kjeld Jensen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravhøj - Førromersk jernalder

389. Hvæshøj
14.06.05 Hald

Høj

Råstof

Oldtid

sb. 22. Forgæves eftersøgning af "Hvæshøj", hvor der blot fandtes enkelte, fundtomme fyldskifter.
Dyrkning har fjernet alle spor af højen
KHM 1068
Gravhøj - Oldtid

Reno Fiedel

390. Kousted
14.06.06 Kousted

Kirke

Andet anlægsarbejde

Middelalder

I to smalle nedgravninger til varmeinstallation langs korets nord- og sydvæg blev der påvist et
oprindeligt, stenarmeret mørtelgulv, der i den vestlige del lå 25 cm under nuværende gulvniveau. Den
østlige del af korgulvet lå 12-15 cm højere, og i begge sider var forkanten af trin bevaret i en afstand af
2 m fra østmuren. Trinnet har formentlig løbet tværs over korgulvet, så partiet foran alteret har været
hævet over det øvrige gulv
NM2 542/98

Birgit Als Hansen

Kirke/Kirkegård - Middelalder

391. Ved Simonsmose
14.07.01 Falslev

Grube

Læhegn

Yngre bronzealder

sb. 61. Efter dybdepløjning undersøgtes en skalfyldt grube, der kan keramikdateres til yngre bronzealder
KHM 1124

Reno Fiedel

Grube - Yngre bronzealder

392. Alstrup
14.07.06 Mariager Ls

Boplads/vej

Selvvalgt forskning

Førrom./rom.

sb. 209. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 308) hvor der fandtes et par udhuse, spor af hegn samt
kulturlag fra yngre førromersk jernalder, der kan knyttes til det tidligere fundne langhus. Et vejspor, der
gik 20-30 cm ned i undergrunden og var ca. 2 m bredt, løb ret øst om gårdsanlægget. Det fortsætter
mod syd ind i landsbyen og mod nord mod agersystemet i Ajstrup Krat. Lige øst for vejen fandtes
desuden den vestligste del af endnu et gårdsanlæg. Det fremgår nu, at bopladsen strækker sig ind i
begyndelsen af ældre romersk jernalder
KHM 0999

Claus Kjeld Jensen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Vej/bro - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

393. Alstrup Krat
14.07.06 Mariager Ls

Høj

Selvvalgt forskning

Y.st./æ.br./y.br./førrom.

sb. 233, 239. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 310) af to høje, hvor den ene, en muldblandet røse, 0,4
x 4 m, blev færdigundersøgt. Her fandtes en grav fra ældre bronzealder med flintbor og en fladehugget
kniv. Den anden høj, sandtørvsbygget, 0,7 x 8 m, med randstenskæde, er undersøgt for den sydlige
halvdels vedkommende, medens den nordlige del lades urørt. Der fremkom en jordfæstegrav fra ældre
bronzealder med en bronzetutulus og lidt tekstilrester, samt to urnegrave fra henholdsvis yngre
bronzealder og sen førromersk jernalder. Under højen var der kulturlag med keramik fra
enkeltgravskulturen
KHM 1112 og 1113
Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Claus Kjeld Jensen

394. Fladbjerg 1
14.07.06 Mariager Ls

Boplads

Naturgas

Y.st./y.br.

sb. 277. Ved prøvegravning fandtes otte gruber, hvoraf én kunne keramikdateres til yngre bronzealder.
I området er i øvrigt opsamlet en del flint fra senneolitikum eller bronzealder
KHM 1071

Reno Fiedel

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

395. Fladbjerg 2
14.07.06 Mariager Ls

Boplads

Naturgas

Ældre stenalder

sb. 278. Snit gennem strandvolde med lag hvorfra der opsamledes en del flintafslag, herunder
vandrullede
KHM 1061

Reno Fiedel

Bebyggelse - Ældre stenalder

396. Enghøj 1
14.09.02 Borup

Gravplads/boplads/høj

Vejanlæg

Førrom./vik.

sb. 57. Ved prøvegravning af 67.000 m2 straks nord for Enghøj Kirke undersøgtes 20 jordfæstegrave
fra vikingetid, herunder bl.a en kammergrav, to med vognfading samt simple plankekister med få eller
ingen søm. En vognfadinggrav indeholdt kniv, hvæssesten, perler, et skrin, et par stærkt nedbrudte
bronzefade(?) og rester af guldindvirket klæde. I en plankekiste fandtes en ravperle, to glasperler og en
Torshammer af sølv. Gravpladsen ligger lige syd for den nyfundne, udaterede gravhøj og er afgrænset
til alle sider. Endvidere fandtes gruber og spredte stolpehuller fra ældre førromersk jernalder
KHM 1202

Claus Kjeld Jensen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravhøj - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid

397. Enghøj 2
14.09.02 Borup

Boplads

Vejanlæg

Rom./germ.

sb. 58. Efter prøvegravning af 115.000 m2 indledtes undersøgelse af fem langhuse med udhuse og
omgivende hegn. Pladsen er relativt velbevaret, med et godt keramikmateriale fra yngre romersk og
ældre germansk jernalder. Undersøgelsen fortsætter i 1999
KHM 1217
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Claus Kjeld Jensen

398. Rahrseje
14.09.03 Dronningborg

Boplads/grave

Vejanlæg

Æ.j./midd.

sb. 15. Prøvegravning af 160.000 m2 hvor der fandtes spredte og dårligt bevarede bebyggelsesspor fra
ældre jernalder og middelalder samt et par grave fra ældre jernalder
KHM 1216

Claus Kjeld Jensen

Bebyggelse - Ældre jernalder
Gravplads/grav - Ældre jernalder
Bebyggelse - Middelalder

399. Tjærby
14.09.04 Gimming

Kirkegård/boplads

Dyrkning

Vik./midd.

sb. 20. Udgravning af ca. 1.500 m2, der udgør omkring en tredjedel af kirkegården. Der fandtes et dige,
der har omkranset stenkirkens kirkegård, samt ca. 80 grave fra en ældre kirkegård. Endvidere
undersøgtes et hus fra 10./11. årh. med tagbærende vægstolper og let buede vægge, hegn, affaldsgruber
og en del stolpehuller. Udgravningen fortsætter i 1999
KHM 0899

Inger Marie Hyldgaard

Bebyggelse - Vikingetid
Kirke/Kirkegård - Middelalder

400. Kildevældet
14.09.05 Harridslev

Boplads

Vejanlæg

Yngre bronzealder

sb. 21. Undersøgelse af 15 større og mindre gruber med keramik
KHM 1015

Helge Nielsen
Reno Fiedel

Bebyggelse - Yngre bronzealder

401. Purager
14.09.05 Harridslev

Boplads/brønd

Vejanlæg

Yngre bronzealder

sb. 22. Undersøgelse af seks keramikførende gruber og en brønd
KHM 1065
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Helge Nielsen
Reno Fiedel

402. Rådhustorvet
14.09.08 Randers

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 43. Undersøgelse af en del af soklen til den nordre langmur i Skt. Peders Kirke. Soklen var 4 m
lang, ca. 1,4 m bred og bestod af frådstenskvadre med skråkant. Kirken hørte til Benediktinerklostret
Vor Frue og menes opført ca. 1100. Få meter nord for soklen sås et mindre antal formodede
nonnegrave, der dog ikke blev undersøgt
KHM 1201

Inger Marie Hyldgaard

Bebyggelse - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Middelalder

403. Vestervold
14.09.08 Randers

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 84. Undersøgelse af en stenforet affaldsgrube fra ældre middelalder med kompakte lag af
kammageraffald, herunder afskårne benender og et enkelt fragment af en enkeltkam
KHM 1273

Inger Marie Hyldgaard

Bebyggelse - Middelalder

404. Ved Dyrehaven
14.10.04 Gjesing

Boplads

Dyrkning

Yngre stenalder

Registrering af 15-20 sorte pletter og undersøgelse af en grube, der indeholdt flint og keramik fra
senneolitikum
KHM 1052

Reno Fiedel

Bebyggelse - Yngre stenalder

405. Vigholmen 2
14.10.06 Hørning

Boplads

Skovrejsning

Y.st./y.br.

sb. 50. En mindre prøvegravning efter dybdepløjning afslørede, at et kulturlag tilhørende
tragtbægerkultur nu lå i pløjelaget. Endvidere blev en grube fra yngre bronzealder, hvori der havde
stået et lerkar, undersøgt
KHM 1033
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Reno Fiedel

406. Eskilsagre 5
14.10.13 Nørager

Boplads/grav

Skovrejsning

Y.st./y.br.

Efter dybdepløjning på et ca. 3 ha stort område registreredes spor af mere end 300 anlæg i pløjelaget,
og kun enkelte stedet var kulturlag bevaret under dette. Der kunne udskilles to bopladser tilhørende
tragtbægerkultur og en fra yngre bronzealder. Desuden undersøgtes bunden af en jordgrav fra
tidligneolitikum og en ovnkonstruktion fra yngre bronzealder
KHM 1055

Reno Fiedel

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

Århus Amt
407. Ringslund
15.01.09 Storring

Boplads?

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 32. Ved fosfatanalyse blev der over en strækning på 80 m konstateret forhøjede fosfattal, men en
prøvegravning afslørede kun få, spredte, fundtomme fyldskifter
FHM 4035

Jens Jeppesen

Bebyggelse - Udateret

408. Århus Banke
15.01.09 Storring

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 32. Ved en prøvegravning på et markant højdedrag fandtes i søgegrøfterne spredte affaldsgruber,
heraf nogle med keramik; en enkelt grube blev udgravet. Keramikfundene daterer pladsen til
førromersk jernalder periode I. Undersøgelsen vil blive fortsat
FHM 4032

Jens Jeppesen

Bebyggelse - Førromersk jernalder

409. Hesselbjerg
15.02.11 Randlev

Gravplads

Dyrkning

Vikingetid

sb. 12. Fortsat udgravning (AUD 1997, 318) hvor der mod nord og øst fandtes 30 grave på et knapt
1.800 m2 stort areal. I de fleste jordfæstegrave var der kistespor og i to delvist bevarede skeletter.
Gravgodset bestod især af knive og bæltespænder af jern; desuden fandtes en jernnøgle, en
skiferhvæssesten samt et brudstykke af en kufisk mønt. I enkelte af brandgravene var der keramik og
glasperler. I alt er der nu 79 jordfæstegrave og 18 brandgrave, men pladsen er ikke afgrænset mod nord
og øst. Også mod syd kan der være flere grave, idet der 50 m fra udgravningen med metaldetektor er
fundet et trefliget spænde
FHM 4015
Gravplads/grav - Vikingetid

Jens Jeppesen

410. Over Randlev
15.02.11 Randlev

Boplads

Selvvalgt forskning

Vikingetid

sb. 11. I forbindelse med Hesselbjergudgravningen, og på baggrund af findestedet for Over Randlevmøntskatten 300 m fra gravpladsen, foretoges detektorafsøgning på omgivende marker. Ved findestedet
for møntskatten gjordes en række metalfund, og to kufiske mønter kun 1 m fra hinanden viser antagelig
selve findestedet. Der undersøgtes 1.000 m2, og herved fremkom tre grubehuse samt yderligere tre
kufiske mønter. Der er stor sandsynlighed for, at møntskatten stammer fra et af grubehusene, hvor
øvrige fund antyder en metalhåndværkers værksted. Desuden gjordes en række fund, især brudsølv, der
må opfattes som stammende fra yderligere et skattefund: sølvbarrer, hele og ituklippede smykker, bl.a.
tre armbånd, samt nogle arabiske mønter. Disse fund lå spredt, men synes at have deres centrum
omkring 25 m fra Over Randlev-skattens findested. Undersøgelsen fortsætter, da der med detektor også
er fundet sølv uden for det undersøgte område
FHM 4016

Jens Jeppesen

Bebyggelse - Vikingetid
Depotfund/skattefund/offerfund - Vikingetid

411. Blomstervej
15.03.08 Tilst

Boplads/gruber

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 69. Undersøgelse på sydkanten af et større plateau, hvor der ved prøvegravning tidligere var fundet
bopladsspor. Ned mod en lavning fremkom en koncentration af kogestens- og lertagningsgruber, af
hvilke en indeholdt førromersk keramik. Desuden registreredes et par gruber på en lav højning
FHM 4144

Henrik Skousen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder

412. Badstuegade
15.03.11 Århus

Bebyggelse/vej

Andet anlægsarbejde

Vik./mid./nyere tid

sb. 102. Undersøgelse af 455 m2 uden for byvolden med 3 m tykke kulturlag fra vikingetid til nyere tid.
Det kunne herved ses, at Borrebækken, der leverede vand til byens voldgrav, havde haft skiftende leje,
og at Klostergade med et oprindeligt noget andet forløb var anlagt i anden halvdel af 1200-tallet, eller
senest først i 1300-tallet. Der fandtes spredt i området ni brønde, hvor de ældste, holkbrønd,
fletværksbrønd og stavbygget brønd, synes at være fra vikingetiden, medens seks, kassebrønde af træ,
en tøndebrønd og to af sten dateres til tidlig middelalder/nyere tid. De ældste sammenhængende
bebyggelsesspor, flere mindre huse og stalde med intakte fodremme, er fra 1500-tallet.
Beboelseshusene havde lergulv eller teglgulv, og i et havde der været en kuppelovn. Hegn af
stavplanker eller risfletning adskilte de forskellige bygninger. Nær disse fandtes et nedgravet garverkar
af fornemt bødkerarbejde, diameter 1,75 m, og længst ude mod Klostergade/Borggade var der en
kælder opført af munkesten fra 15-1600-tallet. Efter at vold og grav sløjfedes sent i 1400-tallet, blev
området tæt bebygget, hvorfor den bortkørte fyld blev gennemgået af amatørarkæologer, hvilket gav en
række fund fra middelalderen: mønter, bæltespænder, hestesko, en økse, blytenvægt, vægtlodder,
klædeplombe mv. Øvrige fund omfatter bl.a. keramik, herunder en sparebøsse fra 1600-tallet, lædersko,
ornamenteret 1200-tals hornplade, slibesten, træske og tekstilrester
FHM 4007
Bebyggelse - Vikingetid
Vej/bro - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Vej/bro - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid
Vej/bro - Nyere tid

Hans Skov

413. Fiskergade
15.03.11 Århus

Kulturlag/brønd

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 77. Undersøgelse af forstyrrede kulturlag. Der fandtes i baggården en rund brønd i gule teglsten
med en diameter på ca. 1 m
FHM 4163

Hans Skov

Bebyggelse - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

414. Guldsmedegade
15.03.11 Århus

Vej

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 104. Ved snitgravning af 1,8 m tykke vejlag ud for Klostertorv fandtes den ældste brolægning fra
ca. 1250, et ca. 20 cm tykt, kompakt lag småsten på undergrundssand. I de få intakte profiler, der i
øvrigt blev opmålt, kunne der udskilles op til 12 vejfaser frem til nutiden. Undersøgelsen viser, at
Guldsmedegade her, i lighed med en lang række andre gader i den indre by, er anlagt omkring 1250
FHM 4075

Hans Skov

Vej/bro - Middelalder
Vej/bro - Nyere tid

415. Klostertorv
15.03.11 Århus

Bebyggelse/veje

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 108. Undersøgelse af op til 1,8 m tykke kulturlag, hvis tykkelse var mindst mod nord. Ældst var et
sandet, gråbrunt kultur/pløjelag fra 1000-1100-tallet. Mod syd sås en brolægning, den ældste fase af
Frue Kirkesti. De tidligste vejfaser bestod af småsten, hvor der desuden fandtes dyreknogler, og i de
bedst bevarede lagfølger kunne der påvises op til syv vejfaser under det moderne stabilgrus. Enkelte af
disse faser udgjordes af lidt større sten med den flade side opad, og alle, bortset fra den ældste fase,
indeholdt tegl. Nord for Frue Kirkesti påvistes bebyggelse fra nyere tid, hvis fundamenter og kældre har
ført til fjernelse af ældre bebyggelse. Nordligst på torvet undersøgtes gaden Tangen, hvor forholdene
svarede til Frue Kirkesti, bortset fra at alle vejfaser her indeholdt tegl. Tangen antages opført i 1200tallet
FHM 4157

Hans Skov

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

416. Mejlgade
15.03.11 Århus

Veje

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 110. Det ældste lag udgjordes overalt af en teglholdig, kompakt brolægning af småsten, med
teglstumper og knogler, anlagt på stenet, rødt undergrundssand. I Mejlgades nordlige ende blev
brolægningen løs og diffus. Keramik viser, at denne vej var i brug i 12-1300-tallet, og den knytter sig
formentlig til byens omfattende omstrukturering i 1200-tallet. I selve gadeforløbet sås desuden op til 11
vejfaser under det moderne stabilgrus
FHM 4159
Vej/bro - Middelalder
Vej/bro - Nyere tid

Hans Skov

417. Skolegade
15.03.11 Århus

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Vik./midd./nyere tid

sb. 107. Undersøgelse af ca. 140 m2, hvor et antal profiler blev opmålt og en del lag stratigrafisk
undersøgt og soldet. I det ca. 60 cm tykke lag fra vikingetid sås flere gulvfaser og et ildsted, medens
fundene udgøres af halvkuglekar, væve- og tenvægte, lidt kammageraffald, glasperler og en 8 cm lang
fiskekrog af jern. Der var mange fiskenogler, især fra hoved og rygrad samt knogler fra pattedyr. Fra
middelalderlagene kom en mængde keramik, en fin lille fiskekrog af bronze, en mønt fra Erik af
Pommerns tid samt mange knogler fra fisk og pattedyr. Mod øst sås kystskråningen med massive
opfyldningslag, herunder sten og teglbrokker, fra 16-1700-tallet, der skulle tjene til at hindre
kysterosion
FHM 4156

Hans Skov

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

418. Skt. Clemens Torv
15.03.11 Århus

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Vik./midd.

sb. 103. Mindre, arkæologisk undersøgelse af sortbrune kulturlag af hvilke et par containerfulde blev
vandsoldet på museet. Herved fandtes store mængder keramik, kammageraffald, glasperler, mønter,
metalsager, slibesten og klæbersten
FHM 4067

Hans Skov

Kulturlag - Vikingetid
Kulturlag - Middelalder

419. Volden
15.03.11 Århus

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 111. Undersøgelse af kulturlag ned til 1,10 m dybde med fund fra højmiddelalder og især 16-1700tallet
FHM 4162

Hans Skov

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

420. Åboulevarden
15.03.11 Århus

Brønd

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 109. Undersøgelse af en muret brønd sat på en ældre, træbygget kassebrønd, fra henholdsvis 1700og 1500-tallet
FHM 4158
Bebyggelse - Nyere tid

Hans Skov

421. Åboulevarden
15.03.11 Århus

Diverse

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 85. Undersøgelsen viste, at åen frem til 12-1300-tallet løb godt 11 m nord for sydfacaden af
Åboulevarden 64. Herefter opfyldtes ålejet gradvist med gødning, og senest i 1600-tallet opførtes en
bygning ca. 11 m nord for nævnte husfacade. Ved senere opfyldninger flyttedes ålejet efterhånden til sit
nuværende leje, 23 m syd for placeringen i middelalderen
FHM 4161

Hans Skov

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

422. Gammelgård
15.04.05 Malling

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 40. Tre søgegrøfter gennem tomten af stuehuset fra 1600-tallet viste ingen ældre huslevn
FHM 4160

Hans Skov

Bebyggelse - Nyere tid

423. Gammel Moesgård
15.04.06 Mårslet

Bebyggelse

Selvvalgt forskning

Midd./nyere tid

sb. 98. Området, hvor Moesgårds forgænger lå frem til ca. 1711, afsøgtes grundigt med detektor.
Herved fandtes en række genstande fra 1300-1700-tallet: fem borgerkrigsmønter, tre toskilling fra
henholdsvis 1563, 1698 og 1712, en regnepenning fra ca. 1675, en sølvmønt fra 1400-1600-tallet og en
skilling fra 1700-tallet. Endvidere spænder, knapper, hestesko, dele af kobber- og malmgryder,
blysprosser og en lille klokke. Fra slutningen af 1650'erne en kanonkugle og 24 blykugler fra pistoler
og geværer. Tre søgegrøfter viste, at gården har været omgivet af vådområder på tre sider og Giberå på
den fjerde. Tre svære, tilspidsede egepæle fra en søgegrøft er dendrokronologisk dateret til 1396.
Undersøgelsen fortsætter i 1999
FHM 4074

Hans Skov

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

424. Høskoven-Frichsvej
15.04.13 Viby

Kulturlag/boplads/diverse

Andet anlægsarbejde

Stenalder/udateret

Undersøgelse, især langs Brabrand Fjords fossile stenalderkyst, hvor der ved summarisk beskrivelse,
profilskitse og fotografering, blev registreret syv nye lokaliteter, fire med kulturlag, en grube, et lerkar
og et flintrigt udsmidslag. To kulturlag kan dateres til tragtbægerkultur og et til sen enkeltgravskultur.
Lerkarret, meget dårligt bevaret, er muligvis tidligneolitisk, medens udsmidslaget er fra sen
Ertebøllekultur, og til denne hører også spredte fund af flint. To fundsteder kunne ikke nærmere
dateres. Fundene giver indtryk af en omfattende stenalderbebyggelse i området
FHM 4082 / FHM 4145-4151
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Kulturlag - Stenalder
Kulturlag - Stenalder
Kulturlag - Udateret

Henrik Skousen

425. Rugholm
15.04.13 Viby

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

sb. 32. Undersøgelse på klassisk lokalitet, hvor et ikke særligt fundrigt, brednært, mørkegråt lag
udgravedes. Endvidere blev der lagt en 15 m lang profilgrøft gennem en serie kystaflejringer af ral,
grus og sand af vekslende grovhed, præget af erosion og materialetransport. Lagene var meget rige på
flint fra tidlig Ertebøllekultur og repræsenterer udsmid fra bopladsområdet ovenfor, eller
flintbearbejdning på stedet. Endvidere var der mulighed for at dokumentere omfattende spor af
bearbejdet flint langs Brabrand Fjords fossile kystline i øvrigt
FHM 4143

Henrik Skousen

Bebyggelse - Ældre stenalder

426. Møllebakken
15.05.05 Lading

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.br./førrom.

sb. 14. Fund af flere gruber og stolpehuller, hvor keramik fra gruberne kan dateres til overgangen
mellem bronze- og jernalder
FHM 4127

Hans Skov

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

427. Teglhøjen, Hinneruplund XI
15.06.03 Grundfør

Gruber

Andet anlægsarbejde

Y.st./førrom.

sb. 18. Ved prøvegravning fandtes en grube indeholdende keramik fra tidligneolitikum A samt gruber
med keramik fra førromersk jernalder
FHM 4155

Henrik Skousen

Grube - Yngre stenalder
Grube - Førromersk jernalder

Skanderborg Amt
428. Elleskovgård
16.01.06 Låsby

Boplads

Vejanlæg

Yngre stenalder

sb. 15. Trods en del overfladefund af bearbejdet flint blev der ved prøvegravning ikke påvist anlægsspor
SIM 36/1998

Knud Bjerring Jensen

Bebyggelse - Yngre stenalder

429. Låsby Mosegård
16.01.06 Låsby

Jernudvinding

Vejanlæg

Middelalder?

sb. 14. Prøvegravning, hvor der fandtes lerkarskår og jernslagger, førte ikke til fund af anlægsspor
SIM 35/1998
Jernudvinding - Middelalder

Knud Bjerring Jensen

430. Blommehaven / Æblehaven
16.02.08 Skanderup

Boplads/diverse

Andet anlægsarbejde

Y.st./førrom./j.

sb. 133. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 347) af pletter med flintafslag fra yngre stenalder, muligvis
hyttetomter, samt bopladsrester fra førromersk jernalder i form af forskellige typer af gruber. En stor,
bådformet nedgravning kunne ikke dateres nærmere inden for jernalderen
SBM 754

Mariann Hahn-Thomsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Jernalder

431. Kirsebærhaven
16.02.08 Skanderup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 134. Der registreredes 414 anlægsspor -- stolpehuller og gruber - samt kulturlag. Fire treskibede
langhuse kunne med sikkerhed udskilles, to af disse med tilhørende hegn
SBM 768

Lise Frost

Bebyggelse - Førromersk jernalder

432. Dorteasminde
16.03.02 Hornborg

Høj

Andet anlægsarbejde

Y.st./æ.br.

sb. 49. Afsluttende undersøgelse (AUD 1997, 351). Der fremkom ikke yderligere anlæg
HOM 18

Anders Horsbøl Nielsen

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Ældre bronzealder

433. Fugholm
16.03.03 Horsens

Kulturlag/vej/diverse

Andet anlægsarbejde

Middelalder

Undersøgelse af højmiddelalderligt bolværk i Fugholms sydlige ende. Flere steder iagttoges også
vejbrolægning, der ud fra genstande fra det underliggende kulturlag kan henføres til højmiddelalder.
Desuden sås i det meste af gadeforløbet intakte kulturlag
HOM 1159
Andre anlæg/diverse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder
Vej/bro - Middelalder

Anne Mette Kjærgård

434. Skolegade
16.03.03 Horsens

Kulturlag/voldgrav

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 46. Undersøgelse af middelalderlige kulturlag i smalle grøfter samt lokalisering af det nordlige
forløb af den højmiddelalderlige voldgrav. Desuden påvistes en yngre voldgrav, som afspejler en
udvidelse af byarealet i 1500-tallet
HOM 629

Karen Salvig

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

435. Damgård
16.03.04 Hvirring

Høje

Råstof

Y.st./oldtid

sb. 115-117. Undersøgelse af tre overpløjede høje, hvor en amatørarkæolog i øvrigt havde fundet
enkelte flintafslag og et lerkarskår fra enkeltgravskultur. Alle højene viste sig totalt sløjfede ved
muldafrøming i forbindelse med grusgravning. Ved en højtomt sås svage spor af udpløjet højfyld og
formentlig rester af et fossilt muldlag
VKH 6217

Folmer Christiansen

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Oldtid

436. Bredstenbro
16.03.05 Nim

Brønd/vej/diverse

Andet anlægsarbejde

Vik.?/midd./udat.

sb. 109. Undersøgelse hvor der tidligere er fundet træ, dendrokronologisk dateret til slutningen af 1000tallet. Der fandtes en træspade, måske fra vikingetid. Desuden afdækkedes bl.a. en kampestensbrønd,
1,5 m i diameter, antagelig opfyldt en gang i middelalderen samt en lille affaldsgrube fra samme tid.
Der påvistes endvidere to formodede hulveje af uvis alder, hvor den ene overlejrede en genbegravelse
med knogler fra mindst tre individer. Disse antages at stamme fra en tidligere påvist
middelalderkirkegård i nærheden
HOM 1137
Bebyggelse - Vikingetid
Vej/bro - Middelalder

Susanne Nissen Gram

437. Rokær
16.03.06 Tamdrup

Høj

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 98. Undersøgelse af 12,5 x 25 m stor, ikke tidligere registreret, rektangulær langhøj med bevaret
primærgrav fra tidligneolitikum, facadegrøft i øst og stolpespor ved langsiderne, orienteret VSV-ØNØ.
Højfylden udgjordes af sortbrun, meget kompakt, sandet muld over et område på ca. 13 x 15 m.
Graven, centralt placeret, bestod af en stenpakning, 3,25 x 1,75 m, orienteret som højen og anlagt på
oprindelig overflade. Selve gravlejet var 2,1 x 0,5-0,7 m og bestod af et tyndt, sortbrændt materiale,
hvorpå gravgaverne lå: i vest to slebne, tyndnakkede flintøkser og 82 store ravperler. I gravens midte
igen ravperler, bl.a. tre fordelerstykker og 113 små, båndformede perler. I alt indeholdt graven 206
ravperler, herunder fem "ravsole", dvs. runde, hvælvede stykker med central gennemboring og
indborede gruber langs kanten af den flade side. I denne del af graven var der også forkullet træ, måske
bunden af et lille trækar. I gravens nordlige del lå en dolk, fremstillet af en lang, slebet flække. Efter
fjernelse af gravlejet fandtes to kraftige stolpehuller, et for hver ende af dette. Højens langsider var
kantet af zig-zag satte stolper, mellem hvilke der måske har været fletværk eller træ. I øst afgrænses
anlægget af en 6 m lang og op til 0,7 m dyb grøft, hvori der sås spor af skråtstillede planker, støttet af
sten, medens afgrænsningen i vest har bestået af et dobbelt sæt stolper
HOM 1151

Anne Mette Kristiansen

Gravhøj - Yngre stenalder

438. Øster Lund
16.03.06 Tamdrup

Høj/boplads

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 8. Ved prøvegravning lykkedes det ikke at lokalisere den sb.-registrerede høj. Til gengæld fandtes
gruber, kogestensgruber og stolpehuller
HOM 1148

Karen Salvig

Bebyggelse - Oldtid
Gravhøj - Oldtid

439. Vestermarken
16.04.06 Sønder Vissing

Boplads/helleristning

Vejanlæg

Førrom./br.

sb. 158. Afsluttende undersøgelse (AUD 1997, 357) bl.a. af en stor, keramikholdig grube fra
førromersk jernalder per. I. Nogle hundrede meter herfra fandtes på et område med tilført jord en
mindre sten med skåltegn
HOM 1024
Bebyggelse - Bronzealder
Helleristning - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Per Borup

440. Vilholtgård
16.04.06 Sønder Vissing

Boplads

Skovrejsning

Yngre stenalder

sb. 192. På et fladt, langstrakt, sandet plateau oven for Gudenåen, hvor der gennem en årrække er
opsamlet et stort antal især senneolitiske oldsager, udgravedes et toskibet hus med forsænket gulv og
dobbeltvægstolper, indtrukket indgang samt spor efter tre tagbærende stolper, ca. 12 x 5,5-6,5 m. Det
forsænkede gulv midt i den østlige ende målte ca. 4 x 5,5 m. Et andet hus med forsænket gulv målte 7,5
x 4 m, men her kunne blot påvises spor efter fem vægstolper og ingen tagbærende stolper. Et tredje hus
fremstod som en smal, tresidet væggrøft med et næsten retvinklet gavlforløb og spor af to tagbærende
stolper, antagelig østdelen af et hus. I et hus fandtes daterende materiale, medens dateringen af de to
øvrige er baseret på hustypologi
HOM 586

Per Borup

Bebyggelse - Yngre stenalder

441. Pederslyst
16.05.03 Hylke

Boplads

Andet anlægsarbejde

Æ.st./y.st./æ.br./y.br.

sb. 79. Undersøgelse af et 30 ha stort, kraftigt kuperet område, hvor der blev udlagt 51 søgegrøfter, alle
med anlægsspor. Der fandtes bopladsrester fra både ældre og yngre stenalder samt ældre og yngre
bronzealder
SBM 760

Mariann Hahn-Thomsen

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

442. Vedslet grusgrav
16.05.11 Vedslet

Boplads

Råstof

Førromersk jernalder

sb. 36. Prøvegravning hvor der fremkom gruber med keramik og stolpehuller, antagelig tilhørende flere
langhuse. Datering til førromersk jernalder periode I
HOM 926
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Karen Salvig

443. Petersborg
16.05.15 Østbirk

Boplads/grav

Andet anlægsarbejde

Æ.st./y.st./æ.j./udat.

sb. 170. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 360) hvor der udgravedes tre gruber fra Maglemosekultur
med forkullede hasselnøddeskaller. Endvidere undersøgtes yderligere 50 m af en retliniet palisadegrøft
af uvis alder og funktion. Tæt ved grøften fandtes en urnegrav, og et stykke herfra et udaterbart,
treskibet langhus, hvor kun et nedgravet, lerforet ildsted og spor efter de tagbærende stolper var
bevarede. En nærliggende, helt fladbundet grube, 3 x 4,5 x 0,2 m, der fremstod som et mørkebrunt
fyldskifte, var på bunden helt dækket af et sort trækuls- og kornholdigt sandlag. Ved vandsoldning af
grubens indhold kunne i alt 13 kg forkullet korn, ren hvede, tilvaretages. På grubens bund var der i
øvrigt en mængde små, ildskørnede sten, som dannede et aflangt ildsted. Anlægget tolkes som et
korntørrings- eller ristningsanlæg, hvor kornet er blevet opvarmet ved hjælp af trækul og de nævnte
små sten. Der sås ikke stolpespor uden for gruben, men det skarpt afgrænsede, sorte lag antyder, at den
har været omgivet af en eller anden konstruktion. Gruben indeholdt kun ganske få oldsager, men
heriblandt var en pileskaftglatter og et lille skår fra et klokkebæger
HOM 1018

Per Borup

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

444. Vestbirk
16.05.15 Østbirk

Boplads

Vejanlæg

Æ.j.(?)/rom./germ.

sb. 171. I en søgegrøft på en morænebakke fandtes en række stolpespor, der udgjorde et kortere forløb
af et hegn med halvtag. Ned langs bakkens stejle østside var der mørk kulturjord med en del skår og
store sten, og neden for bakken sås bl.a. over en 8 m lang strækning en ca. 50 cm bred, fladbundet
grøft, kun let nedgravet i undergrunden
HOM 1069

Per Borup

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

445. Marielyst
16.06.03 Klovborg

Boplads/gravplads

Skovrejsning

Førrom./rom./germ.

sb. 108-110. Ved undersøgelse på et 5,2 ha stort areal fandtes en keramikholdig grube fra førromersk
jernalder periode I. Desuden udgravedes et sted to indhegnede gårdsanlæg og et andet sted det meste af
tre gårdsanlæg med velbevarede hegn. Til en af disse gårde hørte et langhus, der målte 32 x 5,5 m.
Fundene fra denne bebyggelse indskrænker sig til nogle få skår. Et par hundrede meter mod SØ pågår
undersøgelse af tre langhuse, hegn og en række brandgrave. Alle disse fund henføres til yngre
romersk/ældre germansk jernalder
HOM 1033
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Germansk jernalder

Per Borup

446. Virklund
16.06.06 Them

Kirke

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 98. Prøvegravning syd og øst for et område, hvor der tidligere er påtruffet grave og fundamenter fra
Virklund Kirke, der nedlagdes i 1500-tallet. Der anlagdes en række søgegrøfter, uden at der kunne
påvises middelalderlige anlægsspor
SIM 20/1998

Knud Bjerring Jensen

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Vejle Amt
447. Klakring
17.01.07 Klakring

Megalitanlæg/gruber

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 1. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 367), hvor tre, heraf to tætliggende, runddysser blev undersøgt.
Den ene var forstyrret af en mindre nedgravning, men det fremgik, at det polygonale kammer havde
haft otte bæresten, ligesom der kunne gøres en række iagttagelser omkring konstruktionen. Sten og
stenspor fra randstenene viste, at dyssen havde været ca. 12,3 m i diameter. På sydsiden fandtes en
enkeltgravsøkse, og under en spredt stenlægning var der et ret tykt skårlag, der foreløbig dateres til MN
A I-II. I den anden dysse sås også moderne nedgravninger, men stenspor viste, at kammeret har haft
syv bæresten og formodentlig en kort gang mod SSØ; også her var det muligt at iagttage en række
detaljer om konstruktionen, bl.a. at de to dysser måske på et tidspunkt "voksede sammen". Den anden
dysse var ca. 12 m i diameter, og ved sydsiden lå et ret tykt offerskårlag, der foreløbig dateres til MN A
I-II, samt flere, senere økser. Under højen fremkom et fyldskifte med flintafslag og en tværpil, og syd
for de to dysser var der en del gruber, der ud fra keramikindholdet henføres til MN A I-V. Den tredje
og mest ødelagte dysse havde stenspor efter fire bæresten og har antagelig haft et ret lille kammer uden
gang. Alligevel lykkedes det igen at udrede forskellige forhold vedrørende konstruktionen. Mod øst
fandtes mellem sten skår fra en ornamenteret skål og et tragtbæger
HOM 1058

Anne Bjerrekær

Grube - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

448. Boller
17.01.12 Uth

Diverse

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 47. Undersøgelse af fundament og brolægning straks nord for avlsbygningens nordgavl
HOM 1008

Anne Mette Kjærgård

Herregård - Middelalder
Herregård - Nyere tid

449. Boller Strand
17.01.12 Uth

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./j.

sb. 48. Langs Horsens Fjords SV-lige kystlinie fandtes et mindre antal kogestensgruber, affaldsgruber
og fyldskifter samt store mængder neolitiske afslag og flintredskaber. Desuden fremkom et antal
stolpehuller, der formentlig stammer fra en jernalderbebyggelse
HOM 1147
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Jernalder

Peter Hambroe Mikkelsen

450. Østergård
17.02.01 Almind

Høj

Råstof

Oldtid

sb. 68. Ved prøvegravning fandtes ingen spor af højen, men to recente fyldskifter
MKH 909

Guðny Vang

Gravhøj - Udateret

451. Brogård I
17.02.03 Harte

Boplads/grav

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 44. Der blev afdækket fem langhuse, to udhuse, spredte hegnsforløb og en jordfæstegrav. Graven,
der var stratigrafisk yngre end et af husene, indeholdt syv skubbekværne, hvoraf den største på 70 x 50
cm har stået oprejst på graven
MKH 938

Kirsten Prangsgaard

Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

452. Brogård II
17.02.03 Harte

Boplads

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 44. Totalundersøgelse af boplads fra tidlig ældre romersk jernalder, hvor der blev afdækket 12-13
langhuse, 5-6 udhuse, 5 staklader og spredte hegnsforløb. Umiddelbart vest for to af langhusene blev
der afdækket tre mulige kældre med lige sider og flad bund. I den ene var der et tyndt bundlag, hvori
fandtes et randskår, der havde været benyttet som øse
MKH 940

Kirsten Prangsgaard

Bebyggelse - Romersk jernalder

453. Paghsminde
17.02.04 Herslev

Boplads

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 44. Afdækning af enkelte gruber og stolpehuller på en sydvendt skråning ned mod Elbodalen.
Pladsen dateres til ældre romersk jernalder ud fra keramik
VKH 6236

Folmer Christiansen

Bebyggelse - Romersk jernalder

454. Ankershus
17.02.05 Kolding

Gravplads

Vejanlæg

Romersk jernalder

sb. 58. Fund af bunden af tre urner, der kan dateres til ældre romersk jernalder
MKH 944
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Kirsten Prangsgaard

455. Bøgeløkke
17.02.06 Nørre Bjert

Gruber/boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder

sb. 65. Ved prøvegravning blev afdækket spredte gruber, antagelig beliggende i udkanten af en boplads
MKH 939

Kirsten Prangsgaard

Bebyggelse - Ældre jernalder
Grube - Ældre jernalder

456. Korshøjgård
17.02.06 Nørre Bjert

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 64. Ved prøvegravning blev der frilagt stolpehuller og gruber, der kan dateres til tidlig førromersk
jernalder
MKH 829

Kirsten Prangsgaard

Bebyggelse - Førromersk jernalder

457. Rudolf Steiners Allé
17.03.02 Erritsø

Høj/kogestensgrube

Andet anlægsarbejde

Oldtid/førrom.

sb. 16. Ved prøvegravning fandtes ingen spor af højen, hvorimod der fremkom en enkelt
kogestensgrube, der indeholdt keramik fra tidlig førromersk jernalder
VKH 2210

Guðny Vang
Folmer Christiansen

Grube - Førromersk jernalder
Gravhøj - Oldtid

457a. Stenhøjvej
17.03.03 Fredericia

Hus/gård

Andet anlægsarbejde

Æ.br./midd.

sb. 31. Påbegyndt udgravning af en 35 x 7,5 m stor, øst-vestorienteret hustomt på et sydvendt
bakkehæld ned mod Ullerup Bæk. Adskillige stolpehuller viser tydelige spor af radialkløvet tømmer, og
der ses en tværgående skillevæg i vestenden. Dateringen hviler foreløbig på hustypologi. Endvidere er
et gårdsanlæg, ligeledes hustypologisk, dateret til 12.-14. årh. Dette består i den ældste fase af et 22 x 8
m stort hus med let buede sider og parvist modstillede vægstolper. I to efterfølgende faser, hvis
indbyrdes alder endnu ikke er afklaret, er husenes størrelse henholdsvis 6 x 17 og 7 x 19 m, sidstnævnte
med et udskud på 3 x 10,5 m. Disse huse har haft både jordgravede stolper og syldsten. Til mindst to
faser hører hegns- eller toftegrøfter. Undersøgelsen fortsætter i 1999
VKH 6235
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Middelalder

John E. Jeppesen
Folmer Christiansen

458. Børupskovvej
17.03.04 Taulov

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 96. Ved prøvegravning fandtes gruber og en koncentration af stolpehuller, hvor flere af førstnævnte
indeholdt keramik fra førromersk jernalder
VKH 6237

Guðny Vang
Folmer Christiansen

Bebyggelse - Førromersk jernalder

459. Eisenballegård
17.03.04 Taulov

Boplads

Andet anlægsarbejde

Vik./førrom.

sb. 93. På toppen af en lav bakke afdækkedes to faser af en gård, formentlig fra 800-tallet, med
henholdsvis 36 og 38 m lange hovedbygninger, orienteret øst-vest, bredde 7,5-8 m. Blandt de meget få
fund, der kan knyttes hertil, er et skår fra et halvkuglekar. SØ for disse bygninger var der i en ældre fase
et ca. 18 m langt, NØ-SV orienteret hus og i en yngre fase et nord-sydorienteret. Syd og vest herfor to
øst-vestvendte huse, næsten i forlængelse af hinanden, mellem 13 og 27 m lange. 40 m herfra sås i form
af en væggrøft et 5 x 5 m stort hus
VKH 6107

Folmer Christiansen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

460. Fænøvej
17.03.04 Taulov

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./br.

sb. 95. Frilægning af et mindre antal gruber, en kogestensgrube og stolpehuller. De sparsomme fund af
flintafslag og ukarakteristiske skår tillader kun en meget bred datering
VKH 6150
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

461.
17.03.05 Trinitatis Ls (Ullerup)
se lb.nr. 457a
-

Guðny Vang

462. Stubberup
17.04.06 Løsning

Boplads

Skovrejsning

Førrom./rom.

sb. 67. Frilægning af vestenden af to huse og et større antal stolpehuller. Bopladsen, der er
keramikdateret til yngre romersk jernalder, ligger på en bakketop, tæt øst for en fugtig lavning.
Desuden fandtes to gruber med keramik fra ældre førromersk jernalder
VKH 6190

Guðny Vang
Folmer Christiansen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

463. Saturnvej
17.04.12 Ølsted

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førrom./st.(?)

sb. 23. I en række søgegrøfter på et større areal fremkom blot spredt et par mindre kogestensgruber og
en ovalformet, 1 m dyb, fladbundet grube, der målte 4 x 3 m. En del keramik herfra kan dateres til
førromersk jernalder. Desuden fandtes et område med mindre pletter med næsten massive lag af
flintafslag
HOM 465

Per Borup

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

464. Strårup
17.07.01 Dalby

Megalitanlæg

Vejanlæg

Yngre stenalder

sb. 49. Undersøgelse af stærkt ødelagt polygonaldysse med fire bæresten, stenspor efter yderligere fire
og stenlægning langs højfoden. Det fundtomme kammergulv var af stampet ler. I stenlægningen og
stensporene fandtes enkelte flintstykker og keramik, der kan dateres til MN A Ib
MKH 942

Kirsten Prangsgaard

Megalitanlæg - Yngre stenalder

465. Borup I
17.08.02 Brande

Boplads

Vejanlæg

Førromersk jernalder

sb. 266. Frilægning af ca. 8.800 m2 af henholdsvis den vestlige og østlige del af en boplads, beliggende
på let skrånende plateau nord for Goldbæk. Mod vest fandtes tre hustomter, to kogestensgruber og
diverse, spredte nedgravninger, medens der mod øst var en hustomt og ni kogestensgruber. Husene var
op til 10 m lange, og kogestensgruberne op til 177 cm i diameter. I disse og i stolpehuller fandtes
lerkarskår fra førromersk jernalder
HEM 3537
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Peter Mohr Christensen

466. Borup II
17.08.02 Brande

Boplads

Vejanlæg

Y.br./midd.

sb. 268. Over en 400 m lang strækning, på ca. 12.000 m2, fandtes rester af mindst seks huse, hegn,
spredte nedgravninger, 26 kogestensgruber og et område med kulturlag. I enkelte anlæg var der
lerkarskår, antagelig fra yngre bronzealder. Desuden var der to steder rester af højryggede agre, og helt
mod nord fremkom der stolpehuller, som formodentlig er fra middelalderen
HEM 3544

Peter Mohr Christensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Middelalder

467. Borup III
17.08.02 Brande

Boplads

Vejanlæg

Yngre bronzealder

sb. 269. På en knap 400 m lang strækning, ca. 6.500 m2, fandtes der godt 50 stolpehuller samt diverse
fyldskifter, hvorfra enkelte lerkarskår fra yngre bronzealder. Helt mod øst på et område på ca. 45 x 40
m undersøgtes enkelte stolpehuller og 23 kogestensgruber, ca. 1 m i diameter og 40-50 cm dybe. 15 af
disse, der havde ligget i en nåletræsbevoksning, var rimeligt bevarede, og i en del af dem var der
lerkarskår fra slutningen af bronzealderen, bl.a. større kardele og to spillebrikker
HEM 3545

Martin Winther Olesen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

468. Borup IV
17.08.02 Brande

Boplads

Vejanlæg

Midd./br./j.

sb. 271. På et højtliggende plateau ved Skjern Å undersøgtes rester af mindst tre langhuse med
stolpehuller i to rækker, uden daterende fund, men antagelig fra middelalderen. Desuden fandtes fem
kogestensgruber fra bronze- eller jernalder
HEM 3548

Peter Mohr Christensen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Middelalder

469. Grarup
17.08.02 Brande

Høj/grav/boplads

Vejanlæg

Y.st./udat./nyere tid

sb. 27. Frilægning af 3.200 m2, hvor der inden for et areal på ca. 50 x 30 m fandtes tre grave. Kun ved
en, en cirkelgrav, var der antydning af højfyld. Graven, 320-345 cm i diameter og 40 cm dyb, indeholdt
spor af en kiste, 200 x 95-110 cm, orienteret NV-SØ. Der var tydelige skeletspor efter en person i
hockerstilling, og i graven fandtes en stridsøkse, en flintflække og en ravperle; gravfylden indeholdt
desuden lerkarskår og flint. 43 m nord for denne lå en cirkelgrav, 230 cm i diameter og indtil 14 cm
dyb, med svage spor af en 125 cm lang kiste, hvori lå to ravskiver og en flintflække. Yderst i
nedgravningen sås en ca. 30 cm dyb ringgrøft med spor efter mindst fem stolper. Lidt syd herfor
undersøgtes et halvcirkelformet anlæg med en diameter på ca. 7 m, bestående af syv stolpehuller. 23 m
vest for den førstnævnte grav fandtes en cirkelgrav, indtil 22 cm dyb. I denne lå en flintmejsel og to
ravskiver. Ved undersøgelse omkring gravene fandtes 24 stolpehuller og nedgravninger fra nyere tid
HEM 3546
Gravhøj - Yngre stenalder
Bebyggelse - Nyere tid
Gravplads/grav - Udateret

Vibeke Juul Pedersen

470. Grarup
17.08.02 Brande

Høj/grav/boplads

Vejanlæg

Yngre stenalder

sb. 143 - 144. Afgravning af ca. 14.700 m2, hvor der inden for et område på 150 x 50 m fremkom rester
af diverse anlæg. I 1908 og 1911 er der her udgravet to høje, men de kan ikke sikkert identificeres med
de undersøgte anlæg. Generelt var disse meget nedslidte, hvilket antagelig delvis skyldes sandflugt. Høj
1 bestod af en ringgrøft på 12 m i diameter, 40 cm bred og indtil 40 cm dyb, med stolpespor for hver ca.
60 cm; men graven var ikke bevaret. Lidt uden for ringgrøften fandtes en pilespids og keramik fra
enkeltgravskultur. En 10 m lang række af stolpehuller, fem i antal, gik ind i ringen og kan være spor af
midtsuler i et nord-sydorienteret hus, der i givet fald er ældre end højen. Høj 2 er lidt usikker, måske
blot en lavning med kulturlag indeholdende lerkarskår fra enkeltgravstid. Høj 3 bestod af en ringgrøft,
ca. 4,25 m i diameter, med 18 tydelige stolpespor. Midt i anlægget var der et 2 x 1 m stort fyldskifte,
men uden oldsager. Anlæg 4 var en ringgrøft, 2,7 m i diameter, indtil 40 cm dyb og med spor efter 14
stolper, men intet var bevaret i midten. I høj 5, måske den udgravede sb. 144, var der rester af et
firkantet udgravningsfelt, i bunden af hvilket der var gammel fyld fra en 210 x 120 cm bred
nedgravning. Anlæg 6, en halvcirkelformet grøft på ca. 4,5 m i diameter, er usikkert og kan helt eller
delvis skyldes dyreaktivitet. Anlæg 7, fem op til 12 cm dybe huller, udgjorde en kreds med en diameter
på 3,5 m, antagelig et stærkt nedpløjet anlæg af samme type som anlæg 4. Endvidere undersøgtes en
grube, der var op til 110 cm i diameter og 22 cm dyb, hvori lå en kværn og lerkarskår fra
enkeltgravskultur. Hele området omkring og mellem disse anlæg blev afgravet, og der lagdes
søgegrøfter i et stort område mod nord. Herved fandtes vest for høj 3 ca. 30 aflange,
skyttegravslignende nedgravninger fra nyere tid
HEM 3547

Hans Rostholm

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

471. Grarup
17.08.02 Brande

Boplads

Vejanlæg

Br./j.

sb. 273. Over en næsten 300 m lang strækning fandtes bl.a. en stor nedgravning med trækul, fire
kogestensgruber, et lille antal stolpehuller samt andre fyldskifter
HEM 3559

Peter Mohr Christensen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

472. Grarup I
17.08.02 Brande

Boplads/ager

Vejanlæg

Oldtid/nyere tid

sb. 267. Ved prøvegravning og mindre udgravninger fremkom et område med stolpehuller samt rester
af markdiger fra den nedlagte Grarup landsby.
HEM 3521
Bebyggelse - Oldtid
Ager/mark - Nyere tid

Martin Winther Olesen

473. Grarup II
17.08.02 Brande

Boplads

Vejanlæg

Oldtid

sb. 272. Prøvegravning over en 1,3 km lang strækning, hvor der blev afdækket 6.300 m2, bl.a. i
områder med svage højninger og overfladefund af flint og sten. Herved fandtes på en 60 m lang
strækning to kogestensgruber og otte stolpehuller
HEM 3558

Peter Mohr Christensen

Bebyggelse - Oldtid

474. Grarup III
17.08.02 Brande

Høj

Vejanlæg

Yngre stenalder

sb. 274. Undersøgelse af to ikke-registrerede, overpløjede høje, hvor den ene var ca. 20 m i diameter og
sås som en tydelig højning, men var voldsomt forstyrret af dyreaktivitet. Der var ingen spor efter grave
eller moderne nedgravninger, men i den nordlige del udgravedes et 6 x 5 m stort område med flint, bl.a.
skrabere, og skår fra enkeltgravskultur. Den anden høj, ca. 40 m herfra, var 13-14 m i diameter, med en
moderne nedgravning, 3,4 x 2,2 m og 0,15 m dyb. I bunden var der rester af gammel fyld, antagelig fra
en grav. Der foretoges desuden prøvegravning af et stort område omkring højene
HEM 3561

Hans Rostholm

Gravhøj - Yngre stenalder

475. Grarup IV
17.08.02 Brande

Høj

Vejanlæg

Yngre stenalder

sb. 275. Undersøgelse af ikke-registreret høj, ca. 11 m i diameter, blot ca. 10 cm høj, med en moderne
nedgravning i midten på 160 x 100 cm. I denne sås et område med gammel fyld, antagelig fra en grav.
Der prøvegravedes i et større område omkring højtomten. Udgravningen afsluttes i 1999
HEM 3563

Hans Rostholm

Gravhøj - Yngre stenalder

476. Grarup Landsby I
17.08.02 Brande

Diverse/gård

Vejanlæg

Oldtid/nyere tid

sb. 276. Ved prøvegravning fremkom enkelte fund af flint og en kogestensgrube samt rester af en gård
fra den nedlagte Grarup landsby. Undersøgelsen fortsættes i 1999
HEM 3564
Grube - Oldtid
Bebyggelse - Nyere tid

Hans Rostholm

477. Grarup
17.08.02 Brande

Høj

Vejanlæg

Yngre stenalder

sb. 145. Undersøgelse af en høj, 18 m i diameter, på en stor, naturlig banke. Under en del af højen var
det gamle muldlag bevaret, og der var op til 18 cm højfyld; i denne og muldlaget fandtes flintaffald og
en skraber. Midt i højen sås en nedgravning med tydelig tørvestruktur, 220 x 160 cm, der nåede 70 cm
ned under den gamle overflade. I bunden var der tynde trækulslag fra en 130 x 30-35 cm stor kiste, som
ud fra gravtype og fyld må tilhøre enkeltgravskulturen. Lidt nord for graven fremkom fem stolpehuller
og en rende, som udgjorde et nærmest cirkelformet anlæg, 2,5 m stort, der er ældre end graven. Der
foretoges desuden afgravning af hele forhøjningen omkring højen
HEM 3560

Hans Rostholm

Gravhøj - Yngre stenalder

478. Johannebjerg
17.08.07 Hornstrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førrom./rom.

sb. 27. På en SØ-vendt skråning på nordsiden af Vejle Fjord undersøgtes 1.000 m2 af en boplads. Der
afdækkedes to huse på henholdvis ca. 12 og 17 m længde, et udhus med spor af to sæt tagbærende
stolper og et større antal gruber. Bopladsen er keramikdateret til førromersk og ældre romersk jernalder
VKH 6148

Guðny Vang
Folmer Christiansen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

479. Bækgård
17.08.10 Ringgive

Høj

Plantning

Oldtid

sb. 28. Undersøgelse af overpløjet høj, bevaret i op til 0,5 m højde. I en ældste fase har højen haft en
diameter på ca. 13 m, medens den i en yngre var ca. 15 m. Centralt i højen sås et plyndringshul, og den
var i øvrigt omkranset af huller med ca. 3 m mellemrum efter kraftige stolper
VKH 4273

Guðny Vang
Folmer Christiansen

Gravhøj - Oldtid

480. Hastrup
17.08.13 Thyregod

Høj

Plantning

Oldtid

sb. 54. Forgæves prøvegravning for at lokalisere en overpløjet høj
VKH 4699
Gravhøj - Oldtid

Guðny Vang
Folmer Christiansen

481. Grønnegade
17.08.15 Vejle

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 27. Undersøgelse af ca. 180 m2 i kanten af den holm, hvorpå det ældste Vejle er anlagt. Der fandtes
et mindre antal gruber, heraf en med et ret stort keramikindhold fra 1200-tallet. En anden grube
indeholdt ud over keramik fra samme tid en velbevaret benfløjte. Endvidere udgravedes en brønd, sat af
kraftige, spejlkløvede planker. Der fandtes også tre til fire nedgravede tønder, af hvilke to anbragt oven
på hinanden har fungeret som latrin. Der er herfra udtaget prøver til analyse, ligesom tøndestaver og træ
fra brønden søges dateret ved hjælp af dendrokronologi
VKH 6215

Birka R. Bitsch
Folmer Christiansen

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

482. Mølgårde
17.08.18 Øster Nykirke

Høj

Plantning

Oldtid

sb. 40. Forgæves prøvegravning efter overpløjet høj
VKH 5343

Guðny Vang

Gravhøj - Oldtid

483. Nørre Kollemorten
17.08.18 Øster Nykirke

Høj

Plantning

Oldtid

sb. 132. Forgæves prøvegravning efter overpløjet høj
VKH 5434

Guðny Vang
Folmer Christiansen

Gravhøj - Oldtid

484. Engelsholm Sønderskov
17.09.07 Nørup

Vej

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 126. Opmåling af hulveje og vejspor nær det nordlige landfæste til Ravning Enge-broen. Vejene har
været i brug i nyere tid, men om, og hvor meget ældre de kan være, er foreløbig ikke afklaret
NMI 1150/75
Vej/bro - Nyere tid

Mogens Schou Jørgensen

485. Fandens Dal
17.09.07 Nørup

Veje

Andet anlægsarbejde

Vik./midd.

sb. 109. Arkæologiske og geologiske undersøgelser, der tog sigte på at fastlægge de faser af store
jordskred fra erosionskløften Fandens Dal, der mellem 900-tallets sene del og 1300-tallet tildækkede
den nordlige del af Ravning-broen. Det kan herefter, bl.a. ud fra 14C dateringer ses, at i 1300-tallet var
jordskredsmasserne blevet så stabile, at de med gren- og risbelægning kunne bære kørende trafik ned til
ådalen
VKH 533

Jens Tyge Møller
Mogens Schou Jørgensen

Vej/bro - Vikingetid
Vej/bro - Middelalder

Ringkøbing Amt
486. Vester Egebjerg
18.02.01 Ejsing

Høj

Plantning

Y.st./y.br.

sb. 13. Undersøgelse af tørveopbygget høj i to faser, der i den ældste har været omgivet af en godt 1 m
bred ringgrøft langs højfoden, 18 m i diameter, med åbning mod SØ; grøften synes at have stået åben et
stykke tid. Centralt i højen blev der undersøgt en grav, der indeholdt en lancetformet dolk, type Ic, og
otte fladehuggede pilespidser. Den døde lå i en trækiste, understøttet af sten. Lige herunder sås et lag
trækul fra en kiste tilhørende enkeltgravskulturen, hvor graven målte 3,6 x 3 m og var omgivet af en
ringgrøft med åbning mod sydøst, markeret af to gange to stolper. Langs grøftens inderside sås tydelige
spor af brændte planker, der formodes at have udgjort siderne i et kammer. Graven indeholdt to
stridsøkser fra bundgravstid og 14 ravperler. I højens SØ-lige side udgravedes to urnegrave og en
brandgrav og i nordsiden en til barnegrav
HOL 20.315

Ann Bodilsen

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre bronzealder

487. Hasselholtvej
18.02.08 Sahl

Hus

Dyrkning

Ældre bronzealder

sb. 149. Undersøgelse af ØNØ-VSV orienteret, toskibet hustomt, 23,5 x 6 m, med forsænket østende.
Ud over spor af de tagbærende stolper var især spor af sydvæggen bevaret. Ud fra den fundne keramik
kan huset dateres til ældre bronzealder
HOL 20.296
Bebyggelse - Ældre bronzealder

Bo Steen

488. Lindholtgård
18.02.09 Sevel

Diverse

Plantning

Middelalder

sb. 700. Registrering af et ca. 3 x 3 m stort, rødbrændt område med en mængde rødbrændt keramik,
især fra kander med hindbærknopper, snoede hanke, dobbeltlister med hak, kuglepotter og fade. Nogle
af skårene har spor af glasur, også på brudfladerne, og keramikken antages at repræsentere en
fejlbrænding fra en ovn på stedet, eftersom der også fandtes store, brændte lerklumper, måske fra en
ovnkappe. Undersøgelse forventes foretaget i 1999
HOL 20.317

Gunnar Hallum
Ann Bodilsen

Andre anlæg/diverse - Middelalder

489. Skank I
18.02.09 Sevel

Jordfæstegrav

Selvvalgt forskning

Yngre stenalder

sb. 628. Efterundersøgelse af to grave, tidligere udgravet af lodsejeren, hvor begge grave genfandtes. I
den ene grav lå en ravperle, og 5 m øst for graven var der en 3 m lang og mindst 75 cm dyb grøft,
orienteret på tværs af længdeaksen af de to grave. Hvor denne akse skar grøften, var fylden rødbrun,
sandsynligvis af okker. Grøften må være samtidig med gravene og udgør en veldokumenteret
anlægstype i tidligneolitikum -- hvortil også de af lodsejeren fundne oldsager skal dateres. Det drejer
sig om øst-vestvendte langhøje, eller aflange indhegninger, med palisadegrøft i østenden. I nærværende
tilfælde kunne det ikke afgøres, om der har været en høj
HOL 15.453

Palle Eriksen
Lis Helles Olesen

Gravplads/grav - Yngre stenalder

490. Skank II
18.02.09 Sevel

Diverse

Læhegn

Yngre stenalder

sb. 628. Undersøgelse af den resterende del af to stendyngegrave, som blev delvist undersøgt af C.J.
Becker i 1968. Ved sammenligning af gamle og nye tegninger ses det nu, at grav G er oval, 1,75 x 0,75
m, og grav H er 1,4 x 0,7 m
HOL 20.316

Lis Helles Olesen

Gravplads/grav - Yngre stenalder

491. Søndermølle
18.02.09 Sevel

Boplads

Plantning

Y.st./br./førrom.

sb. 698. Ved prøvegravning fremkom der spredte stolpehuller og enkelte gruber, og ved besigtigelse
efter dybdepløjning sås oppløjede spor af disse. Enkelte gruber blev undersøgt og viste sig at indeholde
keramik fra førromersk jernalder. En grube med en fladehugget dolk, flintafslag og keramik skal dog
dateres til senneolitikum. Endelig registreredes en grube med lerkarskår og et stykke flint, antagelig fra
bronzealder
HOL 20.313
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Ann Bodilsen

492. Trandum Skovby
18.02.09 Sevel

Jordfæstegrav

Selvvalgt forskning

Yngre stenalder

sb. 612. Undersøgelse hvor der frilagdes 500 m2 med henblik på at genfinde en tidligere undersøgt
jordgrav fra MN A og afklare, om der var yderligere anlæg i tilslutning til denne. Der fremkom blot
nogle få, diffuse fyldskifter, et stolpehul i nærheden af graven og et lysere parti på ca. 7 x 5,5 m, i den
stærkt alprægede undergrund, måske spor af en høj
HOL 20.295

Palle Eriksen
Lis Helles Olesen

Gravplads/grav - Yngre stenalder

493. Højlyst
18.03.02 Assing

Høj

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 131. Undersøgelse af overpløjet høj, der i en ældste fase har været ca. 10 m i diameter, dækket af en
kraftig stendynge og bevaret i op til 55 cm højde. Siden fulgte en fase med meget tydelig
tørveopbygning og mindre randsten, hvor højen synes at have været op til 22 m i diameter. Midt i højen
sås en moderne nedgravning, 4,3 x 2,3 m, indeholdende sten og omgravet højfyld. Et område i bunden,
ca. 1,20 - 1,25 m under den gamle overflade og ca. 1,60 x 1,00 m stort, indeholdt sten og gammel fyld,
der ikke var omgravet. De eneste spor af grave var en forstyrret cirkelgrav fra enkeltgravskultur,
tilhørende den ældste højfase
HEM 3522

Hans Rostholm

Gravhøj - Yngre stenalder

494. Bakkegård
18.03.05 Gjellerup

Boplads

Vejanlæg

Y.br./førrom.

sb. 75. Prøvegravninger og mindre udgravninger, i alt 7.600 m2. Ud over et par steder med
overfladefund fandtes bl.a. to kogestensgruber og tre lertagningsgruber, hvoraf den største var 3 x 2 m
og 0,6 m dyb. I gruberne fandtes enkelte skår fra sen bronzealder eller førromersk jernalder
HEM 3538

Martin Winther Olesen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

495. Humlegård
18.03.05 Gjellerup

Grube

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 77. Undersøgelse af en 7 x 5,5 m stor og 1,1 m dyb lertagningsgrube, som bl.a. indeholdt et par
mulige ælteklumper, eller store lerkliningsstykker, samt skår fra midten af førromersk jernalder
HEM 3562
Grube - Førromersk jernalder

Martin Winther Olesen

496. Nr. Fastrup
18.03.05 Gjellerup

Boplads

Råstof

Yngre bronzealder

sb. 73. Fladegravning af 3.900 m2 hvor der fremkom enkelte stolpehuller og 23 kogestensgruber. Ti af
disse, der var 10-67 cm dybe, blev udgravet, og desuden undersøgtes to gruber med mange fund. Den
største, 275 x 215 m og indtil 75 cm dyb, indeholdt bl.a. knusesten, brændte knogler og et stort
skårmateriale, herunder et par meget store forrådskar fra sen bronzealder
HEM 3524

Peter Mohr Christensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

497. Toftgård
18.03.05 Gjellerup

Boplads/gravplads

Vejanlæg

Førrom./rom.

sb. 74. Over en strækning på 230 m afdækkedes 15.420 m2, hvilket førte til undersøgelse af 12 hegnede
gårdsanlæg med i alt 19 op til 20 m lange huse. Der var spor af husvægge med indgang i langsiderne og
i flere tilfælde også i gavlene. Gårdspladsens udstrækning, der kun kunne fastslås mod nord og syd, var
ca. 30 m. Gårdene lå langs en formodet, 12 m bred vej med tre gårde på østsiden og syv på vestsiden,
hvor de sydligste synes yngre end de øvrige. I et stolpehul fra en tagbærende stolpe i et hus var der et
miniaturekar og i andre stolpehuller en del skår fra yngre romersk jernalder. Spredt fandtes desuden en
del fyldskifter og mindre gruber samt fire brandpletter, der kun indeholdt trækul og brændte ben. I
udgravningsfeltets SØ-lige del undersøgtes en mulig brandplet og en urne fra førromersk jernalder med
brændte ben. Endvidere fem jordfæstegrave, kun op til 35 cm dybe, med kistespor og en del sten, men
ingen gravgaver
HEM 3525

Martin Winther Olesen

Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

498. Bakkegård Øst
18.03.05 Gjellerup

Boplads

Vejanlæg

Førromersk jernalder

sb. 76. Undersøgelse af 1.500 m2 hvor der fandtes tre mindre områder med stolpehuller og to
kogestensgruber. Endvidere to gruber, hvor den største, 5,25 x 2,25 m og 0,55 m dyb, bl.a. indeholdt
skår fra førromersk jernalder
HEM 3543

Martin Winther Olesen

Bebyggelse - Førromersk jernalder

499. Guldborgvej Øst
18.03.06 Herning

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 39. Prøvegravning af 740 m2, hvor der fremkom en kogestensgrube og enkelte stolpehuller.
Desuden fem mindre gruber af hvilke en indeholdt skår fra førromersk jernalder
HEM 3565
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Hans Rostholm

500. Herning Torv og Rådhus
18.03.06 Herning

Boplads

Andet anlægsarbejde

Germansk jernalder

sb. 33. Undersøgelse af indhegnet gårdsanlæg, ca. 36 x 26 m, hvor der ved hegnets inderside var
mindre bygninger og i den nordligste del af indhegningen en ca. 25 m lang hustomt fra ældre germansk
jernalder, (AUD 1996, 382). Også syd for indhegningen var der rester af et langhus
HEM 3312

Hans Rostholm

Bebyggelse - Germansk jernalder

501. Holing Nord
18.03.06 Herning

Boplads/jernudvinding/brandgrav

Andet anlægsarbejde

Førrom./germ.

sb. 32. Undersøgelse af et smalt, 390 m langt, nord-sydgående tracé, i alt ca. 4.000 m2. Der fandtes
rester af ni gårdsanlæg fra germansk jernalder, de fleste med både hus- og hegnsrester. Desuden
afsluttedes mod syd undersøgelsen af et gårdsanlæg (AUD 1993, 399), medens der nord herfor på en
195 m lang strækning fremkom otte, antagelig samtidige gårde; deres udstrækning nord-syd varierede
mellem 13 og 35 m. I samme område undersøgtes to brønde, en jernudvindingsovn og en brandplet. Fra
førromersk jernalder stammer et hus og ni lertagningsgruber
HEM 3536

Martin Winther Olesen

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

502. Holing Nordøst
18.03.06 Herning

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 32. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 395) nu af ca. 1.900 m2. Der fremkom en husgavl og to
mindre gruber, ca. 100-150 cm i diameter, indeholdende knusesten og skår fra førromersk jernalder
HEM 3291

Martin Winther Olesen

Bebyggelse - Førromersk jernalder

503. Holing Syd
18.03.06 Herning

Boplads/bebyggelse/jernudvinding

Andet anlægsarbejde

Y.j./midd./nyere tid

sb. 32. Undersøgelse af et område på 4.200 m2, hvorved der fandtes syldstensgrøfter og lergulve fra
1800-talsgårde samt lertagningsgruber fra nyere tid. Fra middelalderen stammer stolpehuller fra huse
og hegn samt en jernudvindingsovn, medens endnu en sådan og en grube henføres til yngre jernalder
HEM 3535
Bebyggelse - Yngre jernalder
Jernudvinding - Yngre jernalder
Bebyggelse - Middelalder
Jernudvinding - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Peter Mohr Christensen

504. Løvbakkevej Nord
18.03.06 Herning

Boplads/brønd

Andet anlægsarbejde

Y.br./midd.

sb. 38. Undersøgelse af 23.450 m2 på en stor, sydvendt bakke, hvor der sydligst fandtes en brønd, der
antagelig hører til en middelalderbebyggelse yderligere mod syd. I den SV-lige del undersøgtes en
hustomt, 20 x 6,5 m, samt to gruber og fem kogestensgruber. I tomten og gruberne var der skår fra
yngre bronzealder. I områdets NØ-lige del fandtes 36 kogestensgruber, heraf flere meget beskadiget af
pløjning, enkelte stolpehuller, en lille grube og en 13 m lang grøft. I et af stolpehullerne var der skår,
ligeledes fra yngre bronzealder
HEM 3464

Peter Mohr Christensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Middelalder
Gravplads/grav - Middelalder

505. Løvbakkevej Syd
18.03.06 Herning

Boplads/bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Br./j./midd.

sb. 37. Afsluttende undersøgelse (AUD 1997, 396) på et 10.700 m2 stor område, hvor der fandtes 10
hustomter og to brønde fra tidlig middelalder, herunder et gårdsanlæg på 50 x 40 m med hovedbygning
og et par mindre huse. Desuden undersøgtes en grube med skår fra sen bronzealder/tidlig jernalder og
fem kogestensgruber fra samme tidsrum
HEM 3463

Martin Winther Olesen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Middelalder

506. Koustrupparken
18.03.10 Rind

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 125. Afsluttende undersøgelse (AUD 1997, 397), hvor der blev udgravet ca. 1.000 m2. Herved
fandtes en brønd, 13 kogestensgruber og seks gruber, der indeholdt skår og andre fund fra tidlig
førromersk jernalder
HEM 3391

Peter Mohr Christensen

Bebyggelse - Førromersk jernalder

507. Munksgårdkvarteret
18.03.14 Snejbjerg

Boplads

Andet anlægsarbejde

Br./j.

sb. 79. Undersøgelse af to kogestensgruber og rester af et mindst 20 m lang, øst-vestorienteret hus fra
bronzealderen. Lidt nordligere fremkom tre gruber, af hvilke en indeholdt enkelte skår, antagelig fra
jernalderen
HEM 3528
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Martin Winther Olesen
Peter Mohr Christensen

508. Stenbjerg
18.03.14 Snejbjerg

Boplads/jernudvinding/grave

Andet anlægsarbejde

Førrom./rom.

sb. 77. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 386), hvor der blev frilagt 8.500 m2. I den østlige del
undersøgtes bl.a. rester af to gårdsanlæg med fælles hegn på et 55 x 40 m stort område. Dette område
var inddelt i to lige store parceller, hver med et ca. 20 m langt hus og flere mindre bygninger. I et af de
store huse lå en mortersten med jernrester i dens hulning, og i et af de mindre huse var der en
jernudvindingsovn. I vestlige dele af området fremkom to langhuse, flere mindre huse, 10
kogestensgruber og fire store lertagningsgruber, som kun blev delvist udgravet. I en nærmest oval
indhegning på 19 x 13 m lå et 6 x 4 m stort hus/smedje med indgang mod syd. I huset fandtes en ovn af
Espevejstype med arbejdsgrube vendt mod husets indgang. De her omtalte fund er fra romersk
jernalder, medens en enkelt brønd indeholdt skår fra førromersk jernalder. Endvidere undersøgtes i det
vestlige udgravningsområde en stendækket, 1,9 m lang jordfæstegrav med spor efter lodrette planker
fra en 1,4 x 0,8 m stor kiste. Graven indeholdt seks lerkar fra sen ældre romersk jernalder samt centralt
et lille stykke bronze og lidt ben. Lidt syd for graven var der et lille, stensat kammer, hvori lå to lerkar
fra ældre romersk jernalder. Endelig fandtes en brandgrav, der ikke kan dateres nærmere
HEM 3404

Martin Winther Olesen

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

509. Vestergade/Nørregade
18.03.17 Sønder Felding

Boplads

Andet anlægsarbejde

Germ./udat.

sb. 96. Undersøgelse af 2.400 m2 på en boplads fra ældre germansk jernalder: fire huse op til 18 m
lange, tre små huse, ni stolperækker/hegn, syv slaggegruber, en grube og to områder med kulturlag. SV
herfor undersøgtes 700 m2 med rester af huse, hegn og slaggegruber, men uden daterende fund
HEM 3529

Peter Mohr Christensen

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Udateret

510. Rosenholmvej
18.03.18 Tjørring

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førrom./rom.

sb. 49. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 40l), nu af ca. 16.200 m2, hvor der i den NØ-lige del af
området udgravedes et gårdsanlæg med i alt seks huse fra ældre romersk jernalder. De to største var ca.
20 m lange og ombyggede, og i et fandtes miniaturelerkar i indgangsstolpehullerne. I en sænkning lidt
vestligere var der to brønde, som indeholdt enkelte skår og lidt forarbejdet træ. Sydligst lå bl.a. seks
langhuse, hver med spor af fire sæt tagbærende stolper og to med spor af stolper/væg fra
gavlkonstruktionen. Denne del af pladsen er fra førromersk jernalder. På et plateau mod syd fandtes
rester af to langhuse, hvor det største var 16 m langt, og fem småhuse. Et af disse lå så lavt/fugtigt, at
partier af tagbærende stolper var bevaret. En del af engområdet nedenfor blev undersøgt, og her
fremkom to brønde eller affaldsgruber med skår og forarbejdet træ. Husene og brøndene her er fra
midten af førromersk jernalder
HEM 3441
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Martin Winther Olesen

511. Dalhus
18.03.19 Tvis

Boplads

Dyrkning

Ældre stenalder

sb. 152. Afslutning af undersøgelse (AUD 1997, 403). Der er i alt undersøgt 75 m2 og fundet 7.000
stykker bearbejdet flint, heraf ca. 100 redskaber og fragmenter af sådanne: bl.a. syv skævpile,
spidsøkse, flækkeskrabere og stikler, alt tilhørende Kongemosekultur. Det gælder også et antal
ensartede, længdekantretoucherede lancetmikroliter, da der ikke i øvrigt ses tegn på indblanding.
Fundene under pløjelaget følger dybe podsoludfældninger, der delvis må opfattes som udvasket fra
kulturlag, især når fylden har et højt indhold af trækul og bearbejdet/ildskørnet flint. Ud fra dette kan et
antal gruber udskilles, hvor humuslaget er udvasket og ses som op til 80 cm dybe alkiler. I flere gruber
er der fundet trækul, som er optaget til 14C datering
HOL 20.270

Søren M. Sindbæk

Bebyggelse - Ældre stenalder

512. Tvis Østergård
18.03.19 Tvis

Boplads

Selvvalgt forskning

Ældre stenalder

sb. 201. Udlægning af 54 prøvehuller, hver på en kvart kvadratmeter, på et område med overfladefund
fra Kongemosekultur. I alt fandtes 144 stykker bearbejdet flint, heraf 20 flækker/flækkefragmenter,
hvis beliggenhed afviger noget fra oplysningerne i sognebeskrivelsen
HOL 20.201

Søren M. Sindbæk

Bebyggelse - Ældre stenalder

513. Sverigesvej
18.03.20 Vildbjerg

Boplads

Plantning

Førrom./rom.

sb. 50. Undersøgelse hvor der tidligere er foretaget udgravninger (AUD 1997, 405). Der var et meget
stort område med lertagningsgruber, 60-100 cm dybe samt en formodet brønd. Også i et andet, mindre
område med gruber var der en brønd. Gruberne indeholdt keramik fra førromersk jernalder periode III
og ældre romersk jernalder. Andetsteds undersøgtes en lille grube med keramik fra tidlig førromersk
jernalder og en 2,4 m dyb brønd. Denne, nederst 110 x 110 cm, bestod af fire hjørnestolper, hvori var
indtappet tværstykker og fem lodrette planker i hver side, delvist genanvendt bygningstømmer. På
bunden af brønden lå et fodbæger fra ældre romersk jernalder
HEM 3255

Martin Winther Olesen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

514. Røjkum
18.04.01 Brejning

Høj

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 102. Undersøgelse af helt udjævnet høj, der oprindelig har haft et tværmål på 20 m. Midt i tomten
fandtes en ringformet grøft, tværmål 4 m, med spor efter forkullede planker. Grøften havde mod øst en
mindre åbning, der har været flankeret af et par stolper uden for åbningen. Anlæggets midte var delvis
forstyrret ved plyndring
RIM 7689
Gravhøj - Yngre stenalder

Palle Eriksen

515. No Gamle Skole
18.04.06 No

Kirkegård

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 55. Langs en hussokkel fandtes i et fyldskifte to kranier og knogler, medens der i et andet kun var
knogler; et tredje fyldskifte var fundtomt. Kun 50 cm af den midterste del af disse fyldskifter/grave, der
var orienteret øst-vest, blev frilagt. De hører til No gamle kirkegård, hvis kirke blev nedrevet i 1500tallet
RIM 7701

Peter Duun Andersen

Kirke/Kirkegård - Middelalder

516. Grøntoft
18.04.08 Nørre Omme

Gravplads/palisade/vej

Dyrkning

Førromersk jernalder

sb. 80. Undersøgelse af en 250 x 20-30 m stor, hidtil ikke-tilgængelig bevoksning. Efter rydning
iagttoges flere hulvejsforløb på en sydvendt skråning, udgående fra "tuegravplads 1966". Arealet blev
dokumenteret ved hjælp af digital GPS-opmåling, og der udlagdes et system af øst-vestorienterede
søge- og profilgrøfter mellem de to grupper af tuegrave, som udgør gravpladsen, i nord for hver sjette
meter, længere nede for hver 30. meter. Arealet var kun lidt forstyrret af dyrkning og grusgravning,
men alligevel fandtes blot én, delvist bortpløjet urnegrav ved den østlige gruppe af tuegrave, hvorfor
gravpladsen reelt synes at have bestået af to grupper af grave. I tilknytning til hulvejene sås i
søgegrøfterne et system af hjulspor, visse steder dækket af væksthorisonter, hvorfra Bent Aaby, NNU,
udtog prøver til pollenanalyse og 14C datering. Vejføringen ses iflg. kortmateriale at have været i brug i
1800-tallet. I vestkanten af arealet fremkom et parti af den lange, brede forekomst af stolpehuller, som
også blev påvist ved tidligere udgravninger; palisaden kunne nu følges yderligere 15 m mod syd, men
datering og funktion er stadig uklar. Ved hulvejssystemet ændrede den orientering og løb parallelt med
dette et stykke ned ad bakken
RIM 7531

Per Ole Rindel
Mogens Schou Jørgensen

Andre anlæg/diverse - Førromersk jernalde
Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Vej/bro - Førromersk jernalder

517. Grønnegade
18.04.10 Ringkøbing

Hus

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 14. Mindre undersøgelse nær havnen hvor der bl.a. fandtes spor af en ovn, lergulve og en tørvesat
brønd fra 1700-tallet
RIM 7656

Palle Eriksen

Bebyggelse - Nyere tid

518. Bjerggård
18.05.01 Asp

Gruber

Plantning

Oldtid

sb. 303. Prøvegravning på udvalgte, sb. registrerede lokaliteter. Et sted, hvor der var fundet urnegrave,
fremkom fem kogestensgruber
HOL 20.313
Grube - Oldtid

Ann Bodilsen

519. Brødbæk Øst
18.05.02 Borbjerg

Boplads/grav

Dyrkning

Rom./germ.

sb. 644. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 407) hvor størstedelen af gårdene fra 400-tallet blev færdig
udgravede, bl.a. en 33 m lang hustomt i to faser, den ene en brandtomt med en del keramik i
stolpehullerne. Desuden undersøgtes den vestlige del af et langhus, et par staklader og småhuse med
spor efter tre sæt tagbærende stolper. Afslutningerne af omgivende hegn -- til dels cykelskurhegn -- var
ikke helt entydige. Mod syd fandtes tre langhuse fra ældre romersk jernalder, det ene med spor af
båseskillerum og enkelte vægstolper, og fra samme tid undersøgtes en jordfæstegrav. Den målte 3 x
1,75 m med tydelige kistespor på 2,35 x 1 m, hvorunder en nydelig, rektangulær stenlægning. I kistens
bund sås spor efter to brede planker med 10 cm mellemrum, og på disse stod 10 lerkar
HOL 20.081

Lis Helles Olesen

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

520. Gysbæk I
18.05.07 Handbjerg

Boplads

Andet anlægsarbejde

J./udat.

sb. 83. Prøvegravning ud fra topografiske kriterier hvorved der fremkom to gruber, tre kogestensgruber
og et enkelt stolpehul. Desuden fandtes et jernalderskår
HOL 20.307

Bo Steen

Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Oldtid

521. Gysbæk II
18.05.07 Handbjerg

Boplads

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 84. Prøvegravning ud fra topografiske kriterier samt efterrekognoscering, hvorved der fandtes to
gruber og et ildsted
HOL 20.307

Bo Steen

Bebyggelse - Oldtid

522. Sletten
18.05.10 Mejrup

Boplads/grav

Andet anlægsarbejde

J./vik.

sb. 225. Forundersøgelse hvor der sås dele af et grøftsystem, der antages at indhegne et område på 90 x
120 m, formentlig fra jernalder eller vikingetid. I området fandtes to lerkarbunde, måske fra
jernaldergrave, og der var enkelte stolpehuller, både indenfor og uden for det nævnte område.
Undersøgelsen forventes fortsat i 1999
HOL 20.310
Bebyggelse - Jernalder
Gravplads/grav - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Gravplads/grav - Vikingetid

Bo Steen

523. Gudum Kirke
18.07.04 Gudum

Boplads

Andet anlægsarbejde

Vik./midd.

sb. 312. Efter prøvegravning, hvor der fremkom omfattende bopladsrester, iværksattes en udgravning.
Ved denne fandtes dele af et gårdsanlæg i flere faser fra yngre vikingetid: tre nord-sydorienterede,
treskibede langhuse med buede vægge og spor af et sæt tagbærende stolper i hver gavl, antagelig
økonomibygninger. Et fjerde hus er sandsynligvis et beboelseshus af Vilslevtype. En skelgrøft foreslås
dateret til middelalder
HOL 20.306

Ann Bodilsen

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

524. Thagård
18.07.06 Humlum

Ardspor/boplads/høj

Andet anlægsarbejde

Y.st./y.br./førrom./udat.

sb. 89. Ved prøvegravninger fandtes udaterede ardspor, oldtidsanlæg og spor af en mindre boplads fra
sen bronzealder/tidlig jernalder. På sydsiden af en bakke undersøgtes en stor del af et senneolitisk
affaldslag, rigt på flintaffald, brudstykker af redskaber og keramik. Endelig udgravedes en højtomt, der
var helt gennemgravet med maskine i nyere tid. I højens SØ-lige del fandtes dog tre urnegrave, af
hvilke en var helt uforstyrret. Under hele højen sås velbevarede ardspor
HOL 20.162

Poul Mikkelsen

Gravhøj - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Ager/mark - Udateret

525. Grenlund
18.07.09 Møborg

Boplads?

Plantning

Yngre stenalder?

sb. 103. Efter fund af bearbejdet flint og ildskørnede sten to steder foretoges prøvegravning, hvorved
der dog ikke fremkom noget af arkæologisk interesse
HOL 20.291

Poul Mikkelsen
Bo Steen

Bebyggelse - Yngre stenalder

526. Kongensgård
18.07.12 Nørre Nissum

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 50. Ved prøvegravning fandtes på en vestvendt skråning 100 m NV for Nissum Kirke gruber og
stolpehuller, der ud fra den fundne keramik kan dateres til periode I. Knap 300 m længere mod vest
fremkom nogle få gruber, der kan dateres til periode III
HOL 20.298
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Poul Mikkelsen

527. Skindbjerggård
18.08.07 Sønder Nissum

Gravplads

Selvvalgt forskning

Romersk jernalder

sb. 4. Undersøgelse mellem den boplads og gravplads, som Gudmund Hatt undersøgte i 1938-40. På en
lille højning ud til en skrænt, et udyrket område med mange sten, udgravedes i det 30 m2 store felt seks
grave, både jordfæste- og brandgrave fra ældre romersk jernalder. En stensat, ler- og stendækket
jordfæstegrav indeholdt kniv, fibula, skjoldbule af jern samt otte lerkar. I forbindelse med graven
fandtes tre gruber med brændte knogler. Omkring gravpladsen sås flere sten, hvorfor det er sandsynligt,
at der langs skrænten og bopladsen ligger en gravplads, der også omfatter den af Hatt undersøgte
RIM 7670

Palle Eriksen

Gravplads/grav - Romersk jernalder

528. Dybe Præstegård
18.09.01 Dybe

Brandgrav

Dyrkning

Yngre bronzealder

sb. 22. Fund af stenomsat urne med låg, men med beskadiget side. Urnen, der kun indeholdt brændte
knogler, fandtes i en beskadiget, fredet høj
HOL 20.290

Lis Helles Olesen

Gravplads/grav - Yngre bronzealder

529. Engbjerg Vandværk
18.09.02 Engbjerg

Grube

Andet anlægsarbejde

St./br.

sb. 7-9, 60. Undersøgelse hvor der blot fandtes en grube med 11 flintafslag samt tre mindre fyldskifter
HOL 20.312

Bo Steen

Grube - Stenalder
Grube - Stenalder
Grube - Bronzealder

Ribe Amt
530. Nybro-Syd Arne
19.00.00

Boplads,vej,bebyggelse

Naturgas

St./germ./j./midd./nyere tid

Efter rekognoscering af 18 km gennem klitter, plantage og græsarealer prøvegravedes 15 steder ud fra
de få fremkomne fund, topografiske kriterier og eksisterende oplysninger. I tre tilfælde foretoges der
efterfølgende egentlige udgravninger. Lokaliteterne udgøres at bopladser fra sten- og jernalder,
bebyggelse fra middelalder og nyere tid samt et vejanlæg fra yngre germansk jernalder
VAM 1298
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Vej/bro - Germansk jernalder
Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Lene B. Frandsen

531. Skovborglund II
19.01.09 Vamdrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Germansk jernalder

sb. 72. Trefaset bebyggelse fra ældre germansk jernalder med to til tre samtidige gårde. Der blev frilagt
ca. 9.000 m2, hvorved der fandtes 11 langhuse, 7 udhuse, 5 staklader, 3 brønde og større,
sammenhængende hegn. I den ældste fase var indhegningen til den bedst bevarede gård cirkulær, og
langhuset herfra havde dobbelt vægforløb i beboelsesenden, to indgange til det centrale rum og
stolpespor fra båseskillerum i østenden, hvor der var en tredje indgang
MKH 934

Kirsten Prangsgaard

Bebyggelse - Germansk jernalder

532. Skovborglund III
19.01.09 Vamdrup

Diverse

Andet anlægsarbejde

Vikingetid

sb. 73. Fund af egetræskar, 2,75 x 1 m og 0,3 m højt, nedgravet i sand- og tørvelag i kanten af åskrænt,
10-15 m syd for Kongeåens nuværende løb. Omkring karret var der tykke trækulslag med
ildskørnede/sprængte sten, og i karret ligeledes ildskørnede sten samt spredte, mere eller mindre sodede
og brændte grenstykker, der lå i sandede tørvelag; i bunden sås et ca. 1 cm tykt trækulslag. Øverst i
karret fandtes en vævevægt og nederst et stykke keramik. På langsiderne var der fastnaglet træstykker
for at tætne karret. De ildskørnede (koge)sten antyder, at der er blevet varmet vand i karret, der er
blevet dendrokronologisk dateret til 830-850 e.Kr. Prøvegravning SØ for fundstedet viste blot spredte,
udaterede anlægsspor
MKH 935

Kirsten Prangsgaard

Andre anlæg/diverse - Vikingetid

533. Terp
19.02.01 Bramminge

Boplads/bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Y.br./æ.j./midd./nyere tid

sb. 91. Afsluttende undersøgelse (AUD 1997, 439). Inden for 20 x 150 m undersøgtes et hus i to faser
og en økonomibygning fra yngre bronzealder. Endvidere dele af tre huse fra ældre jernalder og den
sydlige del af et nord-sydvendt fra middelalder/renæssance. Mod nord fortsætter bebyggelsen, medens
den mod syd afgrænses af Holsted Ådal
ESM 2250

Ulla Mejdahl

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

534. Vibæk
19.02.06 Vejrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./rom.

sb. 61. Undersøgelse af spredte ildsteder og kogestensgruber samt to hustomter. Den ene 10-12 x ca. 4
m stor med midtsuler, hvor keramik fra stolpehuller og tomten antyder en datering til enkeltgravstid
eller senneolitikum. Den anden hustomt udgjordes af en 4 x 3 m stor nedgravning, omgivet af en
væggrøft og med åbning mod vest. Umiddelbart øst herfor lå et rektangulært ildsted
ESM 1849
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Ulla Mejdahl

535. Holsted Overmark
19.03.04 Holsted

Boplads/jernudvinding

Andet anlægsarbejde

Y.germ./vik.

sb. 87. Delundersøgelse af bopladser fra germansk jernalder og tidlig vikingetid på to velafgrænsede
bakkedrag. Især bør fremhæves rester af et velbevaret langhus ca. 42 x 8 m med let krumme langvægge
og spor af ni sæt tagbærende stolper, datering til omkring 800 e.Kr. ud fra hustypen og et godt
keramikmateriale. Der kunne i øvrigt gøres en række interessante, arkitektoniske iagttagelser omkring
dørstolper, indgange, vindfang mv. Spredt i husets midte fandtes dele af 12 skiveformede vævevægte
og en konisk tenvægt og uden for på sekundært leje yderligere tre vævevægte. I det store midterrum er
der desuden fremkommet godt 60 kg stærkt ildskørnede glimmersten, feldspat med glimmer, kvarts
med krystaller, rhinsk basalt og pimpsten. I mange nedgravninger lå skår fra halvkuglekar og
forrådskar. På et tidspunkt er huset blevet opgivet, og det bedste tømmer fjernet, hvilket ses af
opgravnings- og "vrikkespor", hvor de tilhørende huller er blevet fyldt op med keramik og affald;
efterfølgende er tomten blevet overpløjet. Spor af husets omgivende hegn sås mod vest, syd og øst, og
inden for dette blev der udgravet et grubehus og syd for langhusets stald en staklade. I et lavliggende
område syd for hegnet undersøgtes en skaktformet, vandførende brønd, dvs. en udhulet træstamme
støttet af rafter. På en bakkeskråning længere mod syd undersøgtes to velbevarede langhuse fra 5.-6.
årh. e.Kr., der har afløst hinanden på samme sted. I en kortere, ubebygget periode har der været
udvundet jern, idet der i husene fandtes tre jernudvindingsovnbunde, hvor en slaggegrube skærer
stolpehuller efter to tagbærende stolper fra begge husfaser
HBV 941

Svend Aage Knudsen

Bebyggelse - Yngre jernalder
Jernudvinding - Yngre jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

536. Nørre Holsted
19.03.04 Holsted

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førrom./midd.

Supplerende undersøgelse (AUD 1994, 544) af stor, hegnet boplads med to hovedfaser fra førromersk
jernalder periode III. Den yngste af disse er nu helt udgravet og synes at have omfattet en snes
samtidige gårde inden for en indhegning på 200 x 45-50 m. Af den ældre boplads fremkom yderligere
spor af indhegningen, men en mindre del af bopladsen er endnu uudgravet. Endelig frilagdes et langhus
mere fra tidlig middelalder med buede, dobbelte væglinier, ca. 50 m nord for de tidligere udgravede
huse fra denne periode
HBV 280 (/936 ??)

Per Ole Rindel

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

537. Nørregård IV
19.03.04 Holsted

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre bronzealder

sb. 84. I et felt på 2.500 m2 undersøgtes to treskibede langhuse, henholdsvis 41 x 8,5 m og 9,6 x 6,5 m,
sidstnævnte antagelig et tilhørende udhus. Datering ud fra hustypologi og keramik. Omkring husene
undersøgtes tre gruber, hvor den største målte 3,20 x 4,45 m og var 1,82 m dyb. I denne sås lag med
mørkt, trækulsholdigt og rødbrændt materiale mellem lag af renere undergrundsmateriale. De to andre,
mindre gruber havde et nærmest identisk indhold, idet dog den ene indeholdt et tøndeformet lerkar,
liggende i større skårflager. En del af fylden fra gruberne blev vandsoldet for at søge deres funktion
klarlagt, men det lykkedes ikke, og heller ikke hvorfor de udviser spor af genopgravninger
HBV 931
Bebyggelse - Ældre bronzealder

Ejvind Hertz

538. Nørregård V
19.03.04 Holsted

Jordfæstegrav

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 85. Undersøgelse af øst-vestorienteret, stenindrammet grav, 1,20 x 2,40 m, der pga. manglende spor
af høj og sten/stenspor fra randstenskæde opfattes som en fladmarksgrav. I gravens østlige del lå en
ravskive og 53 spredtliggende ravperler samt fragmenter af sådanne i den vestlige del. Desuden fandtes
to små flækker. Graven dateres til undergravstid
HBV 932

Ejvind Hertz

Gravplads/grav - Yngre stenalder

539. Nørregård VII
19.03.04 Holsted

Jordfæstegrav

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 85. Undersøgelse af øst-vestorienteret, stenindrammet, fundtom grav, antagelig fra undergravstid,
ca. 75 x 220 cm, med et lag knust, gråhvid, ubrændt flint i bunden, iblandet mindre sten. I gravens SVlige hjørne var dette lag brudt af en nedgravning, hvori lå 19 spredtliggende ravperler og fragmenter af
sådanne. Der fandtes desuden spredte skår af et lille, ornamenteret bæger med en knop med to vandrette
gennemboringer. Denne grav henføres til bundgravstid. Fravær af høj og sten/stenspor fra
randstenskæde tyder på, at det drejer sig om fladmarksgrave
HBV 936

Ejvind Hertz

Gravplads/grav - Yngre stenalder

540. Sønder Holsted II
19.03.04 Holsted

Gravplads

Andet anlægsarbejde

Førrom./rom.

sb. 86. Efter fund af to brandpletter ved prøvegravning undersøgtes efterfølgende 90 grave: 4
jordfæstegrave, 32 urnegrave og 54 brandpletter, hvorefter gravpladsen formodes afgrænset mod SV,
syd og SØ; det skønnes, at omkring halvdelen af pladsen nu er undersøgt. Jordfæstegravene var østvestorienterede, ca. 2,80 x 1,70 m og nedgravet indtil ca. 1,30 m i undergrunden. Der indgik i
vekslende grad sten i konstruktionen, og der sås spor efter plankebyggede kister. To grave var
kvindegrave, og af fundene herfra bør nævnes tre fibler, Almgrens type II, en løvemaskefibel, gruppe
III, hægte og malle af henholdsvis sølv og bronze, fem lerkar, jernkniv, jernnål, bronzenål, løvkniv og
en lang jernstang. En mandsgrav indeholdt fire lerkar, to bronzefibler, Almgren type II, jernfibel,
jernkniv og bronzenål. Et større, terrinformet lerkar på hovedet dækkede over knoglen fra en
lammekølle, en kurv i flettet bark og andre endnu ubestemte, organiske rester samt et lille lerbæger og
en bronzenål. En anden mandsgrav indeholdt et 62 cm langt, enægget sværd med delvist bevaret
træskede. I østenden var der tre lerkar og et mindre madoffer. Bevaringstilstanden for de 32 urnegrave
varierede, men i ca. halvdelen var hele indholdet til stede. To tredjedele indeholdt metalfund, især
jernknive, men også fibler og nåle af jern og bronze, beslag, spænder, saks, jernpincet og en ravperle. I
en grav indgik skjoldbule, spydspids og en stor kniv, medens en anden blot havde en skjoldbule. De 54
brandpletter var karakteriseret af et stort indhold af sekundært brændt keramik, og i 10% af gravene
blev der fundet metal, bl.a. en jernkniv. Alle daterbare grave kan henføres til tidsrummet ca. 50-120
e.Kr., men pladsens horisontalstratifikation rummer yderligere, kronologiske muligheder. Endelig skal
nævnes to gruber med keramik fra tidlig førromersk jernalder. Det håbes, at undersøgelsen kan
fortsætte i 1999
HBV 928
Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Ejvind Hertz

541. Læborg II
19.03.06 Læborg

Gruber

Skovrejsning

Bronzealder

sb. 149. På et mindre areal fandtes seks gruber, der ud fra keramik og flint dateres til bronzealder
HBV 921

Ejvind Hertz

Grube - Bronzealder

542. Askov Seniorby
19.03.07 Malt

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./æ.br.

sb. 179. I to mindre felter frilagdes gruber og spredte stolpehuller samt en formodet hustomt med
forsænket gulvparti. Heri fandtes et righoldigt keramik- og flintmateriale fra senneolitikum eller ældre
bronzealder. Undersøgelsen fortsættes i 1999
HBV 923

Ejvind Hertz

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

543. Ripladan
19.04.07 Ribe Domkirke Ls

Boplads

Andet anlægsarbejde

Germansk jernalder

sb. 32. Ved en udgravning, der omfattede 980 m2, undersøgtes helt eller delvis mindst otte langhuse, to
grubehuse og nogle hegn i to til tre faser. Pladsen kan på baggrund af hustyper og keramik dateres til
ældre germansk jernalder og indgår i et større bopladskompleks, der tidligere er erkendt, bl.a gennem
luftfotografering og rekognoscering i forbindelse med etablering af læbælter
ASR 1288

Claus Feveile

Bebyggelse - Germansk jernalder

544. Ribe Domkirke
19.04.08 Ribe Domkirke

Diverse

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 16. Lidt syd for Ribe Domkirke blev det muligt at foretage visse geologiske iagttagelser, f.esk. at
undergrundens oprindelige overflade må have ligget omkring kote 2,4. Under domkirken er der
tidligere konstateret sand mellem kote 0 og 2, sand, der er tolket som flyvesand. Er dette korrekt, er
Domkirken, eller dele af denne, placeret på en flyvesandsaflejring, der ligger op ad vestsiden af en
banke fra istiden
ASR 1284
Andre anlæg/diverse - Middelalder

Jakob Kieffer-Olsen

545. Slotsgade/Bakelitfabrikken
19.04.08 Ribe Domkirke

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 70. Undersøgelse af 1.400 m2, hvor de ældste arkæologiske spor, øst-vestvendte matrikler, ca. 30 m
lange og 8 meter brede samt stolpehuller, væggrøfter, affaldsgruber og dyrkningsspor, kan henføres til
1100-1200-tallet; disse spor var hovedsagelig koncentreret i den vestlige halvdel af feltet ud mod det
middelalderlige Klosterstræde. I feltets østdel sås især store møddingskasser med håndværksaffald samt
brønde, af hvilke en er blevet dendrokronologisk dateret til 1260 ud fra træ importeret fra Rhinegnene.
Omkring 1300 blev området opfyldt/udjævnet, og der byggedes en øst-vestgående mur, på hvis sydside
der opføres lettere bygninger tilhørende johanitterklostret. Disse stod i forskellige udformninger frem til
1500-tallet. Ligeledes fra sen middelalder fandtes en kælder med mørtel- og teglgulve
ASR 1200

Lis Andersen

Bebyggelse - Middelalder

546. DSB Øst 2
19.04.09 Ribe Sankt Katharine

Bebyggelse/bybefæstning

Andet anlægsarbejde

Germ./vik./midd.

sb. 97. Undersøgelse af 80 m2 i et område, hvor der tidligere er udgravet mindre arealer (AUD 1991,
353). Der fandtes spor af et muligt langhus, antagelig fra 8. årh. e.Kr., der var snittet af bygrøften fra
første halvdel af 9. årh. Ned i og sammenfaldende med denne er der, antagelig i 10. årh., gravet en 6-7
m bred og ca. 1 m dyb, fladbundet voldgrav. De yngste fund er en række gruber og grøfter, primært fra
slutningen af 12. og begyndelsen af 13. årh. Tre stolpehuller på række tolkes bedst som spor af et
middelalderligt hus
ASR 937, etape 3

Claus Feveile

Bebyggelse - Germansk jernalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Vikingetid
Grube - Middelalder

547. Lustrupholm
19.04.09 Ribe Sankt Katharine

Brandgrav/boplads/bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Æ.br./y.br./germ./midd.

sb. 22. Undersøgelse af 1.500-2.000 m2 hvor der under flad mark fremkom ca. 20 brandgrave fra ældre
bronzealder, antagelig periode III. Gravformen varierede meget, men hyppigst var der tale om
lerkarurner, eller urner af organisk materiale. I flere grave var der gravgaver, bl.a. massive armringe, en
kegleformet tutulus, men også smeltede genstande, nu blot bronzeklumper. Fra yngre bronzealder var
der en del kogestensgruber og muligvis bopladsrester. Der undersøgtes dele af mindst to gårdsanlæg i
to faser: seks langhuse, et grubehus, hegn og staklader, hvor dateringen til ældre germansk jernalder
bygger på hustyper og keramik. Endelig udgravedes en hustomt fra anden halvdel af 1100-tallet, dateret
ud fra keramik og hustype, som ryddedes, antagelig for at give plads til et hus, der målte 54 x 6 m.
Dette kan funddateres til første halvdel af 1200-tallet
ASR 1301
Gravplads/grav - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Claus Feveile

548. Faruplund
19.04.11 Vester Vedsted

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 91. Stratigrafisk undersøgelse af ca. 40 m2 under nedbrændt stuehus samt udlægning af flere
søgegrøfter. To gårdfaser fra 1700-tallet blev registreret med lergulve, syldsten og skillevægge, alt
tilhørende beboelsesdelen. Herunder sås et øst-vestorienteret tørvedige med en tilknyttet, lav grøft på
nordsiden; diget var senere forhøjet med en lav sandvold. Desuden fremkom forskellige nord-syd og
øst-vestorienterede grøfter, der tolkes som skelgrøfter og ikke alle er fra samme tid. Fundene var få,
men tørvedige og skelgrøfter må stamme fra 12-1300-tallet
ASR 1552

Ulla Johansen

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

549. Alslev Å
19.05.01 Alslev

Boplads

Råstof

Romersk jernalder

sb. 4,86. Prøvegravning, hvor der blandt en større samling stolpehuller kunne udskilles spor efter
tagbærende stolper til et langhus fra ældre romersk jernalder. Desuden fandtes et grubehus fra yngre
romersk jernalder hvori lå en ravperle og keramik
VAM 1289

Lene B. Frandsen

Bebyggelse - Romersk jernalder

550. Lillebæltsvej Syd
19.05.02 Brøndum

Grav

Andet anlægsarbejde

Y.st./rom.

sb. 311. Hvor der var registreret en høj, fandtes blot et 0,9 x 0,5 m stort, nord-sydorienteret fyldskifte
med en stenlægning i midten, hvorunder en nedgravning, 0,7 x 0,4 m, med stensat bund og sider. I
fylden over bunden fandtes rester af et lille lerkar fra enkeltgravskultur. Otte meter nord for denne
barnegrav var der nedsat en urne fra ældre romersk jernalder, der, hvis nedsat ved foden af en høj,
antyder en diameter for denne på ca. 16 m
ESM 2258

Ulla Mejdahl

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

551. Solbakkegård IV
19.05.02 Brøndum

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./æ.j.

Ved prøvegravning sås spredte, dårligt bevarede bopladsrester fra yngre stenalder og ældre jernalder
ESM 2216, ESM 2178

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Jakob Andersen
Gitte Ingvardsen
Palle Siemen

552. Nordskrænten I
19.05.03 Esbjerg

Gravplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 339. Undersøgelse af 27 ikke videre velbevarede tuegrave fra tidlig førromersk jernalder, 3 - 9,5 m i
diameter og med en grøftbredde, der varierede mellem 0,2 og 1 m. Ved de fleste grave var der to
indgange, men med meget varierende orientering. I tilknytning til en grav fandtes en grube med
jernslagge, men dennes tidsmæssige placering i forhold til graven kunne ikke erkendes
ESM 2256

Ulla Mejdahl

Gravplads/grav - Førromersk jernalder

553. Nordskrænten II
19.05.03 Esbjerg

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./y.br./førrom./rom.

sb. 291. Undersøgelse af et dårligt bevaret midtsulehus, 12 x 6 m, der alene ud fra konstruktionen
henføres til senneolitikum. Fra ældre førromersk jernalder var der et treskibet hus, 10 x 4 m, med
bevaret væggrøft i øst. Det yngste hus var også treskibet, 15 x 6 m, med spor efter fire sæt tagbærende
stolper og indgange midt på langvæggene. Endvidere fremkom nogle kogestensgruber og gruber, af
hvilke en var ret dyb og indeholdt brandlag og en del keramik fra yngre bronzealder periode VI, eller
førromersk jernalder periode I.
ESM 2257

Ulla Mejdahl

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

554. Sønder Novrupvej II
19.05.03 Esbjerg

Boplads

Plantning

Vikingetid

Prøvegravning på vikingetidsboplads for at afgrænse denne
ESM 1661

Kasper H. Søsted
Palle Siemen

Bebyggelse - Vikingetid

555. Brøndumsager
19.05.05 Grimstrup

Høj

Læhegn

Y.st./æ.br.

sb. 38, 48. 4 m bred søgegrøft gennem to høje fra yngre stenalder eller ældre bronzealder, henholdsvis
7 og 5 m i diameter
VAM 1325
Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Ældre bronzealder

Mads Ravn

556. Grønnegård II
19.05.10 Nørre Skast

Boplads

Skovrejsning

Ældre jernalder

sb. 213, 214. En prøvegravning viste yderst spredte bopladsrester, men et tidligere undersøgt
gårdsanlæg med faser i ældre jernalder blev afgrænset mod syd og øst
ESM 1662/ESM 1663

Jakob Andersen
Gitte Ingvardsen
Palle Siemen

Bebyggelse - Ældre jernalder

557. Nyoksvang
19.05.10 Nørre Skast

Boplads/jernudvinding/grav

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 204. Undersøgelse af 15 langhuse, 2 urnegrave og 40 gruber, hvor den største dækkede et areal på
mere end 100 m2. En grube tolkes som en keramikovn, medens mange andre havde stenlægning i
bunden og indeholdt brandlag. Der fandtes også tre jernudvindingsovne, hvor "proppen" ikke som
vanligt bestod af halm, men af små træstykker. Alle anlæg dateres til ældre romersk jernalder.
Bebyggelsen er afgrænset mod vest, men fortsætter i andre retninger
ESM 450

Ulla Mejdahl

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

558. Tudegård
19.05.10 Nørre Skast

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./æ.br./rom.

sb. 217. Fortsat undersøgelse (AUD 1995, 486) hvor der blev udgravet en hustomt med midtsuler, 8 x
min. 27 m, der ud fra konstruktionen henføres til senneolitikum eller ældre bronzealder. Spor efter
langvæggene og den vestlige gavl sås som små, runde stolpehuller med en indbyrdes afstand på ca. 0,7
m. Desuden undersøgtes to huse, fire gruber og et virvar af hegnsgrøfter med op til fire faser fra ældre
romersk jernalder
ESM 1900

Ulla Mejdahl

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

559. Vestergård III
19.05.10 Nørre Skast

Boplads

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 216. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 561), nu af et treskibet langhus, en økonomibygning og 10
gruber af meget forskellig art
ESM 1903
Bebyggelse - Romersk jernalder

Ulla Mejdahl

560. Østerbyvej
19.05.13 Tjæreborg

Boplads/bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Æ.j./midd./nyere tid

sb. 72. Undersøgelse af fire stolpebyggede huse, tofteforløb, kogestensgruber samt tre brønde bygget af
lodretstillede egetræsplanker og en stensat brønd. Daterende materiale var meget sparsomt, næsten
udelukkende potteskår fra renæssancen fundet i et af tofteforløbene. Ud fra konstruktionen at dømme
skal husene sandsynligvis dateres til middelalder eller nyere tid, og hertil skal formodentlig også
brøndene og kogestensgruberne henføres. Ét stolpehul indeholdt keramik fra ældre jernalder
ESM 1801

Kasper H. Søsted
Palle Siemen

Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

561. Hygum I
19.05.14 Vester Nebel

Brandgrav/vej/bebyggelse

Diverse

J./nyere tid

sb. 64. I en 150 m lang søgegrøft fandtes den nedre del af en formodet brandplet fra jernalderen, hvori
lå enkelte lerkarskår og fragmenter af brændte knogler. Desuden fremkom fra nyere tid en tilkastet
vejgrøft og spor efter et nedrevet hus
ESM 2263

Kasper H. Søsted
Palle Siemen

Gravplads/grav - Jernalder
Vej/bro - Jernalder
Bebyggelse - Nyere tid

562. Hygum II
19.05.14 Vester Nebel

Boplads/bebyggelse

Diverse

J./midd./nyere tid

sb. 63. Undersøgelse af 300 x 12 m, hvorved dele af et hus og to brede tofteforløb, der afgrænser
bebyggelsen mod nord, blev frilagt. Fra den ene af tofterne foreligger fund af renæssancekeramik og fra
et stolpehul keramik af jernalderkarakter
ESM 2264

Kasper H. Søsted
Palle Siemen

Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

563. Raunsø
19.05.15 Vester Nykirke

Boplads

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 62. Fortsat undersøgelse (AUD 1995, 488), nu af boplads fra ældre romersk jernalder, hvor ni
gårdsanlæg blev undersøgt. Desuden blev samtlige 54 fundne gruber, af meget varierende udformning,
nøje registreret og udgravet
ESM 1904
Bebyggelse - Romersk jernalder

Ulla Mejdahl

564. Størsbøl
19.05.15 Vester Nykirke

Boplads

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 64, 65. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 562 og 563) hvor der blot fandtes rester af et dårligt
bevaret, nord-sydorienteret hus samt spredte stolpehuller og enkelte, små gruber
ESM 1906-1907

Ulla Mejdahl

Bebyggelse - Oldtid

565. Klinting
19.07.02 Henne

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 141. Udgravning af bebyggelse fra 1100-1200- tallet, hvor to huse, 1 og 2, havde buede langsider
og målte henholdsvis 22 x 6,5 m og 20 x 6 m. Hus 1 har haft to faser og er yngre end hus 2. Et tredje
hus, 4 x 4 m, med tørvevægge og kælder med bevaret ildsted, er yngre end hus 1. Desuden fandtes dybe
gruber uden relation til husene, spor af hegn og grøfter samt et hjulspor, der ligger under en af disse
VAM 1273

Mads Ravn

Bebyggelse - Middelalder

566. Klinting
19.07.02 Henne

Ager

Læhegn

Middelalder

sb. 141. Udlægning af søgegrøfter for at afgrænse en tidligere fundet middelalderbebyggelse. Der
fremkom herved blot en række øst-vestgående agerrener
VAM 1273

Mads Ravn

Ager/mark - Middelalder

567. Sønderside
19.07.03 Ho

Bebyggelse

Selvvalgt forskning

Midd./nyere tid

sb. 3. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 454) hvor der bl.a. blev gravet nogle søgegrøfter omkring et
lille husmandssted, Skomagerhus, som ifølge overleveringer er den sidste, tilbageværende bygning fra
fiskerlejet. De fundne genstande var fra 1700-tallet, hvorfor Skomagerhus må have hørt til den absolut
seneste fase af fiskerlejet
VAM 1256
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Lene B. Frandsen

568. Dejrup
19.07.11 Ovtrup

Boplads

Naturgas

Y.st./førrom.

sb. 155. Undersøgelse af en hustomt beliggende på et sandet næs ved den nu udtørrede Rolf Sø. Tomten
havde tydelige spor efter båseskillerum og væggrøft, og ved husets sydside udgravedes møddings- eller
udsmidslag. Bortset fra enkelte, neolitiske flintafslag under disse lag kan fundene alle henføres til tidlig
førromersk jernalder
VAM 1006

Solveig Nielsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

569. Nybro, Søvig Bæk
19.07.11 Ovtrup

Vej/bro

Naturgas

Germ./vik.

sb. 118. I et fugtigt engområde syd for Søvig Bæk afdækkedes en 57 m lang, nord-sydorienteret
svellevej og et 5 m langt brospænd over bækken. De nedrammede pæle stod regelmæssigt i ca. 3 m
bredde på begge sider af vejen. Fra pælene foreligger to dendrokronologiske dateringer til sommeren
791 e.Kr., men der er også en del bygningstømmer, der er omkring 40 år ældre. Der blev optaget 95
pæle samt en del tilhugget træ, som afventer dendrokronologisk datering, hvortil kommer huggespåner.
I det fugtigste område fandtes i øvrigt en jernøkse med skaft og en dirhem præget i 771/772 e.Kr. Det er
blot en lille del af pælene, der er hjemtaget; den resterende del af anlægget er blevet tildækket og vil
forhåbentlig kunne bevares, idet DONG indvilligede i at flytte ledningen lidt mod øst
VAM 1315

Lene B. Frandsen
Mads Ravn

Vej/bro - Germansk jernalder
Vej/bro - Vikingetid

570. Søviggård
19.07.11 Ovtrup

Herregård

Selvvalgt forskning

Nyere tid

sb. 156. Mindre, arkæologisk undersøgelse ved den lille herregård Søviggård, hvis nuværende
hovedbygning er opført i 1766. Der fremkom et ældre stenfundament bestående af op til 1 x 1 m store
sten, og et par snit inden for dette viste en dybereliggende brolægning og herunder et affaldslag. Dette
kunne tyde på, at der findes ældre byggefaser; men der fremkom ingen fund, der kunne datere faserne.
Stenfundamentet vil blive søgt bevaret
VAM 1294

Solveig Nielsen

Herregård - Nyere tid

571. Lunderup Lund
19.07.13 Varde Ls

Høj/brandgrav

Diverse

Oldtid

sb. 49. Eftergravning i fredet høj, udsat for plyndring. Der var gravet et 2 x 2 m stort og 1,75 m dybt
hul, som blev undersøgt inden tildækning. Herved fandtes i opgravet fyld hvidbrændte
knoglefragmenter og spredte lerkarskår, formentlig fra en urnegrav
VAM 1323
Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Lene B. Frandsen

572. Hesselmed
19.07.14 Ål

Boplads

Dyrkning

Førrom./rom.

sb. 134. Fortsat undersøgelse af boplads fra overgangen førromersk/romersk jernalder (AUD 1997,
455) - foregår som seminargravning for arkæologistuderende fra Aarhus Universitet. Der fortsattes mod
NØ, hvor der fremkom en 18 m lang hustomt med brolagt grebning og stenbygget ildsted. Interessant er
det, at de undersøgte langhuse ligger i to parallelle rækker på hver side af et vejforløb eller åben plads,
som staldene vender ud mod. Dvs. at alle husene på østsiden atypisk har staldende i vest
VAM 1179

Jørgen Lund
Lene B. Frandsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

573. Møllemarksgård
19.07.14 Ål

Boplads

Råstof

Førrom./rom.

sb. 137. Undersøgelse af mindst seks langhuse og et mindre, hvor to huse havde rester af brolagte
stalde. Et hus dateres til tidlig førromersk jernalder, de øvrige til ældre romersk jernalder. Desuden
fremkom spor af to staklader og to hegn
VAM 1232

Mads Ravn

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

574. Hodde
19.08.02 Hodde

Jernudvinding

Dyrkning

Rom./germ.

Ved magnetisk kortlægning af 1,2 ha, hvor der tidligere er fundet slaggeblokke, blev der påvist 275
slaggegruber fra 3.-6. årh. e.Kr. Ved magnetisk rekognoscering kunne det konstateres, at
jernudvindingspladsen fortsatte på de nærliggende marker
VAM (ØLM 12730)

Tatyana Smekalova
Olfert Voss

Jernudvinding - Romersk jernalder
Jernudvinding - Germansk jernalder

575. Gødsvang
19.08.04 Tistrup

Jernudvinding

Dyrkning

Rom./germ.

sb. 23. Fortsat magnetisk kortlægning af jernudvindingsplads fra 3.-6. årh. e.Kr. (AUD 1997, 459).
Hidtil er der lokaliseret ca. 750 slaggegruber, men der skal gennemgås endnu nogle hektarer, før
pladsen er kortlagt med magnetometer
VAM 1070
Jernudvinding - Romersk jernalder
Jernudvinding - Germansk jernalder

Tatyana Smekalova
Olfert Voss

576. Snorup
19.08.04 Tistrup

Boplads/grav/jernudvinding

Dyrkning

Rom./germ.

sb. 101. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 463) med afgrænsning mod øst af velbevarede spor af en
boplads i én fase. Desuden udgravedes enkelte slaggegruber og resterne efter tre urnegrave, der føjer
sig til de spredtliggende urnegrave, som fremkom i 1997. Endelig foretoges eftergravning på fundstedet
for et jernbarredepot (AUD 1986, 471), hvor det kunne påvises, at depotet har været placeret inde i et
hus fra yngre romersk/ældre germansk jernalder, et hus der ligner de øvrige huse, der er udgravet på
stedet
VAM 1068

Lene Høst-Madsen
Lars Nørbach

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

577. Ellebækdam
19.08.05 Torstrup

Diverse

Dyrkning

Udateret

sb. 60. En søgegrøft, gennem hvad der i sognebeskrivelsen var registreret som en høj, godtgjorde, at der
hverken fandtes en grav eller høj, og at det drejede sig om en naturlig højning
VAM 1313

Mads Ravn

Andre anlæg/diverse - Udateret

578. Højlund
19.08.06 Ølgod

Høj?/Jordfæstegrav

Skovrejsning

Yngre stenalder

sb. 108. Ved gravning af en række søgegrøfter fremkom 0,7 m under overfladen en grav, 2 x 1,25 m,
med spor af en stenkiste, men uden gravgaver. Desuden fandtes en ringgrøft, der indeholdt småsten og
trækul og i den vestlige side en mindre stenlægning med 10-30 cm store sten
VAM 1320

Mads Ravn

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Haderslev Amt
579. Kongens Holm
20.01.08 Øster Lindet

Voldsted

Diverse

Udateret

sb. 16. I ådalen, tæt ved det fredede voldsted, fandtes en spunsvæg af nedrammede pæle
HAM 7.1.2
Forsvarsanlæg/voldsted - Udateret

Tenna R. Kristensen

580. Højgård
20.02.01 Gram

Boplads

Råstof

Y.st./æ.br.

sb. 170. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 464) af to treskibede langhuse fra ældre bronzealder, hvor
det største, 51 x 8,5 m, var inddelt i fire rum. Fosfatanalyse, en prøve pr. kvadratmeter i og omkring
huset, tyder på, at det østligste rum har været anvendt som stald. I et fyldskifte med tilknytning til det
mindste hus fandtes en fladehugget flintsegl. Desuden undersøgtes et midtsulehus fra senneolitikum,
hvor fosfatanalyse synes at vise, at der ikke har været en stald
HAM 1706

Per Ethelberg

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

581. Lysbjergvej
20.02.02 Hammelev

Jordfæstegrav

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 126. Ved prøvegravning fandtes spredte kogestensgruber samt en jordfæstegrav fra romersk
jernalder
HAM 3617

Lisbeth Christensen

Gravplads/grav - Romersk jernalder

582. Holgerdiget
20.02.08 Skrydstrup

Forsvarsvold

Plantning

Jernalder

sb. 132. Fortsat undersøgelse (AUD 1989, 381) hvor der fandtes to øst-vestgående, parallelle grøfter
med en indbyrdes afstand på 2 m. Grøfterne var henholdsvis 1,3 og 2,0 m brede og 0,5-0,75 m dybe,
med jævnt rundede sider og bund
HAM 1628

Lisbeth Christensen

Forsvarsanlæg/voldsted - Jernalder

583. Uldal
20.02.08 Skrydstrup

Gravplads

Diverse

Førromersk jernalder

sb. 80. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 465) i samarbejde med Sønderjyllands Amatørarkæologer,
hvor gravpladsen blev afgrænset mod vest. Der udgravedes 38 tuegrave, de fleste med ringgrøft.
Udgravningen fortsættes i 1999
HAM 3241
Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Erik Jørgensen

584. Grimballe
20.02.09 Sommersted

Bebyggelse/ager/voldsted

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 59. Udgravning af dele af en bebyggelse med huse og hegn fra tidlig middelalder, beliggende på en
smal tange; bebyggelsen skæres af højryggede agre. For enden af landtangen, hvor voldstedet
Grimballe ligger, fandtes i et par prøvegrøfter spor efter træbygninger, et ovnanlæg og en grube, der
bl.a. indeholdt to mønter fra Erik Glippings tid
HAM 3486

Lisbeth Christensen

Ager/mark - Middelalder
Bebyggelse - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

585. Ejsbøl Mose
20.03.02 Gammel Haderslev Ls

Offerfund/diverse

Diverse

Rom./udat.

sb. 19. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 468) af et formodet, tredje offerfund ved søens sydlige bred,
hvor der fandtes enkelte genstande i omlejrede lag, samt adskillige in situ: bl.a. spyd- og lansespidser,
skjoldbuler, kniv, bæltespænde og seletøjsbeslag af bronze, begge forgyldte samt flere bearbejdede
trægenstande. Nogle af de højst beliggende genstande bar præg af begyndende nedbrydning, forårsaget
af dræning. Desuden anlagdes en række søgegrøfter omkring den i 1992 etablerede sø, og i en af disse
fandtes en endnu udateret stammebåd. Der blev indkøbt og afprøvet ny teknologi til indmåling og
registrering, således at de kommende års udgravninger kan foregå så effektivt som muligt
HAM 3434

Jørgen Ilkjær
Erik Jørgensen
H.C.H. Andersen

Depotfund/skattefund/offerfund - Romersk j
Andre anlæg/diverse - Udateret

586. Degnegyde
20.03.04 Haderslev

Kulturlag

Selvvalgt forskning

Nyere tid

sb. 129. Gravning af mindre søgegrøft og udtagning af jordprøver ned til 3 m dybde med henblik på at
konstatere årsagen til en blyforurening, der er ældre end 1700-tallets midte. Analyse af jordprøverne er
endnu ikke sket, og det er uvist, om forureningen skyldes fremstilling af blyplader til kirkens tag,
dumpning af blyholdigt materiale fra kirken eller keramikfremstilling
HAM 3549

H.C.H. Andersen

Kulturlag - Nyere tid

587. Lønt
20.03.08 Sønder Starup

Sarupanlæg

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 50. I samarbejde med Sønderjyllands Amatørarkæologer foretoges undersøgelse, hvor der i 1977/78
blev udgravet systemgrave, palisadespor, gruber og kulturlag. Gennem fire søgegrøfter blev
systemgravenes forløb yderligere fastlagt, og det kunne konstateres, at kulturlaget var blevet reduceret
med 15 cm på 20 år. Der fandtes to hele flintøkser, der lå i hver sin grube, en halv skivekølle,
brudstykker af stridsøkser og tyndnakkede grønstensøkser, flere flintredskaber, adskilligt flintaffald
samt et stort skårmateriale fra Fuchsbergfasen, MN A I og II
HAM 1017
Sarupanlæg - Yngre stenalder

Erik Jørgensen

588. Lerdal
20.04.02 Bevtoft

Boplads/gravplads/jernudvinding

Plantning

Rom./germ.

sb. 248. Fortsat udgravning (AUD 1997, 471) hvor der undersøgtes 17.000 m2. Bopladsens ældste fase
antages at være en enkeltgård fra overgangen romersk/germansk jernalder samt en lille gravplads. Siden
udvikler bopladsen sig til at omfatte mindst 10 gårdsanlæg i ældre germansk og tidlig yngre germansk
jernalder. Desuden er der afdækket otte huse, hvor tre er karakteriseret ved at være toskibede i den ene
halvdel og treskibede i den anden; ud fra stratifikation og hustypologi henføres de forsøgsvis til 7. årh.
e. Kr. De undersøgte gårdsanlæg er helt eller delvist omgivet af sadeltagshegn, og hegnene kan være
meget lange, op mod 140 m. Nogle beboelseshuse er ligeledes meget lange, 50-60 m. Der er
konsekvent udtaget prøver til makrofossilanalyser fra stolpehuller og brandfyld, og det samme gælder
de omkring 90 undersøgte jernudvindingsanlæg. Mindst 75% af disse indeholdt forkullet korn, og
undersøgelser på universitetet i Kiel har foreløbig godtgjort tilstedeværelse af vårbyg og vinterrug.
Desuden er der foretaget fosfatanalyser af udvalgte hustomter og et sadeltagshegn. De store huse med
både to- og treskibet konstruktion har, ud fra fosfatanalyser at dømme, ikke rummet stald.
Fosfatanalyser tyder desuden på, at et hus har tjent som forrådshus, medens et andet meget lille hus
synes at have været beboelseshus. Som det ses, kan forskellige naturvidenskabelige undersøgelser give
oplysninger, som vi hidtil ikke har fået. Desuden bør serier af 14C dateringer af visse prøver indgå for
at få det fulde udbytte af disse
HAM 3366
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Jernudvinding - Germansk jernalder

Per Ethelberg

589. Østergård
20.04.02 Bevtoft

Boplads/gravplads

Plantning

Æ.br./rom./vik./midd.

sb. 245. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 472), hvor der udgravedes 13 urnegrave, 5 brandpletter og 3
ødelagte brandgrave fra ældre romersk jernalder samt 3 jordfæstegrave fra yngre romersk jernalder. Der
blev afdækket 28 huse, heraf 20 fra tidlig middelalder, bl.a. et stort udskudshus med vindfang,
vognport?, indre skillevægge og centralt opholdsrum med spor af ildsted. Fra samme tid er et stort antal
hegn og gruber, herunder en slagtegrube. Et grubehus med hjørneovn og risflettede vægge er antagelig
fra vikingetid, og to huse er fra ældre bronzealder. Jernalderbopladsens afgrænsning mod vest er
formentlig fundet, medens middelalderbebyggelsen i flere faser, der nu omfatter 45.000 m2, ikke er
afgrænset. Syd for bakken i kanten af et vandhul, der skyldes et kildevæld, fremkom et gærde med
tydelige spor af lodrette stokke og vandret risfletning, og i selve vandhullet fandtes en del bearbejdet
træ, fortrinsvis eg, herunder et stykke hegnstømmer, der er fældet omkring 1100 e.Kr. I samme lag lå
enkelte spredte skår fra tidlig middelalder. Der er udtaget prøver til fosfatkartering (fra hustomter),
ligesom der er udtaget prøver til makrofossilanalyser og pollenanalyser, bl.a. fra vandhullet. Foreløbig
er 71.500 m2 af pladsen undersøgt med følgende resultat: der er udgravet omkring 180 huse fra ældre
bronzealder, jernalder, vikingetid og tidlig middelalder. Den ældste jernalderbebyggelse er fra ældre
romersk jernalder og bestod af tre gårde og tilhørende gravpladser med 52 brandgrave. Bebyggelsen er
totalundersøgt, men gravpladsen fortsætter mod vest. Fra yngre romersk til yngre germansk jernalder er
undersøgt ca. 30 gårdsanlæg, hvortil hører to gravpladser fra C 2. I alt syv grave er undersøgt, men
afgrænsning mod vest mangler. Middelalderbebyggelsen omfatter nu mindst syv gårdsanlæg, nogle i
flere faser; antagelig er denne bebyggelse opstået som enkeltgård i vikingetid og har i tidlig middelalder
udviklet sig til en meget stor gård, der efterfølgende synes opdelt i flere mindre gårde. Der mangler
formodentlig endnu at blive undersøgt ca. 27.000 m2 på Østergård, nemlig dele af
middelalderbebyggelsen, gravpladserne, bronzealderbebyggelsen og måske en eller to overpløjede
gravhøje mod NV
HAM 3116

Anne Birgitte Sørensen

Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

590. Pughøj
20.04.05 Toftlund

Høj

Dyrkning

Ældre bronzealder

sb. 24, 26. Ved prøvegravning af to høje, hvori der ved århundredets begyndelse blev udgravet et par
grave fra bronzealderen, kunne det konstateres, at der nu kun var spor efter randstenskæderne
HAM 3621
Gravhøj - Ældre bronzealder

Tønder Amt

Lisbeth Christensen

591. Barsbøl
21.01.07 Skærbæk

Gravplads/boplads

Råstof

Y.st./rom.

sb. 113. I kanten af en grusgrav undersøgtes dele af to brandgravpladser beliggende på hver sin
højning. På den nordlige udgravedes en urne og nogle stolpehuller, hvor der i forbindelse med
sidstnævnte var enkelte lerkarskår fra yngre stenalder. På den sydlige gravplads fandtes 31 urner fra
ældre romersk jernalder, heraf en med lågkar in situ. Gravpladsen tilhører en endnu ikke fundet
boplads, der har været nærmeste nabo til Hjemsted
HAM 3536

Tenna R. Kristensen
Lisbeth Christensen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

592. Borg Hede
21.03.02 Brede

Høj

Diverse

Oldtid

sb. 13. I forbindelse med en landmands fjernelse af fredet gravhøj foretoges en eftergravning. Denne
viste, at der af højen kun var sporene efter randstenene tilbage, og at højen oprindelig havde været 22 m
i diameter
HAM 3526

Lisbeth Christensen

Gravhøj - Oldtid

593. Lillebæk
21.03.06 Mjolden

Kulturlag

Plantning

Ældre jernalder

sb. 34. Prøvegravning nær gravpladsen Mjolden. Der fandtes en grube og rester af kulturlag med skår
fra ældre jernalder
HAM 3485

Lisbeth Christensen

Kulturlag - Ældre jernalder

594. Tømrersvinget
21.04.06 Tinglev

Høj

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 42. Prøvegravning der afslørede, at højen var totalt forsvundet
HAM 7.1.2
Gravhøj - Oldtid

Lisbeth Christensen

595. Schackenborg
21.05.02 Møgeltønder

Voldsted

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 51. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 479) under nordfløjens østlige halvdel. Under denne bygning
fra 1660'erne viste østgavlen sig at være delvist funderet på et munkestensfundament fra en ældre
bygning, og at en del af denne har strakt sig ind i den nuværende borggård. Under nuværende terræn
fandtes i fundamentet et fornemt buestik, der har tilhørt bygningen. En nyfundet stræbepille fra samme
viser, at bygningen, ligesom den nuværende nordfløj, har haft tendens til at synke mod nord, hvor der
muligvis findes en ældre voldgrav. Desuden fandtes en romansk kapitæl indmuret i murværket
HAM 3221

Tenna R. Kristensen

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

596. Tønderhus
21.05.03 Tønder

Voldsted

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 31. Fortsat udgravning (AUD 1997, 480) hvor der over nogle meter fandtes en del af
renæssanceslottets ydermur, 1,6 m bred og bevaret i 0,9 m højde. Muren var opført af munkesten med
en kerne af kampesten. I forskellige prøvegrøfter fandtes desuden middelalderlige kulturlag
HAM 3140

Tenna R. Kristensen

Kulturlag - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Åbenrå Amt
597. Hermesvej
22.01.02 Bov

Høj/gravplads

Andet anlægsarbejde

Æ.br./rom.

sb. 237. Udgravning af høj med to delvist bevarede randstenskæder. Til den ældre hørte en centralgrav
med trækulspor efter en bulkiste. Til den yngre randstenskæde, nu 22 m i diameter, kan knyttes en
brolagt flade uden for højen. Nord og øst for højen udgravedes desuden en gravplads med 14 urnegrave
fra ældre romersk jernalder
HAM 3552

Lisbeth Christensen

Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

598. Vestergård
22.01.02 Bov

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./rom.

sb. 236. Undersøgelse af 15 langhuse og mindre, treskibede huse, der repræsenterer to eller tre
gårdsanlæg. Bopladsen blev afgrænset til tre sider, og gårdene ligger, typisk for området, på række på
toppen af et højdedrag. Desuden fandtes et intakt lerkar fra yngre stenalder
HAM 3551
Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Lisbeth Christensen

599. Brunde
22.02.04 Rise

Kulturlag

Selvvalgt forskning

Ældre bronzealder

sb. 161. Fortsat seminargravning (AUD 1997, 486) af udsmidslag med et stort antal genstande fra en
bronzealderboplads
HAM 2534

Jens Poulsen

Kulturlag - Ældre bronzealder

600. Lunderup Mark
22.02.04 Rise

Boplads

Råstof

Ældre bronzealder

sb. 110. Yderligere undersøgelser (AUD 1997, 487) viste, at der på bopladsområdet ikke kunne
udskilles hustomter, eller gives en forklaring på de arkæologiske forekomster
HAM 2983

Lisbeth Christensen

Bebyggelse - Ældre bronzealder

601. Rådhusgang
22.02.05 Åbenrå

Voldgrav/kulturlag

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 62. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 515), hvor byens voldgrav, ca. 20 m bred, 4 m dyb og
rækkende ned til kote 0,60 DNN, gennemgravedes. Voldgraven er anlagt i senmiddelalderen, eftersom
den er gravet gennem lag med højmiddelalderlig keramik. I sydsiden fandtes en pælerække, som vil
blive forsøgt dendrokronologisk dateret. Desuden udgravedes senmiddelalderlige kulturlagsrester,
gruber og rester af en hustomt, alt på sydsiden af voldgraven. Atter kunne det konstateres, at der nord
for graven op mod sognekirken ikke findes middelalderlige spor
HAM 2222

Tenna R. Kristensen

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

Sønderborg Amt
602. Dohøjvej
23.01.01 Egen

Boplads

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 302. Fortsat udgravning (AUD 1997, 490) hvor der undersøgtes spredte stolpehuller, gruber og
kulturlag fra ældre romersk jernalder på bopladsens nordligste del
HAM 2059

Lisbeth Christensen

Bebyggelse - Romersk jernalder

603. Købingsmarkvej
23.01.03 Nordborg

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 138. Prøvegravning i en lavning med kulturlag og mange lerkarskår, der stammer fra en boplads fra
ældre romersk jernalder, beliggende på en højning øst for tracéet
HAM 3618
Kulturlag - Romersk jernalder

Lisbeth Christensen

604. Rugløkke
23.01.03 Nordborg

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 136. Undersøgelse i en lavning med et meget velbevaret kulturlag, dannet i løbet af en kort periode
og indeholdende mange skår fra ældre romersk jernalder. Der udtoges prøver til makrofossilanalyser til
brug ved Cambridge Universitets undersøgelser af oldtidens bebyggelse på det nordlige Als, ved Marie
Louise Stig Sørensen
HAM 3553

Lisbeth Christensen

Kulturlag - Romersk jernalder

605. Tegls
23.01.03 Nordborg

Teglovn

Dyrkning

Midd./nyere tid

sb. 137. På en mark, hvor navnet "Tegls" optræder i en kilde fra 1589, anlagdes et par søgegrøfter på
grund af store koncentrationer af oppløjede munkestensbrokker. Herved fremkom 15 m fra Nordborg
Sø en teglovn af permanent type, der var gravet ind i en sydvendt skråning. Ovnen havde adskillige
indfyringsåbninger, af hvilke en undersøgtes. Buen var ca. 80 cm bred og 50 cm høj, og der sås rester
af selve ovngulvet og et større udrømningslag. Ovnen, der er stærkt truet af dyrkning, kan være
middelalderlig, men den kan også have forbindelse med genopbygningen af Nordborg Slot i 1678
HAM 3581

Tenna R. Kristensen

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

606. Brovej
23.02.05 Ketting

Boplads/gravplads

Andet anlægsarbejde

Førrom./rom.

sb. 106. Undersøgelse af kulturlag og spredte gruber fra førromersk jernalder. Desuden udgravedes på
et mindre plateau ni hustomter og en del gruber hidrørende fra to gårdsanlæg fra ældre romersk
jernalder. Til en gård hørte en brolægning, der har forbundet flere af husene. På et nærliggende plateau
fandtes bunden af en urne fra samme tid -- den sidste rest af den tilhørende gravplads
HAM 3503

Lisbeth Christensen

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

607. Fynshavvej
23.02.05 Ketting

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 199. I opgravet fyld fra vandhul fandtes dyreknogler, flintredskaber og keramik fra tragtbægerkultur
HAM 3604
Kulturlag - Yngre stenalder

Lisbeth Christensen

608. Gundestrup
23.02.05 Ketting

Gruber

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 200. På et mindre plateau undersøgtes nogle gruber, af hvilke en med stenforet bund indeholdt
keramik fra periode I
HAM 3620

Lisbeth Christensen

Grube - Førromersk jernalder

609. Mjang Dam
23.02.05 Ketting

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 201. Udgravning af et område med gruber og spredte stolpehuller, der ud fra fundmaterialet kan
dateres til tidlig middelalder
HAM 3619

Lisbeth Christensen

Bebyggelse - Middelalder

Undersøgelser på havbunden Amt
610. Dejrø Ø
40.15.52 Ærøskøbing - Urehoved - Halmø

Boplads

Selvvalgt forskning

Æ.st./y.st.

sb. 8. Dykkerbesigtigelse af boplads fra ældre og yngre stenalder, hvor en sportsdykker i 1996 fandt en
harpunspids af rådyrtak. Pladsen er stort set dækket af ålegræs, men enkelte stykker bearbejdet flint
fandtes fritskyllet på 1,5-2,0 m dybde
LMR 10137

Hugo H. Sørensen

Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder

611. Vejsnæs Bugt
40.17.11 Marstal Bugt

Vrag

Diverse

Nyere tid

sb. 2. På ca. 2,5 m dybde ud for Lisbethkær blev der lokaliseret køl, bundstokke og stævntømmer fra et
større, nyere tids træskib. Vraget lå vinkelret på kysten og var ved besigtigelsen stærkt sandgået
LMR 13634

Jørgen Skaarup

Vrag - Nyere tid

612. Dejrø NØ
40.15.61 Svendborg Sund V - Skarø

Boplads

Selvvalgt forskning

Ældre stenalder

sb. 8. Dykkerbesigtigelse af boplads. Der fandtes en del, delvis upatineret, bearbejdet flint samt enkelte
bearbejdede dyreknogler i huller i ålegræsdækket på dybder mellen 1,5 og 2,5 m
LMR 9716; LMR 13618
Bebyggelse - Ældre stenalder

Hugo H. Sørensen

613. Møllegabet I /II
40.15.52 Ærøskøbing - Urehoved - Halmø

Boplads

Diverse

Ældre stenalder

sb. 5. Sammen med fynske sportsdykkere gennemførtes kontrolbesøg og afsøgning af to bopladser
(AUD 1997, 496). På den ældste, Møllegabet II, var der stadig erosion af den dybestliggende, vestlige
del. Udsmidslaget ud for den yngre plads, Møllegabet II, var endnu en gang blevet beskadiget af et
grundstødt fartøj. I et langt skår i laget fandtes rester af en pileflettet ruse, en del trægenstande og
enkelte faunalevn
LMR 8895 og 12123

Hugo H. Sørensen

Bebyggelse - Ældre stenalder

614. Vejsnæs Flak
40.17.10 Østersøen Vest: Lillebælt - Rødby

Diverse

Diverse

Nyere tid

sb. 18. Dokumentation af større flymotor, optaget fra nedsprængt flyvrag af sportsdykkere med
tilladelse til souveniroptagelse
LMR 12786

Hugo H. Sørensen

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

615. Blakstensodde S, I
40.15.52a Ærø NØ, Revkrog

Boplads

Selvvalgt forskning

Ældre stenalder

sb. 5. Dykkerbesigtigelse i samarbejde med sportsdykkere. På sandbund på 1-1,5 m dybde fandtes
bearbejdet flint, heriblandt en del blokke. En fritliggende, bearbejdet kronhjortetak blev fundet på 2,5 m
dybde
LMR 13619

Hugo H. Sørensen

Bebyggelse - Ældre stenalder

616. Blakstensodde S, II
40.15.52a Ærø NØ, Revkrog

Boplads

Selvvalgt forskning

Yngre stenalder

sb. 4. Dykkerbesigtigelse i samarbejde med sportsdykkere. I sandbund på 0,5 m vand fandtes ved et
mindre bækudløb knogler og bearbejdet flint i konkretioner, formentlig tilhørende bopladsområdet
LMR 13620

Hugo H. Sørensen

Bebyggelse - Yngre stenalder

617. Borgnæs Møllekrog
40.15.52a Ærø NØ, Revkrog

Boplads

Selvvalgt forskning

Stenalder

sb. 3. Dykkerbesigtigelse i samarbejde med sportsdykkere på et sted, hvor der var fundet bearbejdet
kronhjortetak. Der kunne konstateres tilstedeværelse af gytje og træstammer under sand samt på lavt
vand enkelte flintafslag og dyreknogler, indlejret i konkretioner i sandet
LMR 13592
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

Hugo H. Sørensen

618. Revkrog
40.15.52a Ærø NØ, Revkrog

Anløbsplads

Selvvalgt forskning

Nyere tid

sb. 2. Dykkerbesigtigelse i samarbejde med sportsdykkere. Der konstateredes tilstedeværelse af en
stenbro eller mole, ballastbunker og tabte tegl og sandstensfliser. Det drejer sig om en landingsplads
eller udskibningssted, anlagt i forbindelse med et teglværk. Desuden fandtes druknet skov
LMR 11391

Hugo H. Sørensen

Anløbsplads/handelsplads - Nyere tid

619. Mejlø
40.12.82 Fynshoved

Boplads

Diverse

Ældre stenalder

sb. 61. Udgravningsseminar for arkæologistuderende på "Mejlø Vest", en boplads med tilhørende
udsmidslag fra sen Kongemose/tidlig Ertebøllekultur. Pladsen, der omfatter mindst 125 x 125 m, synes
at have ligget ved en strandlinie omkring 2 m under nuværende vandspejl. Ud fra det etablerede
målesysten blev der gravet seks prøvehuller og registreret driftgytje, hvori de væsentligste redskaber af
organisk materiale hidtil er fundet. Aflejringerne i prøvehullerne bestod af drift, ler- og sandgytje med
fund af mange små, upatinerede, skarpkantede afslag, flintredskaber, mange fiskeben, grene med
snitmærker, tilspidsede stager og benprene. Et stort område har antagelig været dækket af en brun, fed,
homogen gytje, rig på redskaber af organisk materiale, en gytje, der stadig udsættes for stærk
bølgeerosion. I gytjen fandtes bl.a. træ, herunder træstammer og et 66 cm langt, bearbejdet stykke
egetræ, der tolkes som et skaft, samt andre unikke træredskaber; endvidere faunalevn og flint. Da
pladsen, især den brune gytje, indeholder genstande af stor forskningsmæssig værdi og er under hastig
nedbrydning, bør der jævnlig rekognosceres og indsamles materiale
NMU 1164

Jørgen Dencker

Bebyggelse - Ældre stenalder

620. Rønstenen
40.12.75 Kalø Vig

Boplads

Diverse

Ældre stenalder

I samarbejde med museer, universiteter og sportsdykkere foretoges på en kendt boplads ud for Kalø
Slotsruin en systematisk opsamling af flintoldsager samt optagning af genstande af organisk materiale.
Flintgenstandene peger på en datering til Kongemosekultur, og dette bekræftes af 14C dateringer af
rester af træbyggede fiskegærder fra udsmidslaget, som henføres til mellemste og yngste
Kongemosekultur. Bopladsen er udsat for omfattende, uorganiseret oldsagsindsamling, og gytje med
udsmidslag er under hastig erosion
SNS 1996-620-0021
Bebyggelse - Ældre stenalder

Anders Fischer

621. Spes
40.21.11d Kandestederne

Vrag

Selvvalgt forskning

Nyere tid

sb. 4. Spes, et svensk orlogsskib på 48 kanoner, som forliste ved Gl. Skagen den 4. november 1697,
medførte masser af tin og vin på den sidste rejse fra Frankrig til Sverige. Siden 1994 er der i samarbejde
med Skagens Dykkerklub optaget og registreret genstande samt foretaget opmåling af vraget, der ligger
på 8 m vand og er ganske velbevaret. Dog er der nu en hastig nedbrydning af skibstræet i gang, da
vraget ligger mellem tredje og fjerde revle og bliver "slidt" af sandet, dvs. af den enorme
materialevandring, der foregår langs kysten. Blandt fundene kan nævnes mange fade og tallerkener af
tin, vægtlodder, krudtkoggere, vinflasker, blækhus, uniformsknapper og andet personligt udstyr. I
samarbejde med Skawdyk og med hjælp fra frivillige på dykkerskibet Danna Diver er der senere ved
sugning fjernet sand og ral ned til lerlaget og optaget ca. 250 sammenkitninger af forskellig størrelse til
undersøgelse. Genstandene var især mindre kanonkugler, rigningsstykker, stangjern fra riggen samt
enkelte bæltespænder. En tintallerken med mestermærket IM er antagelig fremstillet af John Marsh,
tinmester i London i begyndelsen af 1690'erne
BAM 100-341 NMU 482

Jan Hammer Larsen

Vrag - Nyere tid

621a. Nekselø
40.12.63b Nekselø

Diverse

Diverse

Yngre stenalder

sb. 1. Besigtigelse af fiskegærder (AUD 1991, 72), der gav væsentligt nyt om konstruktion og
nedbrydningshastighed af dette mindst 200 m lange og talrige gange fornyede anlæg. Erosion havde
blotlagt intakte dele af tre måtter af flettede hasselstager med tilhørende støttepæle. Den ene måtte,
udført af førsteklasses, retvoksede hasselstager, målte ca. 4 x 4 m
SNS 1996-623-0018

Anders Fischer

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder

622. Østfalster
40.17.30 Østersøen, Gedser - Kriegers Flak - 14° linien

Vrag

Diverse

Nyere tid

sb. 26. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 511), hvor der blandt fundene kan nævnes en såkaldt
"skægmand", en 23 cm høj, glaseret krukke, der kan dateres til midten af 1600-tallet. Endvidere en
større vragdel med udskæringer, foreløbig tolket som kanonporte. Interessant er det også, at en større
del af kabyssen er bevaret. Arbejdet har i øvrigt taget sigte på en dokumentation af vraget og en
vurdering af behovet for videre undersøgelse
NMU 1439

Jørgen Dencker

Vrag - Nyere tid

623. Blak
40.12.57 Skovrenden - Roskilde

Boplads

Selvvalgt forskning

Ældre stenalder

sb. 3. Rekognoscering omkring den tidligere undersøgte Kongemoseboplads førte til opdagelsen af en
hidtil upåagtet koncentration af flint på 3-4 m dybde vest for Blak II. Dettte nye fund vil senere blive
genstand for undersøgelse med henblik på at opnå en typologisk datering
MFG 13/89
Bebyggelse - Ældre stenalder

Søren A. Sørensen

