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Frederiksborg  Amt

sb. 95. Efter dybdepløjning undersøgtes fire stærkt ødelagte kogestensgruber, af hvilke to indeholdt 
keramik, der kan henføres til førromersk jernalder periode IIIb eller ældre romersk jernalder

1. Esrumgård
Kogestensgruber

Førrom./rom.Læhegn

GIM 3424

01.01.03 Esbønderup

Grube - Førromersk jernalder
Grube - Romersk jernalder

Anne C. Sørensen

sb. 16. Prøvegravning i anlæg XVIII, en ud af mindst 19 fredede stensamlinger. Under stensamlingen 
fremkom plantehuller fra rationel skovdrift, hvorfor stenene må hidrøre fra nyere tid, muligvis 
indsamlet for at opføre diger

2. Femvejskorset
Diverse

UdateretSelvvalgt forskning

NFH A456

01.01.08 Nødebo

Andre anlæg/diverse - Udateret

Finn Erik Kramer

sb. 16. Op til fredet runddysse fremkom fire stærkt nedpløjede gruber, hvori fandtes enkelte stykker 
bearbejdet flint og keramik, sandsynligvis fra bronzealderen

3. Skærød Baunehøj
Gruber

BronzealderAndet anlægsarbejde

GIM 3442

01.01.09 Ramløse

Grube - Bronzealder

Anne C. Sørensen

sb. 111. Mindre udgravning af gruber, hvori fandtes keramik og en del genstande fra ca. 1250-1350. 
Fundet er foreløbig det sydøstligste i Søborg og viser, at byen har haft større udstrækning end hidtil 
antaget

4. Kongsgaden
Gruber

MiddelalderAndet anlægsarbejde

GIM 3430

01.01.10 Søborg

Grube - Middelalder

Dorte Veien Christiansen

sb. 10. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 11), nu af en jorddæmning over herregårdspladsens voldgrav. 
Mod nordøst blev to kampestensbyggede bropiller, som havde været forbundet med et muret brohvælv i 
store teglsten, delvist fremdraget. Broen har tilhørt det herregårdsanlæg, som Christian III's tyske 
kansler, Andrea von Barby, lod påbegynde ca. 1548

5. Faurholm
Bro

Nyere tidDiverse

NFH A829

01.03.01 Frederiksborg Slots

Vej/bro - Nyere tid

Flemming Beyer



sb. 45. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 8), nu sydøst for dyssen, hvorved der fandtes stolpehuller, 
muligvis fra to 11 m lange, toskibede huse. Afstanden mellem stolpehullerne var 1,5-2 m, og i et 
stolpehul var der keramik fra MN A. Et formodet offerlag viste sig fortrinsvis at indeholde keramik fra 
MN A I-II. Dyssen lod sig i øvrigt udelukkende erkende i form af stenspor og er antagelig blevet sløjfet 
i vikingetid eller tidlig middelalder, jf. nr. 7

6. Peder Oxe Allé II
Megalitanlæg/boplads 

Yngre stenalderVejanlæg

NFH A801

01.03.01 Frederiksborg Slots

Bebyggelse - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Claus Nybo
Finn Erik Kramer

sb. 46. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 9), hvor der i en grube fremkom en større mængde skår fra 
ældre romersk jernalder. Endvidere blev rester af en 3 x 2 m stor bygning med forsænket gulv og et 
stolpehul i hvert hjørne færdigundersøgt. I et stolpehul lå et fragment af et hankekar, der kan dateres til 
slutningen af 900-tallet, medens fylden i øvrigt indeholdt skår, som foreløbig dateres til 1000 - 1400-
tallet. Bygningen var omgivet af toftegrøfter, antagelig fra den i midten af 1500-tallet nedlagte 
bebyggelse Egespur

7. Peder Oxe Allé III
Grube/bebyggelse

Rom./vik.Vejanlæg

NFH A802

01.03.01 Frederiksborg Slots

Grube - Romersk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Claus Nybo
Finn Erik Kramer

sb. 61. Afsluttende udgravning (AUD 1998, 12), hvor der blev undersøgt 42 jordfæstegrave. Antallet af 
grave kan dog være større, idet der var mindst otte dobbeltgrave og en, hvor tre personer var gravlagt. 
Hertil kommer varierende bevaringsforhold for knogler, og at nogle grave ikke er velbevarede, eller er 
ødelagt ved pløjning. Flere personer i sammen grav har tidligere været tolket som eksempler på 
menneskeofringer, men i dette tilfælde kunne der tydeligt påvises en tidsforskel mellem de enkelte 
begravelser i samme grav. Brændte knogler er bevidst strøet ud i gravfylden, og kalk- og flintsten er et 
andet eksempel på ritualer knyttet til gravene. Ældst er en grav med en næbfibula, yngst en med to 
skålformede fibler, JP type 51, hvortil kommer et par detektorfundne hængesmykker fra første halvdel 
af 900-tallet. Gravenes orientering var overvejende N-S. Antallet af brandgrave er vanskeligt at angive 
præcist, da pletter med trækul og knogler også kan repræsentere afbrænding af grav- eller offergaver. 
Nogle brandpletter indeholdt dog også gravgaver og må være regulære brandgrave

8. Tollemosegård
Gravplads

Germ./vik.Dyrkning

MFG 113/97

01.03.03 Græse

Gravplads/grav - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid

Søren A. Sørensen
Lotte Lai Sørensen



sb. 14. Undersøgelse af en kanal, der har haft til formål at lede vandet fra Frederiksborg Slotsmølle til 
Faurholm Vandmølle, uden at det gik tabt i et mellemliggende moseområde. Kanalen var gravet ind i en 
skråning med en jorddæmning langs det lavereliggende moseområde

9. Munkeengen
Diverse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

NFH A830

01.03.05 Hillerød

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Flemming Beyer

sb. 7. Fund af en større, recent grube indeholdende tørmursfliser og større sten, nær fredet langhøj hvor 
kun ét dyssekammer er bevaret. Gruben må sættes i forbindelse med nedbrydning af langhøjen

10. Femvej 1/Kirkebakkegård
Grube

yngre stenalderAndet anlægsarbejde

NFH A827

01.03.07 Lillerød

Grube - Yngre stenalder

Finn Erik Kramer
Claus Nybo

sb. 46. Ved undersøgelse fremkom på en skråning ned mod et mindre moseområde en delvist oppløjet 
kogestensgrube

11. Overbjerg
Kogestensgrube

UdateretAndet anlægsarbejde

NFH A833

01.03.08 Lynge

Grube - Udateret

Flemming Beyer

sb. 44. Ved detektorafsøgning fandtes fragment af bronzesegl, næbfibula, dirhem, fragmenteret, 
ligearmet fibula af høj kvalitet fra vikingetid, Urnesfibula, danske mønter og en 1600-tals portugisisk 
kobbermønt. Måske skal forgængeren til det nuværende Herlev søges i dette område

12. Herlevgaard
Boplads/bebyggelse

Æ.br./germ./vik./midd./nyere tidDiverse

NFH A825

01.03.09 Nørre Herlev

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

Finn Erik Kramer



sb. 43. Undersøgelse af et Ø-V vendt, treskibet langhus, som delvist lå i tracéet. Huset, med delvist 
bevarede stolpehuller i nordvæggen, kan typologisk dateres til germansk jernalder, hvilket støttes af 
keramikfund i en hosliggende grube. Endvidere fandtes stolpehuller til et hegn samt en del gruber

13. Kildegaard I
Boplads

Germansk jernalderDiverse

NFH A799

01.03.09 Nørre Herlev

Bebyggelse - Germansk jernalder

Claus Nybo
Finn Erik Kramer

sb. 33. Undersøgelse af godt et dusin gruber og kogestensgruber på østvendt bakkedrag, ca. 20 m øst 
for et læhegn, hvor der tidligere er iagttaget oppløjede kogestensgruber

14. Kildegaard II
Boplads

OldtidDiverse

NFH A760

01.03.09 Nørre Herlev

Bebyggelse - Oldtid

Claus Nybo
Finn Erik Kramer

sb. 45. Efter detektorfund af mønter i pløjelag fandtes ved udgravning 57 danske og tyske mønter, hvor 
førstnævnte er slået i Lund, Roskilde, Slagelse og Odense. Endvidere fandtes en betalingsring med 
pendant og en fibula fra ældre romersk jernalder. I nærheden er der fundet engelske sølvmønter 
(Æthelred)

15. Toftegaard
Skattefund/diverse

Rom./vik.Diverse

NFH A814

01.03.09 Nørre Herlev

Andre anlæg/diverse - Romersk jernalder
Depotfund/skattefund/offerfund - Vikingetid

Finn Erik Kramer

sb. 61. Undersøgelse af ca. 1.550 m2 hvorved der fandtes spor af to treskibede huse: et Ø-V vendt med 
spor efter tre sæt tagbærende stolper og et NNV-SSØ vendt med spor efter fire sæt tagbærende stolper. 
Desuden måske spor efter yderligere to treskibede huse, hvert med spor efter to sæt tagbærende stolper. 
Forholdene giver ikke mulighed for en nærmere datering

16. Jordhøjvej II
Boplads

Br./j.Andet anlægsarbejde

MFG 160/99

01.03.12 Slangerup

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Jette Rostock



sb. 69. Registrering og opmåling af nyfunden megalittomt i skov. Store dele af højen er bevaret, bl.a. 
står flere af randstenene på oprindelig plads, hvorimod selve kammeret er fjernet

17. Næbbegård Plantage
Megalitanlæg

Yngre stenalderDiverse

HØM 262

01.04.02 Birkerød

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Ole Lass Jensen

sb. 68. Resultatløs prøvegravning, hvor der ved rekognoscering var fundet flintafslag

18. Ravnsnæsvej
Diverse

UdateretVejanlæg

HØM 261

01.04.02 Birkerød

Andre anlæg/diverse - Udateret

Susanne Petersen
Ole Lass Jensen

sb. 64. Undersøgelse af 1.000 m2 på et bopladsområde omgivet af vandhuller og fugtige lavninger. Der 
blev registreret 45 gruber og stolpehuller fra to dårligt bevarede, treskibede hustomter, antagelig spor 
efter en enkeltgård i flere faser. I gruberne fandtes et beskedent keramisk materiale fra sen førromersk 
jernalder

19. Agiltegård
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

HØM 260

01.04.03 Blovstrød

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Susanne Petersen
Ole Lass Jensen

sb. 60. Prøvegravning på en lille bakke, hvor der tidligere er påvist en boplads, antagelig fra ældre 
jernalder (AUD 1994, 24). Ud over et par fundtomme gruber blev der dog ikke konstateret yderligere 
bopladsspor

20. Damgård II
Boplads

Ældre jernalder (?)Andet anlægsarbejde

HØM 219

01.04.03 Blovstrød

Bebyggelse - Ældre jernalder

Ole Lass Jensen

sb. 52. En sonderende undersøgelse i den fredede megalittomt viste, at der formentlig er tale om en 
dobbeltjættestue, hvor kun fem af kamrenes sidesten står tilbage, medens nederste del af kamrene ligger 
under et stendige

21. Nebbe Skov
Megalitanlæg

Yngre stenalderRestaurering

SNS 613-0139.

01.04.03 Blovstrød

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Svend I. Hansen



sb. 33. Den nu fredede jættestue undersøgtes i 1809, hvor der bl.a fandtes en flintøkse og en stridsøkse i 
kammeret, som restaureredes af G. Rosenberg i 1913. Ved en gennemgribende restaurering i 1999 efter 
ulovlig udgravning i kammerets gulv blev også en hældende sidesten yderst i gangen rettet op. Herved 
fandtes en tærskelsten in situ og i siderne en forstyrret karmstensopbygning, som blev rekonstrueret. 
Desuden sås yderst i gangen et velbevaret gulv af flade sten. Foran den omtalte sidesten fandtes under 
udvæltet tørmur fra randstensopbygningen rester af offerlag, tragtbægerkeramik, i et 0,5 x 0,5 m stort 
udgravningsfelt

22. Nebbe Skov
Megalitanlæg

Yngre stenalderRestaurering

SNS 6113-0117

01.04.03 Blovstrød

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Svend I. Hansen

sb. 63. Langs nordbredden af Sjælsø er der i de senere år opsamlet fritvaskede flintgenstande og 
dyreknogler, og ved en prøvegravning på bredden påvistes et intakt kulturlag, stedvis forseglet af gytje- 
og tørvelag. Fundmaterialet viser, at bopladsen har været brugt i yngre Kongemosekultur og alle faser 
af Ertebøllekulturen. Sjælsø har via Usserød Å været forbundet med den fossile stenalderfjord ved 
Nivå, og bopladsen skal måske opfattes som en jagtstation knyttet til bopladser ved fjorden. 
Undersøgelsen forventes fortsat

23. Tvillinggård
Boplads

Ældre stenalderSelvvalgt forskning

HØM 246

01.04.03 Blovstrød

Bebyggelse - Ældre stenalder

Ole Lass Jensen

sb. 48. Undersøgelse af en stor, stenfyldt lertagningsgrube, som ud fra større mængder af keramik kan 
dateres til ældre romersk jernalder. I gruben lå også æggen af en tyknakket økse. De ved gruben fundne 
stolpehuller var stærkt nedpløjede

24. Dageløkke Mølle II
Boplads/diverse

Y.st./rom.Andet anlægsarbejde

NFH A818

01.04.09 Humlebæk

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder

Finn Erik Kramer

sb. 56. Fund af adskillige stenkoncentrationer af hvilke en, der målte ca. 5 x 3 m, undersøgtes. Denne 
fortsatte som en smal, lidt uregelmæssig stenrække over mindst 18 m, både mod nord og syd. Den 
centrale stenkoncentration indeholdt mellem og under stenene lidt over en snes flintafslag samt en groft 
tilhugget flintknold med naturligt "skafthul". De fundne sten kunne vises at være tilkommet over 
længere tid, og anlægget tolkes som en dyrkningsrøse i et markskel. Om vegetationen i området oplyser 
et nyt pollendiagram

25. Krogenberg Hegn
Diverse

Udateret/oldtid (?)Selvvalgt forskning

NFH A808

01.04.12 Tikøb

Andre anlæg/diverse - Oldtid
Andre anlæg/diverse - Udateret

Finn Erik Kramer



sb. 14. Ved prøvegravning fandtes en brandplet med et knust lerkar af Nissehøj-type og rensede ben. 
Tæt op til brandpletten lå en dybere grube med skår, måske en ligbrændingsgrube. Desuden fandtes 
kogestensgruber og gruber, hvoraf enkelte indeholdt flintafslag

26. Brunholmgaard
Boplads/brandgrave

Rom./oldtidSkovrejsning

NFH A511

01.05.01 Alsønderup

Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Oldtid

Finn Erik Kramer

sb. 24. Undersøgelse af stolpehuller, gruber og kogestensgruber på toppen af den 34 m høje Møllehøj. I 
et stolpehul fandtes keramik, antagelig fra periode IV, medens andre stolpehuller indeholdt lerklining. 
Området var forstyrret af store, moderne nedgravninger

27. Møllehøj
Boplads

Yngre bronzealderRåstof

NFH A675

01.05.01 Alsønderup

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Finn Erik Kramer

sb. 77. Efter opsamling af redskaber fra yngre stenalder umiddelbart øst for det berørte område, blev 
der prøvegravet ca. 4.800 m2. Herved fandtes kulturlag, gruber, ildsteder og enkelte stolpehuller

28. Rævebakkevej
Boplads

OldtidSkovrejsning

FRM s138

01.05.05 Melby

Bebyggelse - Oldtid

Pernille Foss

sb. 108. Prøvegravning for at lokalisere deponeringsstedet for tre, løsfundne, tyndnakkede økser af type 
IIIa. Herved fandtes i det kraftigt nedpløjede område spredte forekomster af stolpehuller og 
kogestensgruber, hvor flintafslag og keramik daterer lokaliteten

29. Bakkehøjgård II
Boplads

Y.st./br.Selvvalgt forskning

FRM s143

01.05.09 Torup

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Marie Walther Ax



sb. 81. Prøvegravning på et plateau, hvor der blev registreret et mindst 3.000 m2 stort kulturlag fra den 
sene del af Ertebøllekulturen. Desuden fandtes lerkarskår og enkelte gruber, der kan henføres til 
tidligneolitikum og førromersk jernalder

30. Skovgården
Kulturlag/boplads

Æ.st./y.st./førrom.Skovrejsning

FRM s56

01.05.09 Torup

Kulturlag - Ældre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Pernille Foss

sb. 62. Opmåling af brønd, der øverst har en kvadratisk karm og er mindst 1,75 m dyb. Datering ud fra 
keramikfund; men der er også udtaget en træprøve med henblik på naturvidenskabelig datering

31. Torup By
Brønd

Midd./nyere tidDiverse

FRM s130

01.05.09 Torup

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Marie Walther Ax

sb. 2 og 3. Efter detektorfund af tre dolkklingefragmenter af bronze undersøgtes to meget nedpløjede 
høje. Der fandtes blot et tyndt lag højfyld i den ene høj, samt en stærkt ødelagt stenlægning, antagelig 
rester af centralgraven

32. Elmegård II
Høj

Ældre bronzealderSelvvalgt forskning

FRM s19

01.05.10 Vinderød

Gravhøj - Ældre bronzealder

Pernille Foss

sb. 87. På et 1.100 m2 stort område med kulturlag, som fortsatte syd for det undersøgte område, fandtes 
et muligt grubehus, fire kogestensgruber og enkelte stolpehuller. Datering antagelig til 8. og 9. årh. 
e.Kr. I og under kulturlaget lå en mængde sten, der tolkes som rydningsrøser

33. Hagelsegård
Boplads/diverse

VikingetidRåstof

FRM s5

01.05.11 Ølsted

Andre anlæg/diverse - Vikingetid
Bebyggelse - Vikingetid

Pernille Foss



sb. 64. På et stort, sandet næs omgivet af vådområder blev der ved prøvegravning registreret et lyst 
kulturlag på et 4.200 m2 stort område. I et par udvalgte snit kunne det konstateres, at kulturlaget 
overlejrer stolpehuller og gruber. Både disse og kulturlaget kan på grundlag af keramik dateres til TN 
C. Undersøgelsen forventes fortsat

34. Gedevasegård
Boplads

Yngre stenalderDyrkning

HØM 259

01.06.01 Farum

Bebyggelse - Yngre stenalder

Ole Lass Jensen

sb. 102. Efter resultatløs prøvegravning foretoges detektorafsøgning, hvorved fandtes et fragment af en 
bælteplade, en fibula fra yngre germansk jernalder, en beklippet dirhem og en Urnesfibula

35. Hesselvej
Diverse

Æ.br./germ./vik.Andet anlægsarbejde

MFG 141/99

01.06.02 Ganløse

Andre anlæg/diverse - Ældre bronzealder
Andre anlæg/diverse - Germansk jernalder
Andre anlæg/diverse - Vikingetid

Lene Høst-Madsen
Søren A. Sørensen

sb. 76. Efter neolitiske fund undersøgtes nogle stendynger, der dog kunne vises at være recente

36. Gyldenstrand syd
Diverse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

MFG 159/99

01.06.04 Snostrup

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Lotte Lai Sørensen

sb. 66. Ved undersøgelse af ca. 600 m2 fandtes større og mindre gruber, hvoraf flere indeholdt fund fra 
nyere tid

37. Ny Hovevej
Gruber

Nyere tidVejanlæg

MFG 143/99

01.06.06 Veksø

Grube - Nyere tid

Lotte Lai Sørensen
Jette Rostock



sb. 65. Undersøgelse af rester af en trækonstruktion, der kunne følges over et ca. 6 m langt forløb, 
tilnærmelsesvis vinkelret på Værebro Å. Måske drejer det sig om en slags spunsvæg fra omkring 1879, 
hvor jernbanebroen over åen blev opført. Dette årstal ligger inden for tidsrammen af to AMS- 
dateringer af træ fra konstruktionen

38. Snyde Bro
Diverse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

MFG 133/99

01.06.06 Veksø

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Lotte Lai Sørensen
Jette Rostock

sb. 67. Metaldetektering af opgravet jord fra mindre mose, hvorved der fandtes diverse genstande fra 
nyere tid, bl.a. to jernmejsler og fire mønter fra 16 - 1800-tallet

39. Veksø Station
Diverse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

MFG 87/95

01.06.06 Veksø

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Jette Rostock

Københavns  Amt

sb. 16. Fortsat udgravning (AUD 1997, 41) af en gård, langhus i mange faser, med et større antal 
udhuse. Der undersøgtes en mængde materialegruber, kogestensgruber og kulturlag med oldsager. 
Fundene udgøres af mange knogler, keramik, et større antal fragmenter af smeltedigler, støbekegler, 
smeltede bronzeklumper, fibler og fragmenter af sådanne, bronze og sølv, især fra ældre og yngre 
romersk jernalder. Endvidere et par spydspidser, diverse redskaber, en usædvanlig hårnål og en del 
klippede sølvstykker. Der er også et lille skattefund bestående af 11 klippede guldstykker og et stykke 
sølv, samlet vægt 28 g, nedsat i en grube. Nogle ornamenterede bronzenaglehoveder med rester af 
jernstifter er næsten identiske med fund fra Dankirke fra en vogn af Dejbjergtype. Blandt keramikken 
er der lerkar af tyndt, hårdtbrændt gods, som adskiller sig væsentligt fra det øvrige materiale. Pladsen 
må tolkes som en gård med værkstedsfunktion og handel

40. Østervang
Boplads

Rom./germ.Dyrkning

KØM 372

02.01.03 Ejby

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Tove Woller
Svend Åge Tornbjerg
Ulla Fraes Rasmussen



sb. 36. Fortsatte prøvegravninger (AUD 1998, 49) på et større område med stolpehuller, gruber og 
kulturlag fra store dele af jernalderen, hvor der bl.a. udgravedes et hus fra yngre romersk jernalder. 
Bebyggelsens udstrækning er nu kortlagt over et areal på 140.000 m2, med kontinuitet fra slutningen af 
førromersk jernalder til slutningen af vikingetid. Især fra de yngste faser er der mange detektorfund

41. Ellebækgård
Boplads

Rom./germ./vik.Selvvalgt forskning

KØM 1518

02.01.05 Højelse

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Svend Åge Tornbjerg

sb. 7. Ved prøveundersøgelse fremkom der kulturlag, gruber og stolpehuller fra ældre og yngre romersk 
jernalder, og der kunne erkendes et langhus, næsten 30 m langt samt et mindre udhus

42. Langagervej
Boplads

Romersk jernalderAndet anlægsarbejde

KØM 2124

02.01.06 Kimmerslev

Bebyggelse - Romersk jernalder

Svend Åge Tornbjerg

sb. 10. Efter prøvegravning af et 54.000 m2 stort, kystnært areal blev to områder på i alt 1.900 m2 
undersøgt. I det vestlige felt afdækkedes tre NV-SØ orienterede, treskibede hustomter, der typologisk 
kan dateres til yngre bronzealder. Et hus var over 20 m langt. I en nærliggende grube fremkom 
knoglemateriale, heriblandt fiskeben i samme lag som lerkarskår fra yngre bronzealder. I det østlige felt 
fremkom et treskibet hus, orienteret NV-SØ, der typologisk kan dateres til yngre 
bronzealder/førromersk jernalder

43. Albjergparken
Boplads

Y.br./førrom./j.Andet anlægsarbejde

SØL 1011

02.02.03 Brøndbyvester

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Jernalder

Claus Nybo

sb. 27. Undersøgelse af et areal på 2.400 m2, hvor der fandtes tre hustomter fra yngre stenalder. Den 
ene bestod af spor efter tre midtsulestolper, omgivet af spredte stolpehuller og overlejret af kulturlag fra 
tidlig tragtbægerkultur. Den anden tomt havde otte kraftige vægstolpehuller med rundet gavlforløb mod 
nordøst. Ud fra keramikfund i gruber hører hustomten antagelig til i sen tragtbægerkultur. Den sidste 
hustomt udgjordes af en midtsulekonstruktion og enkelte vægstolpehuller. Et langhus med spor af 
mindst fem sæt tagbærende stolper, to staklader og fragmentariske hegnsforløb dateres til yngre 
bronzealder

44. Kettehøj Øst
Boplads

Y.st./y.br.Andet anlægsarbejde

SØL 1006

02.02.03 Brøndbyvester

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Benny Staal



sb. 10. Prøvegravning på et ca. 3 ha stort, kystnært område. Her genfandtes en højrest, hvor Hans Kjær 
i 1914 havde blotlagt en hellekiste med skeletrester og gravgaver. Der fandtes rester af en U-formet 
stenlægning, der havde omgivet hellekisten, antagelig højens centralgrav. Lige syd herfor fandtes en 
jordfæstegrav med skeletrester, og desuden var der to brandpletter i højen. Mod syd, lige uden for højen 
undersøgtes en stenlagt jordfæstegrav med tandrester og en stærkt opløst knogle, og under højperiferien 
fremkom dele af en ringgrøft. Gravene, der var orienteret Ø-V, indeholdt ingen gravgaver, men er 
antagelig senneolitiske.

45. Langbjerggård 2
Høj

Y.st./æ.br.Andet anlægsarbejde

SØL 1019

02.02.03 Brøndbyvester

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Ældre bronzealder

Tom Giersing

sb. 26. Undersøgelse på et ca. 10 ha stort område, hvor der fandtes et par mindre hustomter, der 
typologisk kan dateres til førromersk jernalder. Et 14,6 x 6,4 m stort hus med spor efter to sæt 
tagbærende stolper, væg- og gavlstolper var delvist omgivet af et hegn. Hustypen er sjælden og skal 
antagelig dateres til yngre romersk jernalder. Der fandtes også gruber med keramik og dyreknogler fra 
ældre jernalder samt en grube med keramik og en fragmenteret skafthulsøkse fra ældre bronzealder. En 
mindre, cirkelformet grøft med stolpespor i bunden kan ikke dateres nærmere

46. Tavlebakkegård
Boplads

Æ.br./førrom./y.rom./æ.j/oldtidAndet anlægsarbejde

SØL 1009

02.02.03 Brøndbyvester

Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Oldtid

Tom Giersing

sb. 9. Prøvegravning på et ca. 70.000 m2 stort område, hvor der foreløbig kan udskilles mindst 35 
hustomter. Desuden er der en del gruber og grøftsystemer i området, som først senere vil kunne 
vurderes nærmere. Bopladsen skal antagelig dateres til sen yngre romersk jernalder/germansk jernalder, 
og 21.700 m2 er udvalgt til egentlig udgravning

47. Hvissinge Vest
Boplads

Rom./germ.Andet anlægsarbejde

SØL 1020

02.02.04 Glostrup

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Anne B. Hansen



sb. 23. Undersøgelse af 200 m2 hvor der fandtes skel/markeringsgrøfter, heraf en i forlængelse af 
kirkegårdsmuren. En grøft skæres af en brønd, hvori nederst fandtes skår af en kande fra 1250/1350. 
Prøver fra brønden indeholdt bl.a byg, havre og ukrudtsfrø. Endelig fremkom nogle gruber og enkelte 
stolpehuller

48. Herstedøster Menighedsrådshus
Bebyggelse/diverse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

SØL 1018

02.02.06 Herstedøster

Andre anlæg/diverse - Middelalder
Bebyggelse - Middelalder

Anne B. Hansen

sb. 93. Undersøgelse på boplads med husrester, samt gravplads med fem jordfæstegrave, heraf en 
barnegrav. Gravene var orienteret N-S og gravet ca. 1m ned, med store sten i nedgravningen. Kun 
tænder og enkelte knogler var bevaret, og gravgaverne bestod alene af lerkar. Disse kan dateres til 
ældre germansk jernalder

49. Bakkegård 3
Gravplads/boplads

Germansk jernalderVejanlæg

SØL 1000

02.02.07 Høje Tåstrup

Bebyggelse - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Germansk jernalder

Linda Boye

sb. 95. Efter prøvegravning af ca. 50.000 m2 blev ca. 9.000 m2 udvalgt til videre undersøgelse. Der 
fandtes otte hustomter fra yngre bronzealder/førromersk jernalder og yngre romersk/germansk 
jernalder. Der fremkom grøfter, af hvilke nogle kan dateres til germansk jernalder. I et andet område 
undersøgtes en gård i tre faser, i alt seks huse, fra yngre romersk og germansk jernalder. Endvidere to 
brønde hvoraf den ene indeholdt  træ, og hvor naturvidenskabelige prøver er udtaget. I et sidste område 
fandtes en udateret hustomt. Bebyggelsen er ikke afgrænset mod nord og øst

50. Kragehavegård
Boplads

Y.br./førrom./rom./germ.Andet anlægsarbejde

SØL 1013

02.02.07 Høje Tåstrup

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

Anne B. Hansen

sb. 96. Prøveundersøgelse på et 1,2 ha stort område, hvor der fremkom enkelte kogestensgruber, gruber 
og stolpehuller samt et kulturlag med keramik, der sandsynligvis skal dateres til bronzealder eller 
senneolitikum. Desuden fandtes en tyndbladet, sleben økse fra MN A

51. Litauen Allé Nord
Boplads

Y.st./br.Andet anlægsarbejde

SØL 1023

02.02.07 Høje Tåstrup

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Tom Giersing



sb. 97. Undersøgelse af ca. 1.800 m2, hvor der blev erkendt 193 anlæg og udgravet en Ø-V orienteret 
langhøj, ca. 8,5 x 34 m. Her kunne ses spor af randsten, tørmursrester, stensamlinger og koncentrationer 
af knust, ubrændt flint. Tæt op ad højens nordside fandtes to ca. 12 m lange, toskibede hustomter, 
måske rituelle bygninger, og omkring højen fremkom mulige offergruber. Datering til TN C ud fra 
sammenligning med andre anlæg

52. Stenbjerg
Megalitanlæg/diverse

Yngre stenalderVejanlæg

SØL 995

02.02.07 Høje Tåstrup

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Birgitte B. Hansen

sb. 98. Ved prøvegravning af 7.800 m2 fandtes skel eller markeringsgrøfter, hvor fylden antyder en 
datering til oldtid eller middelalder. Endvidere fandtes en del gruber og kogestensgruber

53. Torslunde Agre
Diverse

Oldtid/midd.Andet anlægsarbejde

SØL 1027

02.02.07 Høje Tåstrup

Andre anlæg/diverse - Oldtid
Andre anlæg/diverse - Middelalder

Anne B. Hansen

sb. 38. Undersøgelse af 9.046 m2 hvorved fremkom otte hustomter. Et hus med spor af otte sæt 
tagbærende stolper, og hvor der kunne gøres diverse iagttagelser, henføres til yngre bronzealder. To 
huse dateres typologisk til ældre romersk jernalder, medens de to ældste huse er tidligneolitiske. 
Endvidere fandtes et større antal gruber og et nedgravet forrådskar

54. Østerhøj
Boplads

Y.st./y.br./æ.rom.Andet anlægsarbejde

SØL 955

02.02.10 Måløv

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

Anne B. Hansen
Benny Staal

sb. 37. Undersøgelse af 13.530 m2 hvor der fandtes 10 hustomter og mange gruber. Fra sen førromersk 
jernalder er en gård, dvs. et langhus, et mindre hus og tilhørende hegn. Den øvrige bebyggelse hører til 
i tidlig- og senneolitikum, ældre og måske yngre romersk jernalder

55. Østerhøj
Boplads

Y.st./æ.j.Andet anlægsarbejde

SØL 954

02.02.10 Måløv

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Anne B. Hansen
Benny Staal



sb. 71. Efter prøvegravning af ca. 3 ha udvalgtes i alt 2.700 m2 til undersøgelse. Der fandtes over 60 m 
to paralleltløbende palisadehegn, det ene med tætstillede stolpespor i en fundamentgrøft. Vinkelret 
herpå en stolpesat 6 x 4 m udbygning, der peger mod en megalittomt ca. 100 m vest herfor. Endvidere 
var der et sumpet område med udsmid, flint, keramik og knogler, der kan dateres til TN C og MN A. En 
grube indeholdt MN A II keramik, medens en anden med store, ildskørnede planker, fragmenterede 
økser og keramik kan dateres til overgangen MN A/MN B og synes at være samtidig med palisaden. Et 
mindre, treskibet hus dateres typologisk til yngre bronzealder. Udgravningerne fortsættes

56. Helgeshøj området
Boplads/diverse

Y.st./y.br.Andet anlægsarbejde

SØL 1024

02.02.11 Sengeløse

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Tom Giersing

sb. 70. Frilægning af en syldstensrække og et gult teglstensgulv, omgivet af mur i to til fem skifter. 
Teglene kunne være fra Hakkemose Teglværk og er da ikke ældre end midten af det 19. årh. En 
platform langs muren med tilhørende skorstensfundament er formentlig rester af en ovn fra møllens 
bageri. Der sås enkelte munkesten, men ingen ældre konstruktioner

57. Katrinebjerg Mølle
Bebyggelse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

SØL 1025

02.02.11 Sengeløse

Bebyggelse - Nyere tid

Ditlev L. Mahler

sb. 17. Prøvegravning på areal op til andre ved Vallensbæk landsby hvor der har været foretaget 
arkæologiske undersøgelser. Området viste sig at være meget ødelagt, og der fandtes kun enkelte, 
spredte gruber med oldtidsskår og trækul

58. Højrupgård
Boplads

OldtidAndet anlægsarbejde

SØL 1007

02.02.15 Vallensbæk

Bebyggelse - Oldtid

Linda Boye

sb. 95. Undersøgelse af stærkt nedpløjet hustomt fra senneolitikum/ældre bronzealder. Desuden 
undersøgtes tomten af et langhus fra vikingetid, hvor kun sporene af de tagbærende stolper var 
bevarede. Op til dettes vestgavl var der spor af et mindre, treskibet hus med spor efter tre sæt 
tagbærende stolper. I området fremkom også en del gruber, de fleste fra yngre bronzealder

59. Værløse Vest
Hus/boplads

Y.st./æ.br./y.br./vik.Andet anlægsarbejde

VÆM 300

02.02.16 Værløse

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

Jørgen Seit Jespersen



sb. 32. Ud fra boreprøver, der antydede mulighed for bevarede bopladsfund fra ældre stenalder, 
overlejret af middelalderlag, foretoges prøvegravning. Pga. grundvand kunne de nedre lag ikke 
undersøges, og det øvre lag viste sig at være påført

60. Dragør Boldbaner
Kulturlag

Nyere tidAndet anlægsarbejde

SØL 1012

02.03.01 Dragør

Kulturlag - Nyere tid

Linda Boye

sb. 53. Prøvegravning af 1,6 ha umiddelbart nord for Blågård (AUD 1991, 44), hvorved der fremkom 
talrige stolpehuller og spredte gruber. Ud fra dette og resultatet af tidligere undersøgelser foreslås 5.000 
m2 undersøgt i 2000

61. Gyngemosegård
Boplads

Y.br./rom.Andet anlægsarbejde

SØL 1016

02.03.03 Gladsakse

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Ditlev L. Mahler

sb. 192. Fund af vandledning af tilhuggede kampesten, som kan dateres til 17-1800-tallet

62. Esromgade
Diverse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2124

02.03.06 København

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Rikke Simonsen

sb. 198. Undersøgelse på bakkeplateau øst for slottet, hvor der fandtes opfyld indeholdende en del glas, 
knogler og keramik. Desuden fremkom murrester, formodentlig fra en iskælder, der i givet fald skal ses 
i sammenhæng med slottets køkken neden for bakken. Kælderen har været cylinderformet, ca. 7 m dyb 
og 5,5 m i diameter; adgang foregik ovenfra ad en trappeskakt med tøndehvælv. Endelig sås ca. 15 m 
nord for kælderen en murrest

63. Frederiksberg Slot
Diverse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2140

02.03.06 København

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Søren Albek

sb. 188. Udgravning af Nørreports hovedbro i voldgraven mellem port og ravelin. Der blev afdækket 
rester af 14 bropiller, opført i granitkvadre og rødbemalet tegl, samt en senere tambur. Selve voldgraven 
har været renset op, før den blev dækket til, hvorfor der i denne ikke var noget kulturlag. Endvidere 
fandtes fire trævandledninger, som forsynede byen med vand fra henholdsvis Emdrup Sø og Søerne

64. Frederiksborggade
Bybefæstning

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2026

02.03.06 København

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Rikke Simonsen



sb. 186. Delvis afdækning af en muret kam, dæmning, i voldgraven, ca. 40 x 5 m og mindst 4 m høj. 
Dæmningen stammer fra Christian IV's modernisering af middelalderbefæstningen. Desuden fandtes 
fundamentrester af et hus fra sidste halvdel af 1600-tallet

65. Frederiksborggade 12
Bybefæstning/hus

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2097

02.03.06 København

Bebyggelse - Nyere tid
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Rikke Simonsen

sb. 195. Registrering af nyere tids kulturlag, brandlag og bebyggelsesrester. Undersøgelserne fortsætter

66. Grønnegade, Ny Adelgade
Bebyggelse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2136

02.03.06 København

Bebyggelse - Nyere tid

Ida Elisabeth Lauridsen

sb. 194. Løsfund af menneskeknogler, som må stamme fra opfyldningen af området

67. Gyldenløvesgade
Diverse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2074

02.03.06 København

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Rikke Simonsen

sb. 175. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 89) med afdækning og registrering af resterne af en 1600-
tals vagtbygning på Sjællands ravelin. Desuden lagdes et snit i Grevens Bastion for at belyse voldens 
opbygning og områdets topografi. Volden var opført af kompakt, gult ler med en tørvekonstruktion i 
bunden. Det kunne erkendes, at der har været en kortere pause under voldens opførelse

68. Kastellet
Bybefæstning

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2039

02.03.06 København

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Rikke Simonsen

sb. 193. I en kælder i en fredet ejendom frilagdes et teglstensgulv, antagelig fra 1600-tallet. Herunder lå 
et husfundament og middelalderlige kulturlag

69. Købmagergade 33
Bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2075

02.03.06 København

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Rikke Simonsen



sb. 203. Registrering af snit gennem Ll. Skanse på Kalvebod Fælled

70. Lille Skanse
Skanse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2100

02.03.06 København

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Rikke Simonsen

sb. 149. Registrering af 20 grave, heraf 6 barnegrave og en trækasse med genbegravelse af mindst 15 
individer. Flere grave var foret med høvlspåner, og især i børnegravene sås buketter og underlag/puder 
af endnu ikke analyseret plantemateriale

71. Prinsessegade
Kirkegård

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2122

02.03.06 København

Kirke/Kirkegård - Nyere tid

Rikke Simonsen

sb. 75. Ved et felt lagt langs Frederiksberggades sydlige husrække eftersøgtes den østlige del af 
Københavns første kirke. Området viste sig at være forstyrret i nyere tid, men der fandtes dog i den 
vestlige del af feltet enkelte grave, antagelig fra ældre middelader. Dette tyder på, at kirken har ligget 
længere mod nord, altså længere ude i gaden. En velbevaret brønd skal dateres til 1600-tallet

72. Skt. Clemens
Kirke/kirkegård/brønd

Midd./nyere tidSelvvalgt forskning

KBM 2131

02.03.06 København

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

Liselotte Uhrenholdt

sb. 87. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 100). Det lange kapels sydvæg og to 1700/1800-tals huse blev 
registreret. Kapellet kunne ikke afgrænses, da dets fundament fortsætter under Nørregade

73. Skt. Petri
Kirke/huse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 1810

02.03.06 København

Bebyggelse - Nyere tid
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

Rikke Simonsen

sb. 159. Under kældergulv lå rester af to mure, et formodet ildsted og en brønd, alt fra 1700-tallet. Om 
de har hørt til den stående bygning, eller en tidligere, kunne ikke afgøres

74. Snaregade 10A
Bebyggelse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2119

02.03.06 København

Bebyggelse - Nyere tid

Rikke Simonsen



sb. 196. Ved udgravning i 1700-tals baghus fandtes middelalderlige gulv- og brandlag. I en grøft lagt 
tværs over gården fremkom munkestensmurværk på kampestensfundament og kulturlag. Murværket er 
muligvis rester af kannikeboliger

75. Store Kannikkestræde 11
Bebyggelse

Midd./nyere tidRestaurering

KBM 2137

02.03.06 København

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Ida Elisabeth Lauridsen

sb. 187. Arkæologiske iagttagelser og arkæo-botaniske analyser tyder på, at der i middelalderen er sket 
en afgravning, hvorefter der har stået vand på stedet, drikkevandsbassin (?). Senere er området fyldt op, 
og der blev lagt et tykt lag ler

76. Søtorvet
Kulturlag

MiddelalderAndet anlægsarbejde

KBM 2096

02.03.06 København

Kulturlag - Middelalder

Rikke Simonsen

sb. 197. Fund af rester af munkestenshavemur på kampestensfundament og enkelte kalkstenskvadre, 
med støttepiller og bueslag - som det endnu ses på bevarede dele af muren omkring kollegiet. Muren 
skal antagelig dateres til 1517, hvor karmeliterne pålægges at bygge et kollegium, eller til 1588, 
Christoffer Valkendorfs store ombygning

77. Valkendorfs Kollegium
Diverse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2135

02.03.06 København

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Ida Elisabeth Lauridsen

sb. 128. Fund af muret skakt til vandrør, samt blyrør. Sandsynligvis er skakten fra tiden efter 1728, 
hvor gadens vestlige del nedbrændte og omlagdes

78. Vestergade 29
Diverse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2154

02.03.06 København

Bebyggelse - Nyere tid

Ida Elisabeth Lauridsen

sb. 183. Undersøgelse af et 6.400 m2 stort areal syd for Sorgenfri Slot, hvor der fandtes affaldslag, jord, 
keramik og østersskaller, fra 1700-tallet. Lagene antages at stamme fra en af de mange ombygninger af 
slottet

79. Dronningens Vænge
Diverse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

SØL 1015

02.03.07 Lyngby-Tårbæk

Kulturlag - Nyere tid

Anne B. Hansen



sb. 182. Prøvegravning af 800 m2 inden for 100 m zonen af Hvidegårdshøj, hvorved der blot fandtes to 
gruber og to stolpehuller

80. Hvidegård
Boplads

OldtidAndet anlægsarbejde

SØL 1010

02.03.07 Lyngby-Tårbæk

Bebyggelse - Oldtid

Eliza Fonnesbech-Sandberg

sb. 39. Ved undersøgelse af et ca. 30.000 m2 stort område fandtes fire N-S gående grøftsystemer, der 
kunne ses i hele området. Det mest markante system er 25 m bredt og gravet 0,5 m ned i undergrunden. 
Grøfterne følger højdekurverne, ca. 2,5 m o.h., og skal måske ses som en beskyttelse mod havet, der 
blot ligger 1,5 km mod vest

81. Birkegård
Diverse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

SØL 1017

02.03.11 Tårnby (Kastrup)

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

Anne B. Hansen

sb. 81. Undersøgelse af tørvelag omtrent 1 m under terræn, hvor der i kanten af laget sås skaller af 
blåmusling. En håndgravet grøft gennem tørven gav fund af enkelte flintafslag. Der synes at være tale 
om en del af et tilgroet vandhul med spredte, udaterede kulturrester

83. Risø
Boplads

OldtidAndet anlægsarbejde

ROM 1990

02.04.05 Himmelev

Bebyggelse - Oldtid

Jens Ulriksen

sb. 77. På en mark mellem den enligt beliggende Veddelevgård og Veddelevs gamle landsbykerne er 
der de seneste ti år opsamlet en del detektorfund: smykker og vægtlodder fra yngre germansk jernalder 
og vikingetid samt mønter fra middelalderen. De eneste anlægsspor, der fremkom i søgegrøfterne, var 
dog spor efter en nedrevet gård fra udskiftningstiden

84. Veddelevgård
Gård

Nyere tidSelvvalgt forskning

ROM 1684

02.04.05 Himmelev

Bebyggelse - Nyere tid

Jens Ulriksen



sb. 20. Ved overflyvning af en mark ved Lejre Å i sommeren 1992 kunne man i kornet se aftegninger, 
der kunne skyldes stolpehuller og gruber. Sådanne blev da også ved prøvegravning fundet i sandet og 
gruset undergrund. I gruberne fandtes enkelte lerkarskår samt skiver og afslag af flint. Ud fra 
keramikkens magring og brænding samt den ringe flintteknologi formodes det, at der er tale om fund 
fra bronzealder

85. Sønderdal
Boplads

BronzealderSelvvalgt forskning

ROM 1991

02.04.09 Kornerup

Bebyggelse - Bronzealder

Jens Ulriksen

sb. 35. Undersøgelse af omtrent 160 grave inden for et areal på 40 m2, hvortil kom store mængder af 
skeletdele i den stærkt forstyrrede jord, der dækkede de intakte grave. Udgravningen foregik nord for 
kirkeruinen, og nærmest denne fandtes flere kalk- og frådstenskister, medens trækister var helt 
formuldede. I en sådan kisteløs grav fandtes et fornemt pilgrimstegn, en cirkulær bronzeramme, der 
indfattede to bemalede glasskiver med religiøse motiver. I andre grave fremkom ibsskaller, og en 
barnegrav, en af kirkegårdens ældste grave, indeholdt en lille bronzering af trind tråd med omslåede 
knudeender

86. Skt. Budolfi
Kirkegård

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ROM 1984

02.04.10 Roskilde

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Hans Mikkelsen
Jens Ulriksen

sb. 83. Fund af adskillige lodret nedrammede, 7-10 cm tykke pæle, op til 0,7 m lange. I flere tilfælde 
sås det, at pælene var eroderede i toppen og overlejredes af et forseglende sandlag. Der kunne ikke 
udredes et egentligt system med hensyn til pælenes placering, men der er antagelig tale om et 
fiskegærde fra yngre stenalder. En 14C datering har placeret en pæl i denne periode

87. Skt. Claravej 48
Diverse

Yngre stenalderDiverse

ROM 1982

02.04.10 Roskilde

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder

Jens Ulriksen

sb. 84. Nær Vindeboderne fandtes i strandvoldsgrus gruber med keramik og kakler fra renæssancen. 
Strandvolden overlejres af op til 1,2 m fyldjord, hvori med detektor fandtes flere borgerkrigsmønter, et 
pilgrimstegn fra Rom, en signetring fra 1600-tallet og et remspænde af bronze: Samson og løven i 
romansk stil. 0,6 m nede i strandvolden lå rester af et menneskeskelet, og et svagt fyldskifte kunne 
anes. Denne formodede grav fra yngre stenalder afventer 14C datering

88. Skt. Ibs Vej
Bebyggelse/ grav

Y.st./midd./nyere tidVejanlæg

ROM 1993

02.04.10 Roskilde

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Jens Ulriksen



sb. 60. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 110) af et ca. 10 x 40 m stort område, hvorved resten af 
kirkegården, der mod nord var afgrænset af en grøft, blev udgravet. Gravene synes at ligge i op til tre 
lag i et antal, der formodentlig overstiger 150. Den foreløbige registrering viser rester af flere, 
stolpebyggede anlæg, herunder en mulig kirketomt. Endvidere fandtes gruber med tidlig førromersk 
keramik. Udgravningen fortsætter i 2000

89. Kongemarken
Kirkegård/gruber

Førrom./vik./midd.Dyrkning

ROM 1830

02.04.12 Sankt Jørgensbjerg

Grube - Førromersk jernalder
Kirke/Kirkegård - Vikingetid
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Jens Ulriksen
Tom Christensen

Under arbejdet med punktvise reparationer af trægulvet under kirkens stolestader blev der observeret et 
undergulv af genanvendte teglsten lagt i sand. Foruden hele og halve munkesten indgik en del 
ornamenterede og glaserede teglstensfliser fra o. 1300 med motiver, som kendes fra Bistrup 
teglværkstomt ved Roskilde, og som bl.a. også findes i nabokirken Ishøj

90. Kildebrønde kirke
Kirke

MiddelalderDiverse

NM2 586/99

02.05.06 Kildebrønde

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Birgit Als Hansen

sb. 19. Undersøgelse ud fra forekomst af stednavne, hvorved der fremkom rester af en gård med to huse 
med rette, stolpebyggede langvægge. I et vægstolpehul lå en benplade med cirkelornamentik, medens 
der i et andet fandtes skår af Østersøkeramik. Flere anlæg ved bygningerne indeholdt affald af ben og 
tak, herunder fra kamproduktion. 100 m mod syd fandtes en lignende bygning, og desuden undersøgtes 
et N-S orienteret krumvægshus uden indre, tagbærende stolper. I kort afstand fra dette hus var der en 
brønd med et bronzespænde og glaseret keramik fra 1200-tallet

91. Vindinge Lillevang
Bebyggelse

MiddelalderRåstof

ROM 1823

02.05.12 Vindinge

Bebyggelse - Middelalder

Jens Ulriksen

sb. 103. Midt i Gl. Lejre landsby undersøgtes en mindre grund, idet der på nabogrunden tidligere var 
fundet bopladsrester fra yngre jernalder. Muldlaget over den grusede undergrund var op til 1 m tykt. 
Der fandtes en del stolpehuller med enkelte knoglestumper og ukarakteristiske potteskår, medens der 
langs vejen var spor af en bygning fra historisk tid

92. Gl. Lejre, Orehøjvej 8b
Bebyggelse

Udat./midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

ROM 641/85

02.06.01 Allerslev

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid
Bebyggelse - Udateret

Line Olesen
Jens Ulriksen



I Gl. Lejres sydlige udkant fandtes over 50 m flere stolpehuller og gruber i groft gruset undergrund. 
Gruberne indeholdt keramik fra yngre jernalder. Mindre end 100 m herfra er tidligere fundet grubehuse 
og kulturlag, der hører til stormandsgården

93. Gl. Lejre-Mysselhøjgård
Boplads

Yngre jernalderAndet anlægsarbejde

ROM 641/85

02.06.01 Allerslev

Bebyggelse - Yngre jernalder

Line Olesen
Jens Ulriksen

sb. 55. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 111) hvor det lykkedes at adskille et yngre jernalders 
bopladsområde på ca. 500 x 600 m i forhold til kirken og den historiske landsby. I øst har der ligget en 
gård i to faser fra 8.-10. årh. samt spredt en del grubehuse og et par stolpebyggede udhuse. I vest er der 
fundet to grubehuse, der kan høre til en anden gård

94. Kr. Hyllinge-Stensgård
Boplads

Germ./vik.Dyrkning

ROM 1876

02.06.05 Kirke Hyllinge

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Jens Ulriksen

Holbæk  Amt

sb. 56. Frilægning af et ganske omfattende, oldsagsførende gruslag med en stor mængde afslag og 
flintredskaber fra Ertebøllekultur. Oldsagerne var gennemgående vandrullede og må være aflejret i en 
strandzone

95. Byporten/Sct Jørgensstræde
Boplads

Ældre stenalderAndet anlægsarbejde

KAM 1999045

03.01.01 Kalundborg

Bebyggelse - Ældre stenalder

Niels Hartmann

sb. 77. Undersøgelse af seks gruber og 12 kogestensgruber. Randskår fra to større, fundrige gruber kan 
formentlig dateres til overgangen mellem per. II og IIIa. Bopladsen ligger på sydsiden af et bakkedrag 
og strækker sig utvivlsomt længere mod vest

96. Nordskolen 1
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

KAM 11/99.

03.01.01 Kalundborg

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Henrik Schilling
Jens Nielsen



sb. 78. Udgravning af grube med keramik fra førromersk jernalder. Desuden undersøgtes tomten af et 
stolpebygget, Ø-V vendt hus på ca. 77 m2, der typologisk kan henføres til middelalder. I vestenden sås 
en mulig tilbygning

97. Nordskolen 2
Boplads

Førrom./midd.Andet anlægsarbejde

KAM 11/99

03.01.01 Kalundborg

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Jens Nielsen

sb. 79. Undersøgelse af større, fundrig grube med keramik fra periode II/IIIa. Desuden sås rester af 
nogle få kogestensgruber og spor af kulturlag i en sammenstyrtet rævegrav

98. Nordskolen 3
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

KAM 11/99

03.01.01 Kalundborg

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Henrik Schilling
Jens Nielsen

sb. 76. Prøvegravning hvor to gruber indeholdende keramik fra 1200-tallet undersøgtes. Østligere i 
området sås gruber og stolpehuller, herunder en lille bygning på 2 x 5 m med jordgravede stolper. 
Forekomst af munkestensfragmenter i mindst én af gruberne antyder en datering til middelalder eller 
senere

99. Nordskolen 4
Bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

KAM 11/99

03.01.01 Kalundborg

Bebyggelse - Middelalder

Jens Nielsen

sb. 79. Prøvegravning i og tæt nordvest for Fuglede by på et areal med markant høje fosfattal, hvor der 
tidligere er fundet tre tenvægte. Der frilagdes et stort antal fyldskifter fra forskellige perioder, herunder 
et grubehus med en benkam fra 900-tallet, fremkommet i bundlaget

100. Lille Fuglede
Boplads

Førrom./rom./vik./midd./nyere tidSelvvalgt forskning

KAM 1999024

03.01.02 Lille Fuglede

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Niels Hartmann



sb. 79. Prøvegravning ca. 300 m nordvest for Fuglede Kirke, hvor der ved rekognoscering var fundet 
spredte potteskår, antagelig fra yngre bronzealder eller ældre jernalder. I søgegrøften blev der afdækket 
et formodet udsmidslag med lidt keramik fra sen førromersk/ældre romersk jernalder

101. Lille Fuglede nordvest
Boplads

Førrom./rom.Selvvalgt forskning

KAM 1999024

03.01.02 Lille Fuglede

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Niels Hartmann

sb. 202. Prøvegravning på basis af høje fosfattal, hvorved der fandtes et omfattende, men relativt 
fundfattigt kulturlag med lidt flint, knogler og keramik. Sidstnævnte skal måske dateres til ældre 
romersk jernalder

102. Ærtevangen
Kulturlag

Rom./udat.Naturgas

KAM 1999029

03.01.04 Rørby

Kulturlag - Romersk jernalder
Kulturlag - Udateret

Niels Hartmann

sb. 94. Fortsatte undersøgelser (AUD 1998, 115) af den nordligste del af storgårdens yngste fase 4, fra 
10.-11. årh., samt en grubehusbebyggelse. Der fandtes spor efter fem større bygninger, hvoraf tre med 
sikkerhed tilhører gårdens fase 4. Desuden registreredes 28 grubehuse fra germansk jernalder og 
vikingetid. Der påvistes også arbejdsområder i form af halvcirkulære og vinklede læhegn, og 
essegruber og mulige ovnrester vidner om metalhåndværk og måske glasperleproduktion. Endelig 
fandtes en 3-4m bred og 1m dyb grøft, som kunne følges fra søbredden og mindst 300 m mod vest. 
Grøftens tidsmæssige placering i forhold til bebyggelsen er usikker, men den er ældre end områdets 
højryggede agre

103. Fugledegård
Boplads

Germ./vik.Dyrkning

NMI 7701/94

03.01.06 Store Fuglede

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Lars Jørgensen

sb. 151. Prøvegravning og nedlægningskontrol, hvorved der blev registreret en række gruber, 
kogestensgruber og mulige stolpehuller, som ud fra fund af grov, beklasket keramik kan henføres til 
yngre bronzealder

104. Hyldehøjgård
Boplads

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

KAM 4/99

03.01.07 Svallerup

Grube - Yngre bronzealder

Niels Hartmann



sb. 38. Negativ prøvegravning efter to sb.-registrerede, sløjfede høje. I stedet fandtes brændt lerklining 
og lidt keramik ved rekognosceringen, og der afdækkedes en grøft og stolpehuller. Udgravningen 
afsluttes i år 2000

105. Frankerupvej
Boplads/høj

OldtidNaturgas

KAM 1999031

03.01.09 Ubby

Bebyggelse - Oldtid
Gravhøj - Oldtid

Niels Hartmann

sb. 1. Negativ prøvegravning efter sb.-registreret, overpløjet høj. Der fandtes dog en grube med lidt 
groft beklasket keramik med negleindtryk fra yngre bronzealder

106. Ubby
Høj/grube

Oldtid/y.br.Naturgas

KAM 1999033

03.01.09 Ubby

Grube - Yngre bronzealder
Gravhøj - Oldtid

Niels Hartmann

sb. 401. Undersøgelse i form af fem prøvefelter på hver 1 m2 i den fossile Kalundborg Inderfjord. Her 
er der af private opsamlet mange flintredskaber fra sen Ertebøllekultur, samt i mindre grad fra yngre 
stenalder. Flinten er omlejret og saltvandspatineret, og i området er der mange varmesprængte sten. Der 
fandtes ved prøvegravningen meget svage spor af kulturlag samt en delvist bevaret kogestensgrube. 
Dateringen af det udgravede materiale til ældre og yngre stenalder skyldes en specialiseret kærneøkse, 
fire symmetrisk fladehuggede skiveøkser og nakkeenden af en tyndbladet økse

107. Sildebækrende
Boplads

StenalderSelvvalgt forskning

KAM 1999047

03.01.10 Årby

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

Jens Nielsen

sb. 11. Prøvegravning hvor der ifølge sognebeskrivelsen har ligget en dysse, men hvor sten allerede 
skal være fjernet i 1861. Rester af en dysse kunne ikke påvises, hvorimod der blev frilagt større gruber 
og kulturlag/udsmidslag med flint, knogler og keramik fra førromersk og ældre romersk jernalder

108. Årby
Boplads

Førrom./rom.Naturgas

KAM 1999028

03.01.10 Årby

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Niels Hartmann



sb. 191. Ved prøvegravning nordøst for Tissø fandtes to jordfæstegrave fra yngre romersk jernalder, 
grubehus(e)? fra vikingetid samt udaterede stolpehuller og gruber

109. Halleby Hale
Grave/boplads

Rom./vik./udat.Selvvalgt forskning

KAM 1999023

03.02.02 Buerup

Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Udateret

Niels Hartmann

sb. 192. Prøvegravning hvor der fandtes en del redskaber i omlejret materiale, en kogestensgrube, 
usikre gruber og stolpehuller

110. Halleby Å Syd
Boplads

UdateretNaturgas

KAM 1999041

03.02.02 Buerup

Bebyggelse - Udateret

Henrik Schilling

sb. 53. Prøvegravning på baggrund af markant høje fosfattal. Der fandtes enkelte gruber og et mindre 
antal stolpehuller, til dels under tykke sandlag, fygesand (?). Afsluttende undersøgelse i 2000

111. Kulbyvej
Boplads

OldtidNaturgas

KAM 1999043

03.02.11 Ruds Vedby

Bebyggelse - Oldtid

Niels Hartmann

sb. 143. Undersøgelse og profilopmåling af et ca. 25 cm tykt kulturlag indeholdende Østersøkeramik. I 
området er der desuden opgravet store mængder kampesten, op til 60 cm i diameter, der må have 
indgået i et gammelt havneanlæg

112. Ahlgade
Kulturlag/diverse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

MHO1999011

03.03.03 Holbæk

Andre anlæg/diverse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

Niels Wickman
Anne Preisler

sb. 161. Undersøgelse af dele af en boplads fra per. V, affaldsgruber, kogestensgruber og enkelte 
stolpehuller. I gruberne fandtes store mængder velbevaret keramik, som kunne sættes sammen til 
næsten hele kar. Endvidere blev der fundet forskellige redskaber af flint

113. Rørvangsvej
Boplads

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

MHO1999007

03.03.03 Holbæk

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Anne Preisler



sb. 162. Ved prøvegravning fandtes ni kogestensgruber, af hvilke to indeholdt tragtbægerkeramik og en 
skiveskraber

114. Sofiesminde Allé
Kogestensgruber

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

MHO 1999006

03.03.03 Holbæk

Grube - Yngre stenalder

Anne Preisler

sb. 154. Ved undersøgelsen fandtes fem gruber med keramik, fem kogestensgruber og et antal 
stolpehuller. I et stolpehul lå et lerkarskår fra ældre romersk jernalder. Endvidere fremkom 
tragtbægerkeramik og Østersøkeramik

115. St. Merløse Varmeværk
Boplads

Y.st./førrom./æ. rom./vik./midd.Andet anlægsarbejde

MHO 1999001

03.03.10 Store Tåstrup

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

Anne Preisler

sb. 517. Fortsat udgravning (AUD 1998, 122) af gruber og kulturlag. I sidstnævnte fandtes bl.a. 
knogler, lerklining, keramik og en tenvægt af klæbersten. I en fundrig grube under kulturlaget var der 
bl.a. knogler, lerklining og keramik, især Østersøkeramik, bengenstande, kam, bronze- og 
jerngenstande, herunder knive og nagler, hvæssesten, glasskår fra bægre samt et par mønter. Ved 
fladegravning fandtes stolpehuller, gruber og en brønd. Alt henføres til tidlig middelalder

116. Stubberup
Anløbsplads

MiddelalderSelvvalgt forskning

OHM 1164

03.04.03 Fårevejle

Anløbsplads/handelsplads - Middelalder

Arne Hedegaard Andersen

sb. 583. Undersøgelse af grube der indeholdt keramik, som ikke kan dateres nærmere end til yngre 
bronzealder/ældre jernalder

117. Anneberg Stræde
Grube

Y.br./æ.j.Andet anlægsarbejde

OHM 1694

03.04.05 Højby

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Ældre jernalder

Arne Hedegaard Andersen



sb. 59. Undersøgelse af 600 m2 på sandet plateau, hvor der tidligere er opsamlet et stort skårmateriale 
fra førromersk jernalder per. IIIa. Der fremkom stolpehuller, gruber og kulturlag, hvor sikre hustomter 
ikke kunne udskilles i det smalle tracé; men koncentrationer af stolpehuller er antagelig spor efter 
førromerske hustomter. En række gruber indeholdt et stort keramisk materiale fra per. IIIa, men også 
per. I er formodentlig repræsenteret. I en mindre lavning fandtes kulturlag fra jernalderbopladsen, men 
under laget også et sandlag med flintafslag, afslag fra slebne økser og tragtbægerkeramik

118. Bollegård
Boplads

Y.st./førrom.Andet anlægsarbejde

NMI 8139/00-2

03.05.02 Kolby

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Palle Østergaard Sørensen

sb. 68. Undersøgelse af godt 250 m2 ved foden af en markant bakkes sydside, ud mod et mindre 
mosehul. Der fandtes kulturlag, gruber og stolpehuller, herunder en hustomt med spor efter tre sæt 
tagbærende stolper. Der fremkom kun ganske lidt keramik, der sammen med hustomten, som fortsætter 
uden for tracéet, må datere bopladsen til yngre romersk jernalder/germansk jernalder. Formodentlig 
fortsætter bopladsen på en bakkekam mod nord

119. Høtoftevej
Boplads

Rom./germ.Andet anlægsarbejde

NMI 8139/00-3

03.05.02 Kolby

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Palle Østergaard Sørensen

sb. 97. Udgravning i et mindre felt på et fladt, lavtliggende areal. Der fremkom enkelte stolpehuller og 
en række kogestensgruber af yngre bronzealders karakter

120. Ballen Rensningsanlæg
Boplads

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

NMI 8139/00-4

03.05.05 Tranebjerg

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Palle Østergaard Sørensen

sb. 98. Ved prøvegravning fandtes tre gruber

121. Dansebjerg
Gruber

UdateretAndet anlægsarbejde

SMT 351

03.05.05 Tranebjerg

Grube - Udateret

Jeppe Gejr Korup



sb. 96. Undersøgelse af et godt 500 m2 stort, lavtliggende, sandet område langs et mindre vandløb. Der 
fandtes kulturlag, gruber og stolpehuller, som ud fra keramikken kan dateres til tragtbægerkulturen. To 
paralleltløbende grøfter skal formodentlig også dateres til denne periode. Blandt fundene noteres et stort 
netsynk med to omløbende riller. Der fremkom også enkelte gruber med keramik fra førromersk 
jernalder, og på en markant bakkeknold fandtes en stolperække, som måske skal ses i forbindelse med 
bopladsen på det lavtliggende område

122. Tønnesminde
Boplads

Y.st./førrom.Andet anlægsarbejde

NMI 8139/00-1

03.05.05 Tranebjerg

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Palle Østergaard Sørensen

sb. 13, 24, 119, 187 & 188. Ved Halleby Ås udløb i Tissø er der i tidens løb registreret adskillige 
mesolitiske bopladsfund, og her har Th. Mathiassen gravet på Hallebygårdpladsen. Ved prøvegravning 
fandtes mesolitisk bopladsflint over en strækning på 180 m, hvilket afspejler en intensiv, mesolitisk 
bosættelse, der primært kan henføres til Ertebøllekulturens Stationsvejfase. Materialet er omlejret, men 
dette må være sket mere eller mindre på stedet. Desuden fandtes to gravlignende fyldskifter og 10 
tætliggende stolpehuller, der er yngre end Ertebøllekultur. Fortsatte undersøgelser vil ske i 2000

123. Halleby Å Nord
Boplads/grav

Ældre stenalderNaturgas

KAM 1999040

03.06.06 Jorløse

Bebyggelse - Ældre stenalder
Gravplads/grav - Ældre stenalder

Henrik Schilling

sb. 103. Ved prøvegravning fremkom to kogestensgruber og enkelte, spredte stolpehuller

124. Jorløse Sand
Boplads

UdateretNaturgas

KAM 1999039

03.06.06 Jorløse

Bebyggelse - Udateret

Henrik Schilling

sb. 127. Prøvegravning i område med sb. registrering af flintafslag og forhøjede fosfattal. Der 
afdækkedes blot en større grube fra nyere tid

125. Jorløse
Grube

Nyere tidNaturgas

KAM 1999036

03.06.06 Jorløse

Grube - Nyere tid

Niels Hartmann



sb. 98. Prøvegravning tæt op til Værslev Kirke og gadekær. Der fremkom alene spor af nyere tids 
aktiviteter

126. Værslev
Gruber

UdateretAndet anlægsarbejde

KAM 12/99

03.06.10 Værslev

Grube - Udateret

Niels Hartmann

Sorø  Amt

sb. 5. Undersøgelse på Akademigrunden af 1,7 km, ca. 1 m bredt tracé. De ældste fund fra området 
udgøres af bopladsgruber fra ældre jernalder, medens de ældste middelalderlag udgøres af fækalier og 
Østersøkeramik fra ca. 1200. I disse lag frilagdes en del velbevaret træ fra en formodentlig større 
konstruktion. I samme område blev der frilagt fundamenter fra stenhuse og hegnsmure, flere faser af 
syldstensbygninger fra middelalderen samt et enkelt tavl fra et bindingsværkshus med brolagt gulv og 
stensat rende. Ved Priorgade lykkedes det at få et regulært snit gennem den stensatte Møllerende. Et 
tværsnit af cistercienserklosteret med fundamenter fra øst- og delvis vestfløjen samt disses korsgange 
fremkom i et Ø-V gående tracé gennem klosteret og fratergården. Et stort antal løsfundne, glaserede og 
ornamenterede gulvfliser fra klosteret antyder en høj standard for byggeriet. Umiddelbart øst for 
østfløjen udgravedes overkroppen (den truede del) af en 40-60 årig munk. I området øst for klosteret, 
antagelig klosterets gårdsområde med flere bygninger, viste 2-3 m tykke kulturlag aktivitet gennem 
hele middelalderen. Vest for klosteret var der spor efter værksteds- og håndværksproduktion, og her 
fandtes en lille af munkesten muret ovn, antagelig fra klostertiden samt en hypocaust. Endvidere 
fandtes en 3m dyb, kampestenssat kælder, der var fyldt op i 13-1400-tallet, kampestensfundamenter fra 
en yngre bygning samt en stensat rende. I rektorgården frilagdes en lille del af en hypocaust og 
tilhørende fundamenter, og nord herfor udgravedes et parti af en lille teglovn med to indfyringskanaler

127. Sorø Kloster
Boplads/kloster/bebyggelse

Æ.j./midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

AMK 1997035

04.01.11 Sorø

Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Middelalder
Kloster - Middelalder
Kloster - Nyere tid

Susanne Nissen Gram

sb. 5. Prøvegravning ved udlægning af seks søgegrøfter, hvor fund og strukturer afslørede, at her har 
klosterets håndværksområde ligget. Der fandtes bl.a. tegl, kridt/kalksten og frådsten, hvor sidstnævnte 
måske hidrører fra det første kloster. Fejlbrændte tegl antyder eksistensen af en teglovn i nærheden, og i 
en sådan ovn kunne også brændes kalk. Endvidere fandtes en brolægning og kampestensfundamenter. 
Undersøgelsen fortsætter i 2000

128. Sorø Kloster
Kloster

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

AMK 1998017

04.01.11 Sorø

Kloster - Middelalder
Kloster - Nyere tid

Susanne Nissen Gram



sb. 34. Fortsat udgravning (AUD 1998, 144), hvor der i tre udgravningsfelter undersøgtes 2.256 m2. 
Spredt fandtes mange stykker senpalæolitisk flint, dernæst mikrolitter og enkelte kærneøkser fra 
Maglemosekultur. Ved partiel udgravning af et tykt kulturlag på kanten af bakken fremkom lidt 
keramik fra TN A og en stor mængde bopladsaffald og lerklining fra MN A II. Under kulturlaget var 
der stolpehuller, gruber samt deponeringer af mellemneolitiske økser. I to større udgravningsfelter 
undersøgtes seks systemgrave af et Sarupanlægog ca. 560 andre anlæg, hvor størstedelen af sidstnævnte 
hører til en bosættelse i MN A II. Fra denne periode er flere gruber med deponeringer af økser og 
lerkar. Et mindre antal gruber dateres til MN A III og V. Desuden færdigudgravedes et midtsulehus, der 
målte 6,25 x 20,5 m, og som er 14C dateret til bronzealderens periode I. En nu helt nedpløjet rundhøj 
har været placeret over huset. Under højen blev der udgravet tre jordfæstegrave, der alle var uden 
gravgods

129. Sigersted III
Boplads/Sarupanlæg/hus/høj/grav

Æ.st./y.st./æ.br.Dyrkning

NMI 2103/77

04.02.14 Sigersted

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

Poul Otto Nielsen

sb. 113. Udvidet prøvegravning på en N-S orienteret bakkekam, syd for middelalderbebyggelsen (AUD 
1998, 145). Af husrester fandtes bl.a. en væggrøft til et hus, kun 6 x 7 m, med buede langsider. 
Desuden en 15 x 5 m stor hustomt med spor efter fire sæt tagbærende stolper. I et nærliggende kulturlag 
fremkom skår af svaleredekar, og i en brønd fandtes bl.a. Vipperow- og Teterow-keramik

130. Langetofte
Boplads

Y.germ./vik.Selvvalgt forskning

AMK 1990005

04.03.01 Boeslunde

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Kirsten Christensen
Henning Nielsen

sb. 121. Ved prøvegravning i den vestlige del af Boeslunde fandtes stolpehuller samt gruber med 
keramik, flint og knogler. Skårene er af tykvægget, velbrændt gods med beklaskning, bortset fra en glat 
zone ved rand og bund. Randene er lodrette eller svagt udadbøjede, og de flade bunde kan have en lille 
afsat fod. Et øreskår ligner til forveksling et fra Vadgård

131. Rennebjergvej
Boplads

Ældre bronzealderAndet anlægsarbejde

AMK 1998036

04.03.01 Boeslunde

Bebyggelse - Ældre bronzealder

Kirsten Christensen



sb. 51. Prøvegravning af 23 ha i kuperet terræn. Især på vestsiden af en nord-syd orienteret bakkekam 
og nedenfor fandtes bopladsrester. Disse dateres ud fra keramik og en drejekværn til yngre romersk 
jernalder

132. Slipset
Boplads

Romersk jernalderAndet anlægsarbejde

AMK 1998033

04.03.13 Sankt Peders Ls

Bebyggelse - Romersk jernalder

Kirsten Christensen

sb. 15. På et 10 m2 stort område af den nedlagte Skt. Mikkels Kirkegård hasteundersøgtes 12 grave. De 
yngste af disse var tre børnegrave, hvoraf to var placeret i ældre grave

133. Gl. Torv 2
Kirkegård

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

AMK 1999024

04.03.14 Slagelse

Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

Henning Nielsen

sb. 52. Undersøgelse af to vejrester fra 12-1300-tallet, hvor den ældste mod nordvest hvilede på et 
kulturlag fra 1100-tallet med Østersøkeramik. I lagdelingen kunne der erkendes tre middelalderlige 
brandhorisonter. Længst mod nordvest lå et trækulholdigt lag med bronzestøbeaffald. Der fandtes syv 
grave fra middelalderen, hvoraf kun én kunne undersøges fuldstændigt

134. Herrestræde
Veje/kulturlag/kirkegård

MiddelalderAndet anlægsarbejde

AMK 1999014

04.03.14 Slagelse

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

Anne Preisler

sb. 31. I den 70 m lange grøft gennem voldgraven til det fredede voldsted kunne gravens oprindelige 
bund erkendes, men ikke vandaflejrede lag eller kulturlag, hvilket tyder på, at graven har været tør. 
Snittet i den nuværende adgangsvej tyder ikke på, at den er oprindelig; tværtimod synes graven her at 
være delvist opfyldt. Uden for anlægget fandtes en nord-syd gående stenrække, måske et fundament, 
men om dette har med voldstedet at gøre, kunne ikke afgøres.

135. Margrethevold
Voldsted

MiddelalderAndet anlægsarbejde

NÆM 1999:120

04.05.01 Fodby

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Marianne Goral Krogh



sb. 44. Prøvegravning hvor der fremkom to kogestensgruber fra oldtid, medens øvrige anlæg antagelig 
tilhører nyere tid. I moderne opfyldningslag fandtes enkelte mønter fra middelalder

136. H. C. Andersensvej
Boplads

Oldtid./midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

NÆM 1999:113

04.05.07 Herlufsholm

Bebyggelse - Oldtid
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Jonas Christensen

sb. 54. Omfattende prøvegravning, hvor der på en sydvendt skråning mod en bæk fandtes to 
kogestensgruber, den ene med to lerkarskår fra bronze- eller jernalder. Mod syd undersøgtes bl.a. en 
grube med jernalderkeramik. En del gruber indeholdt munkesten, keramik og enkelte knogler fra kvæg; 
endvidere fandtes en hvæssesten og et blymærke. Disse fund henføres til senmiddelalder. Fra nyere tid 
er bl.a et vejforløb fra 1700-tallet

137. Præstegaarden
Boplads/bebyggelse/vej

Br.?/j./midd./nyere tidSelvvalgt forskning

NMU 1747

04.05.09 Karrebæk

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

Jochen Meyer

sb. 55. Prøvegravning på strandeng og en tilstødende parcel med beboelseshus fra 1800-tallet. Intet 
fund eller anlæg er ældre end 1850

138. Karrebæk Stejleplads
Diverse

Nyere tidSelvvalgt forskning

NMU 1748

04.05.09 Karrebæk

Bebyggelse - Nyere tid

Jochen Meyer

Præstø  Amt

sb. 8. Ved prøvegravning fremkom stolpehuller og en grube fra middelalder samt en kælder fra nyere tid

139. Kildebjerggård
Bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KØM 2125

05.01.01 Bjæverskov

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Svend Åge Tornbjerg



sb. 9. Prøvegravning på gårdtomt fra landboreformernes tid ved Bjæverskov Kirke. Under tomten 
fremkom middelalderlige bebyggelsesspor samt en bronzegryde med seks sølvsmykker og ca. 2.400 
mønter, fordelt i tre poser af læder eller skind, nedlagt under Christoffer II, omkring 1254-59. Gryden 
var nedsat straks vest for en serie huse liggende over hinanden. Ved fortsat udgravning fandtes også 
bopladsrester fra yngre bronzealder og yngre jernalder samt hustomter fra 1100-1300-tallets slutning. 
Et af de ældste middelalderhuse var 7m bredt med væggrøfter, medens længden ikke kunne fastslås. 
Fundene på pladsen var i øvrigt talrige: våben, rideudstyr, smykker, mønter, dagligdags husgeråd, 
redskaber mv. Bebyggelsen tolkes som en stormandsgård, der i tidens løb blev til en almindelig gård

140. Tingbjerggård
Skattefund/bebyggelse

Y.br./y.j./midd.Andet anlægsarbejde

KØM 2121

05.01.01 Bjæverskov

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Yngre jernalder
Bebyggelse - Middelalder
Depotfund/skattefund/offerfund - Middelald

Svend Åge Tornbjerg
Tove Woller

sb. 27. I en 400 m lang søgegrøft tæt ved jernalderhøjene fremkom en enkelt bopladsgrube fra ældre 
jernalder

141. Bymosevej
Bopladsgrube

Ældre jernalderAndet anlægsarbejde

KØM 2010

05.01.05 Himlingøje

Bebyggelse - Ældre jernalder

Svend Åge Tornbjerg

sb. 28. Hvor der tidligere var fremkommet en kogestensgrube, undersøgtes endnu én, der indeholdt en 
knusesten af bjergart

142. Skovbovej
Kogestensgrube

UdateretDiverse

KØM 2134

05.01.05 Himlingøje

Grube - Udateret

Svend Åge Tornbjerg

sb. 3. Lokalisering og mindre udgravning af Bøgesø Ødekirke, nedrevet i 1536. Der fremkom en ca. 17 
x 9 m, temmelig oppløjet ruin med ca. 1m tykke kassemure af tegl på granitsyld. Det kunne iagttages, at 
det firkantede kor må være opført uafhængigt af skibet, inden for hvis vægge der fandtes spor efter et 
opgravet lægmandsalter og to sidealtre. Ved sydvæggens vesthjørne sås rester af en mindre, kvadratisk 
tilbygning, formentlig et tårn eller våbenhus. Omkring tomten fandtes 13 grave, herunder en der 
muligvis er stratigrafisk ældre end kirken, samt en barnegrav anlagt gennem nedbrydningslaget. I dette 
og pløjelaget fandtes et stort antal knogler, og der var antydninger af en stolpebygning vest for kirken. 
Kirkegården er muligvis afgrænset mod vest og syd. Tomten søges udtaget af pløjning

143. Bøgesø Ødekirke
Kirke

MidddelalderDyrkning

NÆM 1998:103

05.02.04 Everdrup

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Thomas Roland



sb. 9. På voldstedet anlagdes to smalle søgegrøfter, hvorved der fremkom to murforløb, dels fra en 
tidlig fase, der kan være fra ældre middelalder og dels en yngre, som formentlig er rester af det seneste 
bygningsværk efter 1500

144. Jungshoved
Voldsted

Midd./nyere tidSelvvalgt forskning

NMF 726

05.02.05 Jungshoved

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Anne Nørgård Jørgensen

sb. 85. Udgravning af grube med bundskår fra en kande, og et lille skår fra en kuglepotte antyder 
aktivitet på stedet i højmiddelalderen

145. Foldet
Grube

MiddelalderSelvvalgt forskning

NMU 1742

05.02.05 Jungshoved

Grube - Middelalder

Jochen Meyer

sb. 72. Prøvegravning hvor der fandtes få, spredte stolpehuller og gruber med oldtidskeramik

146. Brøderup By
Boplads

OldtidAndet anlægsarbejde

NÆM 1997:114

05.02.11 Snesere

Bebyggelse - Oldtid

Thomas Roland

sb. 71. Gravning af søgegrøfter i skov, hvorved der fremkom en kogestensgrube og to diger. 
Sidstnævnte, antagelig fra nyere tid, blev snittet

147. Marjatta
Boplads/diverse

Oldtid/nyere tidAndet anlægsarbejde

NÆM 1996:141

05.02.11 Snesere

Bebyggelse - Oldtid
Ager/mark - Nyere tid

Birgitte B. Hansen

sb. 169. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 155) af boplads fra ældste Ertebøllekultur, hvor nu over 100 
m2 er udgravet. Der fremkom gruber og stensatte ildsteder, og blandt velbevarede knogler og ben 
fandtes en ornamenteret flåkniv. Undersøgelsen forventes fortsat

148. Oringe 2
Boplads

Ældre stenalderSelvvalgt forskning

SMV 7586

05.02.13 Vordingborg

Bebyggelse - Ældre stenalder

Keld Møller Hansen



sb. 168. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 156), hvor der på den nordre forborg blev genåbnet 75 m af 
en grøft fra 1943. Formålet hermed var at belyse et dogme om, at Valdemar Atterdag her i 1360erne 
nedlagde en bebyggelse ved sin borgudvidelse. Ud over en neolitisk grube fandtes blot et formodet 
grubehus fra 1200-tallet, og en 1300-tals, "finstenet" brolægning med tydelige hjulspor, det ældste spor 
efter en mere intens udnyttelse af arealet. Desuden frilagdes dele af fundamenter til flere sen- og 
eftermiddelalderlige bygninger

149. Vordingborg Slotsruin
Grube/borganlæg

Y.st./midd./nyere tidSelvvalgt forskning

SMV 7473

05.02.13 Vordingborg

Grube - Yngre stenalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Dorthe Wille-Jørgensen

sb. 36. Ved fortsat undersøgelse (AUD 1995, 103), hvor der i 1998 blev frilagt 15.000 m2. Ældst er 
løsfundne flintgenstande fra stenalderen samt en hustomt og grube med keramik fra den seneste del af 
yngre bronzealder. Fra 5.-6. årh. e.Kr. delundersøgtes fem gårde, alle med langhus i to faser, hvor kun 
spor efter tre eller fire sæt tagbærende stolper var bevaret. Til husene kan knyttes mindre bygninger 
samt spor efter hegn; desuden fandtes nogle brønde

150. Tystrup II
Boplads

St./y.br./germ.Andet anlægsarbejde

SMV 7453

05.03.02 Fakse

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Yngre jernalder

Palle Østergaard Sørensen

sb. 39. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 158) hvorefter følgende kan siges. Bebyggelsen har bestået af 
et langhus og flere udhuse i tre faser, samt 69 grubehuse og 57 brønde. Smykkefund viser, at pladsen 
højst har været i brug fra anden halvdel af 700-tallet til ind i 900-tallet, og dendrokronologiske 
dateringer fra to brønde lyder på 784 og 785. Hørbearbejdning synes at være pladsens vigtigste 
aktivitet, medens handel og håndværk kom i anden række

151. Næs
Anløbsplads/boplads

Germ./vik.Skovrejsning

SMV 7546

05.04.03 Kastrup

Anløbsplads/handelsplads - Germansk jern
Bebyggelse - Vikingetid

Henrik Høier
Keld Møller Hansen

sb. 29. I den sydlige del af et dødishul udgravedes tre knoglebunker fra i alt seks elsdyr. Knoglerne var 
fyldt med snitmærker efter skindlægning og partering, og næsten alle var marvspaltede. Der kunne i 
øvrigt gøres en række andre, vigtige iagttagelser i forbindelse med knoglerne, bl.a. af rituel art; desuden 
sås spor af hundegnav, de ældste fra Danmark. En af bunkerne indeholdt en elgtakøkse, en anden et 
brystben med en knækket pil. Pollenanalyser daterer fundene til præboreal tid, hvilket understøttes af 
tre 14C dateringer, der ligger mellem 9380 og 9280 BC - de hidtil ældste mesolitiske dateringer i Europa

152. Lundby Mose
Offerfund

Ældre stenalderSelvvalgt forskning

SMV 7667

05.04.05 Lundby

Depotfund/skattefund/offerfund - Ældre ste

Keld Møller Hansen



sb. 47. Prøvegravning af 5,6 ha brakmark, hvor der blot spredt fandtes ni kogestensgruber, enkelte 
andre gruber og en muldsænkning med flintafslag, der peger på forhistorisk aktivitet. Området har 
stedvist været plaget af sandflugt

153. Lundebakkevej
Boplads

OldtidSkovrejsning

NÆM 1999:121

05.04.10 Toksværd

Bebyggelse - Oldtid

Birgitte B. Hansen

sb. 27. Prøvegravning på byens centrale "havneareal" med stejlepladser og bådlejer, mellem 
bebyggelsen og Suså. De ældste aflejringer i de fire prøvegrøfter kan funddateres til 1800- og 1900-
tallet og ligger på en strandbred af sand og sten

154. Appenæs
Diverse

Nyere tidSelvvalgt forskning

NMU 1749

05.04.11 Vejlø

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Jochen Meyer

sb. 17, 35. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 160), hvor der i det centrale område for detektorfund 
undersøgtes omkring 20 grubehuse, to treskibede, ca. 20 m lange huse og to mindre, treskibede huse. 
Der var klare spor efter jernsmedning, dels i en grube med decideret jernaffald, dels i form af 
smedeskel i grubehusenes fyld og i kulturlagene

155. Vester Egesborg
Anløbsplads

Y.germ./vik.Dyrkning

NÆM 1997:120

05.04.12 Vester Egesborg

Anløbsplads/handelsplads - Germansk jern
Anløbsplads/handelsplads - Vikingetid

Jens Ulriksen

sb. 66. Registrering af brolægning ved indgangen til kirken. Brolægningen var overlejret af flere lag, 
som fandtes over hele den centrale del af Borre by. Lagene indeholdt en del knogler. I en grøft 50 m fra 
brolægningen fandtes et skår af Østersøkeramik

156. Borre
Diverse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

SMV 7695

05.05.02 Borre

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Keld Møller Hansen



sb. 8. Ved en mindre restaurering af den fredede jættestue kunne en udstrakt brug af kridtmasse ses, 
både i tørmur og melllemliggerlag. Bag kammerets vægge sås højopbygning med knust flint og ler. Et 
mindre profil ved gangens dæksten viste en tagkonstruktion som i den nærliggende Jordehøj, med flade 
sten, knust flint, kridtmasse og ler

157. Sparresminde
Megalitanlæg

Yngre stenalderRestaurering

SNS 613-0105

05.05.03 Damsholte

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Svend I. Hansen

sb. 39. På den sydlige del af en markant bakke, oven for en å, fandtes en del gruber, kogestensgruber og 
stolpehuller. Keramik fra nogle gruber kan dateres til bronzealder

158. Torsgård
Boplads

BronzealderSkovrejsning

SMV 7670

05.06.02 Havnelev

Bebyggelse - Bronzealder

Keld Møller Hansen

sb. 50. I søgegrøfter mellem bebyggelsen og havnen fandtes kun enkelte flintafslag, et glaseret 
kandeskår og drejekværnsten af granatglimmerskifer. Endvidere afdækkedes spor efter en gård, nedlagt 
i begyndelsen af 1800-tallet

159. Lund
Boplads/bebyggelse

Oldtid/midd./udat.Selvvalgt forskning

NMU 1751

05.06.07 Lyderslev

Bebyggelse - Oldtid
Bebyggelse - Middelalder

Jochen Meyer

sb. 64. På den centrale del af en stor højning registreredes talrige gruber, kogestensgruber og 
stolpehuller. Der kunne udskilles dele af et langhus med fuldstændigt bevaret vægforløb, antagelig fra 
en enkeltgård

160. Dalgaard I
Boplads

Rom./germ.Skovrejsning

SMV 7685

05.06.11 Store Heddinge Ls

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Keld Møller Hansen



sb. 65. På den centrale og nordlige del af en stor højning fandtes talrige gruber, kogestensgruber, 
kulturlag og stolpehuller. Der kunne udskilles dele af to langhuse, begge med fuldstændigt bevaret 
vægforløb. Ved det ene hus sås desuden spor af stolpesat hegn. Der er antagelig tale om en enkeltgård i 
flere faser

161. Dalgaard II
Boplads

Rom./germ.Skovrejsning

SMV 7686

05.06.11 Store Heddinge Ls

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Keld Møller Hansen

sb. 61. På den sydlige del af en større bakke fandtes ved prøvegravning flere stolpehuller og mange 
gruber

162. Dalgaard III
Boplads

OldtidSkovrejsning

SMV 7669

05.06.11 Store Heddinge Ls

Bebyggelse - Oldtid

Keld Møller Hansen

sb. 63. På jævnt skrånende terræn, den sydlige del af en højning, fandtes gruber, kogestensgruber og 
stolpehuller

163. Elmely
Boplads

OldtidSkovrejsning

SMV 7669

05.06.11 Store Heddinge Ls

Bebyggelse - Oldtid

Keld Møller Hansen

sb. 45. På den nordlige del af en markant højning fandtes talrige gruber, kogestensgruber, stolpehuller 
og grøfter. Der kunne udskilles et formodet middelalderligt langhus. Grøfterne er muligvis 
skelgrøfter/spor af marksystemer. Flere gruber kan ud fra fund af flækkesegl dateres til yngre 
bronzealder

164. Flædemosegaard I
Boplads

Br./midd.Skovrejsning

SMV 7684

05.06.11 Store Heddinge Ls

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Middelalder

Keld Møller Hansen

sb. 55. Ved prøvegravning på markant højning fandtes kogestensgruber, gruber og stolpehuller. Der 
kunne udskilles to langhuse, antagelig fra en enkeltgård fra yngre romersk/germansk jernalder

165. Flædemosegaard II
Boplads

Rom./germ.Skovrejsning

SMV 7683

05.06.11 Store Heddinge Ls

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Keld Møller Hansen



sb. 46. På den østlige del af en stor bakke fandtes ved prøvegravning stolpehuller, gruber og 
kogestensgruber

166. Flædemosegaard III
Boplads

BronzealderSkovrejsning

SMV 7669

05.06.11 Store Heddinge Ls

Bebyggelse - Bronzealder

Keld Møller Hansen

sb. 59. Ved prøvegravning på en lille højning fandtes gruber og stolpehuller

167. Kræmmergården I
Boplads

OldtidSkovrejsning

SMV 7669

05.06.11 Store Heddinge Ls

Bebyggelse - Oldtid

Keld Møller Hansen

sb. 58. Ved prøveundersøgelse på den østlige del af en stor bakke fremkom stolpehuller, 
kogestensgruber og gruber

168. Kræmmergården II
Boplads

OldtidSkovrejsning

SMV 7669

05.06.11 Store Heddinge Ls

Bebyggelse - Oldtid

Keld Møller Hansen

sb. 57. Ved prøvegravning på en lille højning fandtes stolpehuller og gruber

169. Kræmmergården III
Boplads

OldtidSkovrejsning

SMV 7669

05.06.11 Store Heddinge Ls

Bebyggelse - Oldtid

Keld Møller Hansen

sb. 57. Ved prøveundersøgelse på mindre højning konstateredes stolpehuller og gruber

170. Kræmmergården IV
Boplads

OldtidSkovrejsning

SMV 7669

05.06.11 Store Heddinge Ls

Bebyggelse - Oldtid

Keld Møller Hansen



sb. 57. På den nordlige del af en mindre højning fandtes ved prøvegravning stolpehuller og gruber. En 
del bearbejdet flint i pløjelaget antyder en datering til yngre stenalder

171. Kræmmergården V
Boplads

Yngre stenalderSkovrejsning

SMV 7669

05.06.11 Store Heddinge Ls

Bebyggelse - Yngre stenalder

Keld Møller Hansen

sb. 60. På den nordlige del af en stor højning fandtes ved prøvegravning stolpehuller, gruber, 
kogestensgruber og grøfter. Sidstnævnte antages at repræsentere markinddelinger

172. Louiseborg
Boplads

Oldtid/midd.Skovrejsning

SMV 7669

05.06.11 Store Heddinge Ls

Bebyggelse - Oldtid
Bebyggelse - Middelalder

Keld Møller Hansen

sb. 62. På en lille højning fandtes ved prøvegravning stolpehuller og en grube

173. Olsgård
Boplads

OldtidSkovrejsning

SMV 7669

05.06.11 Store Heddinge Ls

Bebyggelse - Oldtid

Keld Møller Hansen

sb. 56. På den nordlige del af en højning, oven for en bæk, blev der registreret gruber, kogestensgruber 
og stolpehuller. Et langhus kunne udskilles, antagelig tilhørende en enkeltgård

174. Østerlund
Boplads

Germansk jernalderSkovrejsning

SMV 7682

05.06.11 Store Heddinge Ls

Bebyggelse - Germansk jernalder

Keld Møller Hansen

sb. 56. På en lille højning fandtes ved en prøveudgravning flere stolpehuller og gruber

175. Østerlund II
Boplads

OldtidSkovrejsning

SMV 7669

05.06.11 Store Heddinge Ls

Bebyggelse - Oldtid

Keld Møller Hansen



sb. 74. Fortsat udgravning (AUD 1998, 162) syd for de i 1996 udgravede langhuse. I søgegrøfterne sås 
stolpehuller, gruber og flere grubehuse, af hvilke et blev udgravet. Prøvegravningen viste, at bopladsen 
er større end først antaget. Ved detektorafsøgning fremkom flere smykker, samt et større fragment af et 
trekantet beslag, det fjerde af slagsen på stedet

176. Toftegård
Boplads

Y.j./vik.Dyrkning

KØM 1699

05.06.12 Strøby

Bebyggelse - Yngre jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Svend Åge Tornbjerg
Ulla Fraes Rasmussen

sb. 107. Ved prøvegravning fandtes blot enkelte, spredte stolpehuller, kogestensgruber og andre gruber

177. Nyvej
Boplads

OldtidAndet anlægsarbejde

NÆM 1999:123

05.07.02 Bavelse

Bebyggelse - Oldtid

Jonas Christensen

sb. 22. Efter prøvegravning af ca. 8.000 m2 undersøgtes et område på ca. 1.000 m2, hvorved fremkom 
moderne nedgravninger, men også stolpehuller, heraf enkelte med keramik fra bronze- eller jernalder. 
Andre stolpehuller hidrører måske fra småhuse, eller hegnsforløb i udkanten af et tidligere erkendt 
bopladsområde. Endvidere registreredes et stendige fra nyere tid

178. Store Dragshøj II
Boplads/diverse

Br./j./nyere tidAndet anlægsarbejde

NÆM 1999:110

05.07.03 Fensmark

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Ager/mark - Nyere tid

Thomas Roland
Kasper H. Søsted

sb. 50. Prøvegravning, hvorved der blot fandtes enkelte stolpehuller og gruber, heraf enkelte med 
keramik af oldtidskarakter

179. Nødholmsvej
Boplads

OldtidAndet anlægsarbejde

NÆM 1999:104

05.07.04 Glumsø

Bebyggelse - Oldtid

Jonas Christensen



sb. 46. Undersøgelse af stenpakkede grøfter, 0,65-1,3 m brede, antagelig skel fra nyere tid, der har 
inddelt markerne i mindre parceller. Et stedvist bevaret muldlag tilhører sandsynligvis en tilhørende 
dyrkningshorisont

180. Lærkenhøj
Ager/mark

Nyere tidSkovrejsning

NÆM 1999:122

05.07.05 Herlufmagle

Ager/mark - Nyere tid

Birgitte B. Hansen

sb. 67. Undersøgelse nær udgravning fra 1951. De ældste spor var en væksthorisont, et jævnt lag lige 
over undergrunden. Fra højmiddelalder stammer tre store nedgravninger og en brønd og fra 
senmiddelalder et fundament, muligvis med forbindelse til et nedbrydningslag med senmiddelalderlige 
kakkelfragmenter. Senere lag er muligvis bortgravet, medens en brolægning er fra nyere tid

181. Apostelhusets Gård
Bebyggelse

Mid./nyere tidAndet anlægsarbejde

NÆM 1998:122

05.07.07 Næstved

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Marianne Goral Krogh

sb. 68. Prøvegravning hvor der fandtes spredte stolpehuller, gruber og kogestensgruber

182. Karrebækvej
Boplads

OldtidAndet anlægsarbejde

NÆM 1997:107

05.07.07 Næstved

Bebyggelse - Oldtid

Jonas Christensen

sb. 51. Prøvegravning op til et areal med vikingetidige og middelalderlige gravfund. Der konstateredes 
blot afgravninger og fundamenter fra nyere tid

183. Sandbjerget
Diverse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

NÆM 1999:100

05.07.07 Næstved

Bebyggelse - Nyere tid

Jonas Christensen

sb. 66. Der fandtes kun få middelalderlige spor, bortset fra et lille ovnanlæg i den nederste del af et 
flyvesandslag, der stammer fra Sandbjerg mod nord.

184. Sct. Mortensgade
Bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

NÆM 1999:117

05.07.07 Næstved

Bebyggelse - Middelalder

Thomas Roland



sb. 70. Løbende undersøgelse af kulturlag og middelalderlige konstruktioner, hvor meget er ødelagt ved 
1900-tals bygningsarbejder. Dog sås et tilsyneladende uforstyrret udsmidslag fra 12-300-tallet og et 
over 35 m langt, middelalderligt bolværk i flere faser, hvor især de nedre dele er velbevarede. 
Konstruktionen består af svære, tilspidsede stammer, der med ca. 1,5 m mellemrum er rammet indtil 1m 
ned gennem åens bundlag til den stenede undergrund. Vandret mellem disse stammer ses mod 
landsiden 2-3,5 m lange, radialkløvede tværbjælker. To dendrokronologiske dateringer fra den yngste 
del af konstruktionen angav fældningstidspunktet til vinterhalvåret 1466. Udgravningen fortsættes

185. Susåen
Kulturlag/diverse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

NÆM 1998:113

05.07.07 Næstved

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

Birgitte B. Hansen

sb. 33. Færdigundersøgelse (AUD 1998, 164) af den fredede, senmiddelalderlige badstue, der nu atter 
er tildækket

186. Tuesens Badstue
Diverse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

NÆM 1998:130

05.07.07 Næstved

Bebyggelse - Middelalder

Lene Høst-Madsen

sb. 38. Registrering af middelalderlag og konstruktioner samt afrensning og registrering af nyopdukket 
murværk, jf. AUD 1985, 60. De ældste mure er formentlig fra 1300-tallet og måske nedbrudt i 
forbindelse med brand (?) sent i 1500-tallet. Andre mure er stratigrafisk yngre, antagelig fra nyere tid

187. Vinhusets Kælder
Bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

NÆM 1999:111

05.07.07 Næstved

Bebyggelse - Middelalder

Thomas Roland

sb. 28. Prøvegravning på et 54.000 m2 stort område på den sydøstlige del af et markant næs mellem 
Suså og Valmose Grøft. Mod nord sås enkelte mindre, fundtomme, Ø-V orienterede grøfter, medens 
der i sydvest var talrige stolpehuller, gruber, en mulig ringgrøft, grøfter og mindst én brandgrav. Der 
gjordes kun få fund: oldtidskeramik, et stykke glas og enkelte jerngenstande

188. Ganges Bro
Brandgrav/boplads/diverse

Oldtid/midd.Andet anlægsarbejde

NÆM 1999:107

05.07.08 Rislev

Bebyggelse - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid
Andre anlæg/diverse - Middelalder

Thomas Roland

Bornholms  Amt



Fortsatte undersøgelser i forbindelse med "sortmuldsprojektet" (AUD 1997, 153). Der udvalgtes 18 
bopladser ud fra fundrigdom, tidsmæssig spredning, bevaringsgrad af kulturlag, størrelse, 
jordbundsforhold og beliggenhed. Hvert sted foretoges fosfatkartering i pløjelaget, og der blev taget 
boreprøver under pløjelaget for at påvise bevarede bopladslag. De fleste steder lykkedes det at afgrænse 
bopladserne og deres centrale dele i forhold til perifere områder, f.eks. værkstedsområder. Omfang og 
alder af de bevarede kulturlag blev registreret, og på hver enkelt plads evalueredes bevaringstilstanden. 
Det generelle indtryk er, at dyrkningen i de seneste 10-20 år har været så intensiv, at der kun 
undtagelsesvis findes bevaret fundrige kulturlag fra yngre jernalder og vikingetid; de fleste fund fra 
disse perioder fandtes i pløjelaget, og mange steder pløjes der i romertidslag. Hvorledes det der er 
tilbage kan sikres bedst muligt, bliver et af de store problemer, der skal løses i de kommende år

189. Sortmuldsprojektet
Boplads

J./vik./midd.Diverse

BMR 2525

06.00.00 

Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Margrethe Watt

sb. 204. Undersøgelse forud for genetablering af mølledammene syd for Hammershus. Det lykkedes at 
bestemme det oprindelige vandstandsniveau, men i selve dæmningsanlægget fandtes blot en træpæl

190. Mølledalen/Hammershus
Diverse

MiddelalderDiverse

BMR 212

06.01.01 Allinge-Sandvig

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Hanne Wagnkilde

sb. 207. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 166) nu af fire små, velafgrænsede værkstedspladser fra 
Maglemosekultur, 5-7 m i diameter. Pladserne er også fundrige; en indeholdt således 58 mikrolitter, 67 
mikrostikler og 27 kærner. Alle fire pladser domineres af ligebenede trekantmikrolitter, men på en ny 
plads, der blev undersøgt, var der kun skæve trekantmikrolitter fra yngre Maglemosekultur. Der fandtes 
også ardspor af uvis datering og bopladsrester fra yngre bronzealder. Især kulturlag fra denne periode 
har været med til at forsegle og bevare flintpladserne

191. Ålyst
Boplads/ardspor

Æ.st./y.br./udat.Råstof

BMR 2092

06.01.04 Klemensker

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

Lasse Sørensen



sb. 129. Undersøgelse af fundstedet for oppløjet skattefund. Inden for et felt på 280 m2 fandtes 
yderligere 67 mønter og seks stykker brudsølv. Det samlede skattefund udgør herefter 139 tyske 
mønter, 29 danske/engelske, 2 dirhem og 14 stykker brudsølv, 53 g, yngste mønt er slået i 1024. Selve 
deponeringsstedet kunne ikke påvises, men spor efter svære, tagbærende stolper til et Ø-V vendt 
langhus og gruber med Østersøkeramik viser, at skatten har været nedgravet i eller ved boligen. Syd for 
denne fandtes ca. 20 brandgruber, hvoraf kun to undersøgtes. I den ene fandtes en bronzefibula fra 
ældre germansk jernalder

192. Slamrebjerg
Skattefund/boplads/gravplads

Germ./vik./midd.Dyrkning

BMR 1508

06.02.01 Bodilsker

Gravplads/grav - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Depotfund/skattefund/offerfund - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Depotfund/skattefund/offerfund - Middelald

Hanne Wagnkilde

sb. 167. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 169), hvor det lykkedes at vise, at de 14 palisadehegn, der 
indhegner et 6 ha stort område, repræsenterer mindst tre faser i sen tragtbægerkultur. Ved 
undersøgelsen kunne der gøres en række iagttagelser, f.eks. at pladsen synes at være inddelt i 3-4 zoner, 
og at der har været en indgang i palisaden. Et sted afdækkedes et ca. 150 m2 stort op til 15 cm tykt 
brandlag med brændte såvel som ubrændte knogler, flint- og stenredskaber, ravperler og en 
ornamenteret skiferskive. Inden for palisaderne fandtes omfattende bopladsrester, herunder stolpehuller 
til toskibede huse og cirkulære stolpekredse

193. Brogård
Boplads/diverse

Yngre stenalderDyrkning

BMR 2264, 2329, 2641

06.02.03 Pedersker

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder

Michael Straunsbjerg Thorsen

sb. 165. Undersøgelse af bopladsrester fra tidligneolitikum B og C, MN A, yngre bronzealder, romersk 
jernalder, yngre jernalder og vikingetid. Hertil gruber og skelgrøfter med Østersøkeramik, dyreknogler, 
fiskeben og forkullet korn fra tidlig middelalder

194. Lille Loftsgård/Hullegård
Boplads/diverse

Y.st./y.br./rom./y.j./vik./midd.Andet anlægsarbejde

BMR 2606, 2302 og 2805

06.02.03 Pedersker

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Yngre jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Andre anlæg/diverse - Middelalder

Finn Ole Nielsen



sb. 24. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 172) hvor der udgravedes yderligere 32 tidlige, kristne grave. 
I disse var der bl.a. medgivet fem mønter, Svend Estridsen, og en sølvperle af vestrussisk type. 
Gravpladsen er omgivet af en skelgrøft. Endvidere fandtes 11 brandgrave fra sen førromersk/ældre 
romersk jernalder omkring en høj fra ældre bronzealder, 6m i diameter, der har indeholdt en stenkiste. 
På stedet er der også enkelte bopladsspor fra germansk jernalder og flintaffald fra Maglemosekultur. 
Den centrale og bedst bevarede del af pladsen med både middelaldergrave og grave fra ældre jernalder 
er ikke undersøgt

195. Munkegård
Gravplads/boplads/diverse

Æ.st./æ.br./rom./germ./midd.Dyrkning

BMR 1071

06.02.04 Povlsker

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

Hanne Wagnkilde

Undersøgelse af fundstedet for et oppløjet skattefund, hvor der inden for 280 m2 fandtes yderligere 50 
mønter og to stykker brudsølv. Det samlede fund består herefter af 87 tyske og fire engelske mønter, en 
dirhem og tre stykker brudsølv, 19 g; skatten må være nedlagt i første halvdel af 1000-tallet. 
Deponeringsstedet antages at være en lille grube, hvori fandtes syv mønter. I nærheden sås rester af en 
staklade og en skel/væggrøft. I de afdækkede anlæg fandtes et fragmenteret, ligearmet spænde fra 
vikingetid samt Østersøkeramik fra tidlig middelalder

196. Smørbygård
Skattefund/boplads

Vik./midd.Dyrkning

BMR 1491

06.03.01 Knudsker

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

Hanne Wagnkilde

sb. 86. Omfattende bopladslevn fra overgangen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Der fandtes 
rester af staklade og et dårligt bevaret langhus, flere kogestensgruber og mange store, fundrige gruber 
med megen og varieret keramik, herunder store kar med forsætligt slået hul i bunden. Desuden fandtes 
flere skår af aflange "spæklamper". I gruberne var der desuden en del forkullet korn af avnklædt byg og 
havre

197. Tornegård Nord
Boplads

Rom./germ.Andet anlægsarbejde

BMR 2750

06.03.01 Knudsker

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Finn Ole Nielsen



sb. 431. Undersøgelse af fundstedet for oppløjet skattefund. Inden for et 420 m2 stort udgravningsfelt 
fandtes yderligere 15 mønter, seks stykker brudsølv og et stykke brudguld. Det samlede fund udgøres 
af 32 tyske, 11 engelske og to danske(?) mønter samt en dirhem, 23 stykker brudsølv, 243g, og tre 
stykker brudguld, 14g Skatten, der må være nedlagt i første halvdel af 1000- tallet, kan med sikkerhed 
knyttes til et langhus, af hvilket der afdækkedes de vestligste 8m. I husets tagdryprender fandtes 
Østersøkeramik, en del fiskeben og brændte nøddeskaller

198. Store Klintgård
Skattefund/boplads

Vik./midd.Dyrkning

BMR 2758

06.03.05 Vestermarie

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

Hanne Wagnkilde

sb. 224. Dokumentation af helleristningsfelt ved hjælp af frottager, skrålys om natten, opmaling med 
kalkmasse og digitalfotografering; endvidere udgravning for at sikre, at feltet var afgrænset. På en 
sydvendt, jævn granitflade, 6 x 3 m, fandtes seks ens skibsbilleder og mere end 30 skåltegn, fortrinsvis i 
mindre grupper. Skibene er 38-85 cm lange og står svagt, idet overfladen er forvitret

199. Lensgård
Helleristning

Yngre bronzealderDiverse

NM I 8168/00

06.04.05 Østerlarsker

Helleristning - Yngre bronzealder

Flemming Kaul

sb. 214, 215. Undersøgelse af tre flintkoncentrationer fra ældre og én fra yngre Maglemosekultur. 
Endvidere bopladsrester fra TN B, en gravhøj, antagelig fra ældre bronzealder, samt dele af et gravfelt 
fra romersk jernalder

200. Gyldenså Vest
Boplads/høj/gravplads

Æ.st./y.st./æ.br./rom.Andet anlægsarbejde

BMR 2742 og 2749

06.04.06 Østermarie

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

Finn Ole Nielsen

sb. 196. Undersøgelse af fundstedet for et oppløjet skattefund, hvor der inden for et 450 m2 stort 
udgravningsfelt fandtes yderligere 86 mønter og et stykke brudsølv. Det samlede fund udgøres herefter 
af 152 engelske, to danske(?) og 28 tyske mønter samt to dirhem; desuden seks stykker brudsølv, 12g. 
Skatten må være deponeret i første halvdel af 1000-tallet, og enkelte gruber med Østersøkeramik og 
stolpehuller viser, at det er sket i eller nær beboelsen

201. Store Frigård
Boplads/skattefund

Vik./midd.Dyrkning

BMR 1711

06.04.06 Østermarie

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

Hanne Wagnkilde



sb. 201, 202. Fund af enkelte stolpehuller og fundrige affaldsgruber med Østersøkeramik og 
bopladsmateriale fra tidlig middelalder

202. Ypnastedbakken
Boplads

Vik./midd.Andet anlægsarbejde

BMR 1517 og 2154

06.04.06 Østermarie

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Finn Ole Nielsen

Maribo  Amt

sb. 36. Undersøgelse af godt 11.000 m2 af en landsby, hvor der også i 1970erne blev foretaget 
udgravning. Stolpehullerne viste sig så nedpløjede, at ingen komplette, men en del ukomplette 
husplaner, lod sig konstatere. Til gengæld var fundmaterialet fra ca. 150 affaldsgruber, brønde og 
stolpehuller omfattende: keramik, herunder slavisk vare, over 30 mønter, med enkelte undtagelser 
borgerkrigsmønter, samt diverse jerngenstande; talrige slagger vidnede om en omfattende 
jernhåndtering. Benredskaber var fåtallige, men der fremkom træsager i en dyb brønd, herunder en 
spand skåret i ét stykke. I øvrigt fandtes en grube med bl.a. en halv stridsøkse fra MN A, en grube fra 
yngre bronzealder med skår fra et enkelt lerkar samt en snorlige række af ni rektangulære, udaterede 
kogestensgruber. Undersøgelsen forventes afsluttet i 2000

203. Ravnse Gammelby
Gruber/landsby

Y.st./y.br./midd./udat.Andet anlægsarbejde

FMN 1205

07.01.07 Nørre Alslev

Grube - Yngre stenalder
Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Middelalder
Grube - Udateret

Jens-Aage Pedersen

sb. 39. Detektorafsøgning på en mark ned til tørlagt sidevig af Vålseinddæmningen førte til fund fra 
middelalder og renæssance, bl.a. borgerkrigsmønter og en fingerring med bomærke. Ved den 
efterfølgende prøvegravning fremkom i søgegrøfterne stolpehuller og gruber, hvor keramik og 
borgerkrigsmønter daterer anlæggene til tidsrummet 1250-1650. Der blev ved hjælp af et sold med 2 
mm maskevidde fundet et facetrigt materiale, først og fremmest fiskeknogler

204. Vålse
Bebyggelse

Midd./nyere tidSelvvalgt forskning

FMN 1202, NMU 1746

07.01.14 Vålse

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Jochen Meyer

sb. 290. Prøvegravning på den vestlige del af pløjemark midt i byen. To affaldsgruber fundet nær 
havnen kunne ud fra keramik dateres til tiden omkring 1800. Ved hjæl af et sold med 2 mm maskevidde 
fremkom fra grubefyld en del fiskeben og andet knoglemateriale

205. Hesnæs
Bebyggelse

Nyere tidSelvvalgt forskning

FMN 1204, NMU 1745

07.02.14 Åstrup

Bebyggelse - Nyere tid

Jochen Meyer



sb. 256. Prøvegravning, hvor det formodes, at en i 1458 omtalt lokalitet, Hestnesbek, har ligget. Bortset 
fra et antal udaterede kogestensgruber og en grube med keramik af stenalderkarakter og et brudstykke 
af en sleben økse, fandtes der intet, som entydigt kan dateres til før 1800

206. Hesnæs Bæk
Grube/boplads

Y.st./udat.Selvvalgt forskning

FMN 1201, NMU 1744

07.02.14 Åstrup

Bebyggelse - Yngre stenalder
Grube - Udateret

Jochen Meyer

sb. 19. Prøvegravning hvor der i et område sås stolpehuller og enkelte gruber. I sidstnævnte fremkom 
skår af Østersøkeramik

207. Kærstrup
Boplads

Vik./midd.Andet anlægsarbejde

LFS 80-1999-18

07.03.07 Fuglse

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Pernille Foss

sb. 18. Prøvegravning nær bopladsen fra tidlig Maglemosekultur. Der fandtes kun få, spredte anlæg, de 
fleste recente

208. Skottemarke
Gruber

Nyere tidAndet anlægsarbejde

LFS 800-1999-18

07.03.07 Fuglse

Grube - Nyere tid

Pernille Foss

sb. 27. Ved prøvegravning fandtes en cirkulær, tragtformet nedgravning, antagelig en brønd. 
Keramikken herfra kan dateres til bronzealder eller førromersk jernalder

209. Holeby
Brønd

Br./førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

LFS 80-1999-18

07.03.09 Holeby

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Pernille Foss

sb. 4. Prøvegravning langs fossil strandvold til Rødby Fjord, hvor der tidligere er fundet et 
vikingetidssværd med runeindskrift. Der fandtes blot rester af kulturlag på den gamle fjordbund samt 
spredte, lavbundede gruber og stolpehuller

210. Sædinge
Boplads

UdateretDiverse

LFS 80-1999-18

07.03.16 Sædinge

Bebyggelse - Udateret

Pernille Foss



sb. 33, 34. Prøveundersøgelse på findestedet for en sværdknap fra vikingetid. Der fandtes en stor grube 
med et rigt materiale af knogler, flint og keramik fra MN A; også i en meget dyb, vandførende grøft 
fandtes neolitisk keramik. Endvidere fremkom en grube med keramik fra yngre bronzealder

211. Sæbyholm
Boplads

Y.st./y.br.Andet anlægsarbejde

LFS: 80-1999-16

07.04.03 Halsted

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Tim Grønnegaard

sb. 10. Ved prøvegravning fandtes to gruber med keramik fra førromersk jernalder

212. Slotsgård
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

LFS: 800-1999-27

07.04.06 Købelev

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Henrik Schilling

sb. 11. Ved prøvegravning på 1200-tals bebyggelse fandtes over 250 m velbevarede stolpehuller og 
fundrige gruber, hvor syv indeholdt slavisk keramik, bl.a. med bundmærke. Endvidere fandtes tenvægt, 
spillebrik, nåle og borgerkrigsmønter

213. Vesterbo
Bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

LFS: 801-1999-26

07.04.06 Købelev

Bebyggelse - Middelalder

Henrik Schilling

sb. 15. Ved undersøgelsen fandtes en velbevaret tomt af et Trelleborghus med spor efter væggrøft, 
støttestolper, to sæt tagbærende stolper og vægbænk langs sydsiden. I et håndværksområde fandtes 
smedebygning og talrige gruber samt to brønde; endvidere spor efter forskellige avlsbygninger. 
Gårdstoften var ca. 120 m lang. På et lille næs lå en N-S orienteret, 15 m lang naust, bygget med 
kraftige stolper. Ved detektorafsøgning gjordes talrige fund, navnlig omkring håndværksområdet: bl.a. 
klinknagler, brudsølv, vægtlod, Urnesfibula og Hedebymønt med skibsmotiv, sekundært anvendt som 
smykke. Mod sydøst antyder stednavnet Toftegård, at bebyggelsen antagelig har fortsat hertil

214. Hollenæs
Gård/diverse

VikingetidAndet anlægsarbejde

LFS: 801-1999-15

07.05.01 Arninge

Andre anlæg/diverse - Vikingetid
Bebyggelse - Vikingetid

Tim Grønnegaard



sb. 14. Prøveudgravning hvor der fandtes forskellige gruber og render, som ud fra keramikfund kunne 
henføres til tragtbægerkultur

215. Lammehave
Boplads

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

LFS 80-1999-16

07.05.01 Arninge

Bebyggelse - Yngre stenalder

Tim Grønnegaard

sb. 13. På et afgrænset område fandtes talrige, runde, sodsværtede gruber (ikke kogestensgruber), der 
må være omtrent samtidige og haft samme funktion. Den sparsomme keramik tillod ikke en nærmere 
datering end til yngre stenalder/ældre bronzealder

216. Tryghuse
Boplads

Y.st./æ.br.Andet anlægsarbejde

LFS 80-1999-16

07.05.01 Arninge

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

Tim Grønnegaard

sb. 22. Prøvegravning omkring "Stendys-Agre", hvor der i naturlige sænkninger fandtes kulturlag med 
bearbejdet, men ikke nærmere daterbar flint. Mod nord fremkom forskellige gruber og render med 
neolitisk keramik, samt en formentlig forhistorisk brønd

217. Stendysagre
Boplads/brønd

Y.st./oldtidAndet anlægsarbejde

LFS 80-1999-16

07.05.02 Avnede

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Oldtid

Tim Grønnegaard

sb. 38. Undersøgelse af bopladsrester fra vikingetid og middelalder med store gruber og kulturlag, 
hvori bl.a lå et forgyldt bronzesmykke. På toppen af en langstrakt højning fandtes egentlige 
bebyggelsesspor, herunder et formodet "håndværkshus" med et tilknyttet læhegn. Der fremkom en del 
fundrige gruber, hvor størstedelen af lerkarskårene var af Teterow- og Vipperowtype, medens enkelte 
stammede fra "Ringaugengefässe". Blandt fundene i øvrigt var vendisk knivskedebeslag, bronzeplader, 
jernknive og lystertænder; af ben kan nævnes nåle, skøjter og dobbeltkam, der sammen med en 
sølvmønt, Otto II af Brandenburg, viser, at bebyggelsen fortsætter efter 1200.

218. Gammelby
Boplads

Vik./midd.Andet anlægsarbejde

LFS 810-1999-14

07.05.13 Tillitse

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Tim Grønnegaard
Kirsten Christensen



sb. 55. Udvidet prøvegravning, hhv. 394 m2 og 524 m2 på en lille bakke omgivet af vådområder. Der 
fremkom et neolitisk kulturlag, en jernalderbrønd overlejret af et vækstlag, som muligvis skal dateres til 
middelalder eller senere, samt spredte, udaterede gruber

219. Kartofte
Kulturlag/brønd

Y.st./j./udat.Andet anlægsarbejde

LFS 800-1999-8

07.06.04 Fjelde

Kulturlag - Yngre stenalder
Bebyggelse - Jernalder
Kulturlag - Jernalder

Pernille Foss

sb. 56. Ved en mindre udgravning på kanten af tidligere vådområde registreredes et kulturlag, ikke 
daterbart, overlejret af et tørvelag. Endvidere fandtes 6-7 kogestensgruber, måske fra middelalderen, 
samt spredte stolpehuller

220. Kartofte
Bebyggelse

Udat./midd. (?)Andet anlægsarbejde

LFS 800-1999-11

07.06.04 Fjelde

Bebyggelse - Middelalder

Pernille Foss

sb. 57. Udgravning af 750 m2 langs en mindre bakke, hvorved fremkom et kulturlag, to stolpehuller og 
et ildsted, måske dele af en neolitisk hustomt. I et gammelt vandhul med udsmid sås langs kanten 
lavbundede gruber, sandsynligvis fra senmesolitikum. Endvidere udaterede, spredte stolpehuller og 
gruber

221. Skalhøj
Boplads

Æ.st./y.st./udat.Andet anlægsarbejde

LFS 800-1999-12

07.06.04 Fjelde

Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder

Pernille Foss

sb. 122. På den sydvestlige del af et lavt plateau udgravedes tre mindre gruber, hvoraf en rummede 
formodede romertidsskår

222. Godstedgård
Gruber

Romersk jernalder(?)Andet anlægsarbejde

LFS 80-1999-18

07.06.05 Godsted

Grube - Romersk jernalder

Pernille Foss



sb. 121. Prøvegravning på lav bakke ned mod Godsø Mose. Der fandtes blot enkelte gruber og rester af 
kulturlag. Endvidere sås forstyrrelser, f.eks. jernalderkeramik under lag med senneolitisk flint

223. Karleby
Boplads

Y.st./rom.(?)Andet anlægsarbejde

LFS 80-1999-18

07.06.05 Godsted

Kulturlag - Yngre stenalder
Grube - Romersk jernalder

Pernille Foss

sb. 29. Udvidet prøvegravning, 192 m2, på lav bakke ned til en sø. Der fremkom spredte stolpehuller 
og to gruber, hvor den ene indeholdt store mængder skår fra periode III a

224. Lille Musse
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

LFS 800-1999-7

07.06.12 Musse

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Pernille Foss

sb. 10. Undersøgelse af høj, hvor der i 1920 fandtes en grav med to guldringe. Der fremkom rester af en 
formodet randstenskæde, men ingen spor af grave. Antagelig er det meste af højfylden fjernet i 
forbindelse med fundet af graven

225. Store Musse
Høj

Ældre bronzealderRåstof

LFS 800-1999-17

07.06.12 Musse

Gravhøj - Ældre bronzealder

Pernille Foss

sb. 127. Prøvegravning på det gods hvorfra Hardenbergskatten stammer. Ved rekognoscering var der 
fundet enkelte metalgenstande, men i 500 m søgegrøft fremkom der blot spredte stolpehuller og gruber

226. Krenkerup
Boplads

UdateretAndet anlægsarbejde

LFS 80-1999-18

07.06.15 Radsted

Bebyggelse - Udateret

Pernille Foss

sb. 42. Ved prøvegravning fremkom spredte gruber, hvoraf en indeholdt jernalderkeramik, medens en 
anden rummede dele af et snoreornamenteret tragtbæger fra MN A. De fleste gruber var dog af ringe 
dybde og udaterbare

227. Charlottenlund
Gruber

Y.st./j.Andet anlægsarbejde

LFS 80-1999-18

07.06.21 Vester Ulslev

Grube - Yngre stenalder
Grube - Jernalder

Pernille Foss



sb. 41. Prøvegravning i et område ned mod et lille vådområde, hvorved der fremkom rester af et 
kulturlag og spredte gruber. En af disse rummede store mængder knogler og skårflager af neolitisk 
keramik

228. Sløsse
Boplads

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

LFS 80-1999-18

07.06.21 Vester Ulslev

Bebyggelse - Yngre stenalder

Pernille Foss

Odense  Amt

sb. 13. Udlægning af tre søgegrøfter, 500 m2, på fredet voldsted, hvorved der blev iagttaget pløjeskader 
på store dele af borgbanken. Der fremkom tre voldgravsforløb, som tolkes som resterne af en grav 
omkring borgbanken og en foran forvolden. Forholdene tyder på, at banken var ca. 60 m i diameter, 
medens forvoldsområdet var ca. 40 m bredt. Gravene var 3-5,5 m brede. På bankens centrale del var der 
et velafgrænset lag med mange munkestensfragmenter, sandsynligvis fra nedbrydningen af de sidste 
bygningsrester

229. Brobjerg/Borrisholm
Voldsted

MiddelalderSelvvalgt forskning

KTM 133

08.01.11 Rynkeby

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Bodil Holm Sørensen

sb. 44. Undersøgelse af fire kogestensgruber

230. Helnæs Strand
Boplads

OldtidAndet anlægsarbejde

OBM 9326

08.02.07 Helnæs

Bebyggelse - Oldtid

Lone Bach Adamsen

sb. 117. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 186), hvor der frilagdes et areal på 1.382 m2. Et par 
systemgrave undersøgtes, ligesom graven med den lille stendysse færdigudgravedes. Palisadegrøften, 
som formodedes at høre til Sarupanlægget, viste sig at være del af en trapezformet indhegning. I 
området i øvrigt fandtes bl.a. spor efter palisadehegn, en stor grube med keramik som Sarup I, et 
dyssekammer og afgrænsede kulturlag med neolitisk materiale. Desuden undersøgtes nogle smalle, 1,3 
m dybe grøfter fra bronzealderens midte, indeholdende små, afgrænsede brandlag. For enden af 
grøfterne sås et par cirkelrunde markildsteder

231. Sarup Gamle Skole XII
Megalitanlæg/Sarupanlæg/diverse

Y.st./br.Dyrkning

FHM 4001, FSM 7383

08.02.09 Hårby

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

Niels H. Andersen



sb. 145. Efter rekognoscering vest for Strandby de senere år fandtes på et ca. 1.000 m2 stort område en 
boplads fra MN A Ia. Der udlagdes syv prøvehuller, og i alt 23 m2 blev udgravet. Under et 30 cm tykt 
muldlag - med en del oldsager - var der et ca. 10 cm tykt kulturlag og under dette leret undergrund med 
ardspor, stolpehuller og gruber; kun en del af en af gruberne blev udgravet. I prøvehullerne fandtes 
1.694 oldsager, dvs. i gennemsnit lidt over 700 pr. m3 kulturjord, hvor flint, knogler og rigt 
ornamenteret keramik var ganske velbevaret. I en liter jord fra kulturlaget, der blev slemmet, fandtes et 
forkullet korn, emmer, en del trækul og mange små stumper af brændte knogler

232. Sneglebjerg
Boplads/ardspor

Yngre stenalderDyrkning

FHM 4241, FSM 9137

08.02.09 Hårby

Ager/mark - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder

Niels H. Andersen

sb. 25. Prøvegravning på markant, naturlig banke i engområde, hvor de fundne munkesten og vingetegl 
er sekundært tilførte

233. Frøbjerghus
Diverse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

OBM 9796

08.02.13 Orte

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

Jakob Tue Christensen

sb. 8. Fund af 30 jordfæstegrave og en brandplet, hvor sidstnævnte og 10 jordfæstegrave undersøgtes. 
En del grave indeholdt velbevarede skeletter, og i flere tilfælde sås to individer, som ikke kan være 
nedlagt samtidig. Fundene var hyppigst jernknive. Af andre gravgaver kan bl.a. nævnes en 
skiferhvæssesten og et sæt Berdalfibler hvorpå tre lag hørlærred af forskellige kvaliteter. Mellem 
gravene fandtes stolpehuller, kogestensgruber og gruber fra ældre romersk jernalder og sen yngre 
bronzealder. I en grube fra sidstnævnte periode lå der fragmenter af en støbeform. Udgravningen 
fortsætter i 2000

234. Galgedil
Boplads/gravplads

Y.br./æ.rom./vik.Andet anlægsarbejde

OBM 4520

08.03.06 Otterup

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

Susanne Klitgaard

sb. 134. Undersøgelse af kulturlag fra 12-1400-tallet samt to plankebrønde, der har afløst hinanden. Fra 
brøndene, hvor der fandtes rester af læderfodtøj, udtoges prøver til dendrokronologiske og 
naturvidenskabelige analyser

235. Kino
Bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

OBM 9794

08.04.07 Odense

Bebyggelse - Middelalder

Jakob Tue Christensen
Lone Bach Adamsen



sb. 75. I samarbejde med amatørarkæologer, foreningen Harja, undersøgtes slotsbankens nordvestlige 
hjørne, hvor fire søgegrøfter fra 1933 tømtes og udvidedes. Den kvadratiske banke er hovedsagelig 
opført af ler i slutningen af middelalderen, hvilket fremgår af over 50 møntfund fra perioden 1410-
1525. Størrelsen af en tidligere erkendt, muret bygning med kælder mod vest kunne fastslås til 13 x 6 m 
i indvendige mål. Et ildsted var eneste antydning af en nordfløj, og der var yderst sparsomme rester af 
slotsgårdens brolægning. Der fremkom et stort genstandsmateriale og mange faunarester

236. Næsbyhoved Slot
Voldsted

MiddelalderSelvvalgt forskning

OBM 9783

08.04.07 Odense

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Jakob Tue Christensen

sb. 142. Ved prøvegravning fandtes kun enkelte, udaterbare gruber og en mængde recente 
nedgravninger

237. Olfert Fischers Vej
Boplads

UdateretAndet anlægsarbejde

OBM 8611

08.04.07 Odense

Bebyggelse - Oldtid

Susanne Klitgaard

sb. 22. Ved prøvegravning fandtes få og relativt dårligt bevarede, cirkulære kogestensgruber og en 
grube med skår fra yngre bronzealder. Efter dybdepløjning blev området systematisk rekognosceret, og 
oppløjede anlæg blev opmålt med totalstation. I nogle af anlæggene var lidt keramik fra yngre 
bronzealder og måske fra romersk jernalder

238. Mosegård Nordvest
Boplads

Y.br./rom.(?)Plantning

OBM 9349

08.04.08 Pårup

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Mogens Bo Henriksen

sb. 42. Efterudgravning (AUD 1989, 141) for at udtage træ- og pollenprøver. Ved undersøgelsen blev 
der udgravet en smal stribe mellem de to tidligere felter, hvorved der fremkom en del oldsager, især 
affaldsflint, lerkarskår og dyreknogler. Desuden fandtes tre hjortetaksøkser, to trykstokke og en del 
forarbejdet træ

239. Agernæs
Boplads

Ældre stenalderSelvvalgt forskning

OBM 5563

08.05.04 Krogsbølle

Bebyggelse - Ældre stenalder

Anders Jæger



sb. 49. Ved prøvegravning fandtes spredtliggende kogestensgruber, antagelig sammenhørende med 
tidligere fundne (AUD 1995, 179). Datering til ældre jernalder ud fra formen. Der fandtes også få, 
spredte gruber og stolpehuller

240. Gyngstruplund NV
Boplads

Førromersk jernalder (?)Råstof

OBM 9339

08.05.04 Krogsbølle

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Mogens Bo Henriksen

sb. 47. I et ca. 300 m langt tracé undersøgtes to grubehuse, gruber og stolpehuller, hvor 
Østersøkeramik, tenvægt og et ligearmet bronzekors daterer anlæggene til sen vikingetid/tidlig 
middelalder. I udkanten af middelalderlandsbyen fandtes enkelte gruber og stolpehuller, af hvilke et par 
indeholdt bronze- og jernslagger samt jernalderkeramik. Et rembeslag af bronze er fra middelalderen. 
Over hele området sås agerrener fra middelalder/nyere tid

241. Særslev Syd
Boplads/ager

J./vik./midd.Andet anlægsarbejde

OBM 9163

08.06.09 Særslev

Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Ager/mark - Middelalder

Susanne Klitgaard

sb. 57. Fortsat udgravning (AUD 1998, 214), hvor hullerne efter de tagbærende stolper til fire huse blev 
fundet. Ud fra disses form er de samtidige med mange omkringliggende gruber med dyreknogler og 
keramik fra ældre romersk jernalder. Ved flotering af fyld fra flere gruber fremkom store mængder 
korn- og ukrudtsfrø. Der blev desuden taget jordprøver til fosfatanalyse i og omkring en af 
hustomterne. Anlæggene lå inden for ca. 50 x 50 m og er antagelig den centrale del af en 
enkeltgårdsbebyggelse. Endelig fandtes enkelte gruber med keramik fra sen, yngre bronzealder

242. Vesterled
Boplads

Y.br./rom.Andet anlægsarbejde

OBM 8505

08.06.10 Søndersø

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Susanne Klitgaard

sb. 50. Ved omfattende fladegravning fandtes flere samlinger af ildsteder, affaldsgruber og stolpehuller 
på den meget markante Båring Banke. I gruberne fandtes flint og keramik fra periode V eller VI. Det 
antages, at den centrale del af bebyggelsen har ligget på det højeste punkt lige vest for det undersøgte 
areal

243. Drejøvej
Boplads

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

OBM 9100

08.07.01 Asperup

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Susanne Klitgaard



sb. 66. Ved udgravning lokaliseredes en svagt trapezformet hustomt og tofteskel fra tidlig middelalder. 
Der blev i og omkring tomten udtaget prøver til fosfatanalyser. Der fandtes endvidere gruber og brønde. 
I 125 m afstand lå en lignende hustomt (AUD 1993, 179), og de to gårde er antagelig udflyttet fra den 
nærliggende landsby Lunge

244. Gelsted SV II
Bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

OBM 9199

08.07.08 Gelsted

Bebyggelse - Middelalder

Susanne Klitgaard

sb. 31. Efter fund af tømmer i en inddæmmet fjord blev der udlagt et felt på 2 x 1 m, hvori fandtes 
sammenskyllet træ, herunder en tilhugget planke. Træet lugtede stærkt af tjære, hvilket antyder en 
datering til nyere tid. Det kunne ikke fastslås, om der var tale om træ fra et vrag

245. Eskør Inddæmning
Vrag (?)

Nyere tidSelvvalgt forskning

OBM 9159

08.07.10 Husby

Vrag - Nyere tid

Susanne Klitgaard

sb. 29. Udlægning af et 2 x 1 m stort felt hvor der var fundet et menneskekranium og dyreknogler ved 
oprensning af et vandløb. Der fandtes et ca. 30 cm tykt lag med sammenskyllede grene og små stammer 
samt flere knogler af svin, ko og får, men også fra menneske, bl.a. en underkæbe og et skinneben. 
Endvidere fandtes stumper af ildskørnet granit og en benpren. EN AMS-datering af kraniet antyder, at 
fundlaget skal dateres til ældre romersk jernalder. Fundstedet tolkes som en offerplads

246. Hygind Vestergård II
Diverse

Romersk jernalderSelvvalgt forskning

OBM 9524

08.07.10 Husby

Depotfund/skattefund/offerfund - Romersk j

Mogens Bo Henriksen
Niels H. Andersen

sb. 21. Udlægning af søgegrøfter for at lokalisere to sb-registrerede højtomter. Disse, i form af 
højninger, formodes dog at være naturlige. Under den ene højning fandtes et tyndt, udvasket kulturlag 
med lidt trækul og afslag af neolitisk karakter

247. Sofiendalvej
Høj/boplads

Udat./y.st.Andet anlægsarbejde

OBM 9880

08.07.18 Strib-Røjleskov

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravhøj - Udateret

Mogens Bo Henriksen



sb. 18. Op til boplads fra yngre bronzealder (AUD 1989, 146) fandtes enkelte bopladsanlæg med lidt 
keramik, der antagelig skal dateres til yngre bronzealder

248. Højby Allé
Boplads

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

OBM 6935

08.08.04 Højby

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Mogens Bo Henriksen

sb. 43. Centralt i overpløjet høj fremkom en grav med fragmenter af dårligt bevaret bronzesværd eller 
dolk med spor efter træskede med indvendig pelsbeklædning samt miniatureildsten af Lomborgs type 
A. Graven henføres foreløbig til periode I eller II. Endvidere sås to randstenskæder samt under højen 
ardspor. Udgravningen fortsætter i 2000

249. Tarup
Høj/ardspor

Ældre bronzealderDyrkning

OBM 9167

08.08.07 Rolsted

Ager/mark - Ældre bronzealder
Gravhøj - Ældre bronzealder

Karsten Kjer Michaelsen

sb. 60. Ved udlægning af søgegrøfter, 2.400 m2, fremkom 15 anlæg, heraf tre med fund. Det ene 
indeholdt recente genstande, de to andre keramik fra førromersk jernalder periode I

250. Gyldenlund
Boplads/diverse

Førrom./nyere tidAndet anlægsarbejde

KTM 137

08.08.08 Rønninge

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Bodil Holm Sørensen

sb. 54. Undersøgelse af 1.286 m2, hvorved der fandtes 167 fyldskifter, af hvilke 41 indgik i et hus. Et 
fyldskifte var antagelig spor efter en skelgrøft, og der blev også observeret en agerren. Keramikken 
viser aktivitet fra vikingetid til nyere tid, medens selve huset er keramikdateret til 12-1300-tallet

251. Rønninge Præstegård
Boplads/ager

Vik./midd./nyere tidDiverse

KTM 87

08.08.08 Rønninge

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

Bodil Holm Sørensen

Svendborg  Amt



sb. 44-48. Undersøgelse i det område, hvor de såkaldte "måltidspladser" blev registreret af Sehested i 
1870erne. Der fandtes rester af huse og gruber, og det generelle indtryk var, at bopladsen er ved at blive 
ødelagt. Fundene bestod af keramik og velbevarede knogler, men der fremkom også en finger af sølv, 7 
cm lang, vægt 69 g, fra en statue. Eftersom fundene fra denne boplads antyder kontinuitet gennem det 
meste af jernalderen, kunne den hjælpe til med at belyse udviklingen fra et almindeligt bondesamfund 
til det, der blev til Gudmekomplekset

252. Eisemoseløkken
Boplads

Førrom./rom./germ.Dyrkning

SOM 99.820

09.01.04 Gudme

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

Per O. Thomsen

sb. 146. Prøvegravning, hvorved der fandtes 69 anlægsspor, især gruber og stolpehuller, fra førromersk 
og ældre romersk jernalder. Desuden sås dyrkningsspor fra middelalder

253. Gryagervej
Boplads/ager

Førrom./æ.rom./midd.Selvvalgt forskning

SOM 98.726

09.01.04 Gudme

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Ager/mark - Middelalder

Aase Gyldion Andersen

sb. 139. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 188), nu af godt 6.000 m2, hvorved der fremkom fem 
langhuse, flere mindre huse og enkelte hegnsforløb. Ud fra fundmateriale og hustypologi drejer det sig 
om en gård i mindst otte faser. Et andet gårdskompleks fra 5.-7. årh., bedømt ud fra en række fibler, 
havde haft fem faser og bestod af et langhus og et mindre hus, hvortil kommer hegnsforløb. Af fund 
herfra kan nævnes skår fra flere glasbægre, en guldring og guldklip. Til gården hører formodede 
brandgrave. Der fandtes også omfattende bebyggelsesspor fra middelalder og nyere tid. Fra tidlig 
middelalder var bl.a. spor af langhuse, hegnsforløb og brønde samt oldsager som Urnesfibel, 
vægtlodder, torshammer og mønter. Senere i middelalderen optræder spor af huse, der har stået på 
syldsten. Endelig fandtes gruber fra yngre bronzealder og førromersk jernalder

254. Gudme III
Boplads/gravplads

Y.br./j./midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

NM I 6320/85

09.01.04 Gudme

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

Palle Østergaard Sørensen

sb. 140. Frilægning af ældre vandsystem, hvorved blandt andet fandtes en fint drejet samlemuffe

255. Gudme Præstegård
Diverse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

SOM 99.855

09.01.04 Gudme

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Aase Gyldion Andersen



sb. 124. Ved en mindre prøvegravning fandtes få og spredte kogestensgruber, gruber og stolpehuller, 
som ud fra et mindre skårmateriale dateres til førromersk jernalder

256. Nassau Door
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

OBM 9466

09.01.08 Ringe

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Lone Bach Adamsen

sb. 118. Prøvegravning, hvor der var fundet en Valbyøkse. Der fandtes få, spredtliggende ildsteder og 
enkelte stærkt nedpløjede gruber, hvori flintafslag og lidt neolitisk keramik. Et fragment af en lerskive 
tyder på, at bopladsresterne kunne tilhøre tragtbægerkulturen. I en lavning nedenfor fandtes et fossilt 
tilløb til Ringe Sø

257. Rikkesminde
Boplads

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

OBM 9462

09.01.08 Ringe

Bebyggelse - Yngre stenalder

Mogens Bo Henriksen

sb. 92. Overvågning af oprensning af voldgrav. Der fremkom herved hverken fund eller konstruktioner, 
hvilket formentlig skyldes en tidligere, grundig oprensning

258. Rynkebygård
Voldsted

MiddelalderAndet anlægsarbejde

OBM 9473

09.01.08 Ringe

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Jakob Tue Christensen

sb. 30A. Efter opmåling af Skov- og Naturstyrelsen undersøgtes det fredede voldsted, der med stor 
sandsynlighed kan identificeres med Fæbækgård, nævnt første gang i 1416-18. Dette omfatter en ca. 
100 x 40 m stor, naturlig banke, mod øst og vest flankeret af tilkastede, oprindelig vandfyldte 
lavninger. En halsgrav har i nord udskilt et forborgsområde. På bankens højeste del i syd påvistes spor 
af et totalt ødelagt, højmiddelalderligt stenhus, der synes nedrevet i renæssancen. Huset har haft 
blyindfattede ruder og indvendig udsmykning med kalkmalerier. Voldsomme afgravninger af banken i 
forrige århundrede i forbindelse med omdannelse til haveanlæg havde stort set fjernet de 
middelalderlige kulturlag og kun levnet et beskedent fundmateriale

259. Hovgårde
Voldsted

MiddelalderSelvvalgt forskning

LMR 13670

09.02.01 Bøstrup

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Jørgen Skaarup



sb. 12. Ved en gennemgribende restaurering af den fredede jættestue viste sondager i kammergulvet, at 
kun den nederste del af det oprindelige muldlag var tilbage efter den første udgravning omkring 1850. 
Et omrodet lag af dette indeholdt menneskeknogler. Ved tørmurene fandtes en enkelt "lomme" med et 
intakt, senneolitisk gravlag, indeholdende bl.a. et lerkar og to flintdolke. Der var her intet spor af 
gulvlag, eller gravlag fra tragtbægerkulturen. En mindre søgegrøft i den i 1850 fjernede del af gangen 
viste, at der har været mindst 2-3 sæt flere sidesten, end det nu bevarede sæt. Ca. 9m uden for gangen 
sås i jordoverfladen en større sten med en skålgrube. Stenen lå øverst i en nedgravning med mindre sten 
og står nu ved jættestuen

260. Annemosehøj
Megalitanlæg

Yngre stenalderRestaurering

SNS 613-0103

09.03.04 Lindelse

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Svend I. Hansen

sb. 2, 3 m.fl. Rekognoscering og prøvegravning af udvalgte dele af et oprindeligt 60 ha stort område, 
hvor sb. registrerede urner og en megalittomt ikke kunne lokaliseres. Adskillige bopladspor fra yngre 
stenalder og jernalder blev bortprioriteret, medens spredte bopladspor, hovedsagelig fra førromersk 
jernalder, blev prøvegravet. Denne periodes bebyggelse synes at bestå af mindre, spredtliggende 
enheder

261. Østerskov
Boplads/grave

Y.st./førrom./j.Andet anlægsarbejde

LMR 13625; 13698; 13699; 13702; 13704; 
13705; 13716

09.03.07 Tryggelev

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

Hugo H. Sørensen

sb. 42. Prøvegravning af 9.000 m2 med overfladefund fra yngre stenalder og ældre bronzealder samt 
efterfølgende fladeafdækning af ca. 800 m2 med bopladsspor fra yngre bronzealder/tidlig førromersk 
jernalder på svagt skrånende areal ned mod en vig af et større vådområde. Under pløjelag fandtes 
forstyrrede stolpehuller og kogestensgruber samt et område med gruber, heraf flere med rødlig 
askefyld. I gruberne var et større keramikmateriale, heriblandt næsten hele kar samt enkelte 
jerngenstande. Enkelte stolpehuller med fast, lysegrå fyld er formentlig neolitiske. Der blev vandsoldet 
og/eller floteret prøver fra lysegrå stolpehuller og gruber

262. Østerskov M,P
Boplads

Y.st./br./førrom.Andet anlægsarbejde

LMR 13697

09.03.07 Tryggelev

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Hugo H. Sørensen



sb. 48. Prøvegravning af 8.000 m2 på og ved foden af en sydskråning, hvorved fandtes bopladsrester 
fra yngre stenalder og førromersk jernalder. Fra sidstnævnte periode undersøgtes ved kanten af et 
vådområde 100 m2 af et kulturlag med knogler. Der var bevarede bopladslag under op til 0,5 m tykke 
erosionslag. Fra udgravede kvadratmeterfelter er der vandsoldede/floterede prøver

263. Østerskov O
Boplads

Y.st./førrom.Andet anlægsarbejde

LMR 13696

09.03.07 Tryggelev

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Hugo H. Sørensen

sb. 51. Ekstensiv prøvegravning af 20.000 m2 med bopladsspor fra førromersk jernalder. Der synes at 
være tale om et bebygget areal på ca. 10.000 m2, hvoraf 300 m2 blev fladeafdækket. Der fandtes 
enkelte, lave gruber og stolpehuller på stærkt vandlidende, leret undergrund. Der var kun få fund i de 
snittede anlæg

264. Østerskov R
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

LMR 13703

09.03.07 Tryggelev

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Hugo H. Sørensen

sb. 49. Prøvegravning/registrering af ca. 3.000 m2 omkring og i delvist drænet vandhul, omgivet af 
bopladsspor med fund fra sen MN A, fragmenter af tyknakkede økser og anden bearbejdet flint. I 
bredzonen var enkelte, uforstyrrede tørvelommer med bevaret knogle- og takmateriale, men uden 
entydigt daterende fund.

265. Østerskov V
Boplads

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

LMR 13700

09.03.07 Tryggelev

Bebyggelse - Yngre stenalder

Hugo H. Sørensen

sb. 43. Prøvegravning på et sandet areal af ca. 15.000 m2 med overfladefund af bearbejdet flint, hvor 
ca. 1.000 m2 efterfølgende blev frilagt. På østsiden af et mindre vandhul fandtes anlægsspor fra sen 
tidligneolitikum, heriblandt to nedgravninger med let slidte kværnsten. På kanten af vandhullet fandtes 
et lag sammenbrændt tørv med store mængder affald fra en førromersk boplads. Desuden et splittet 
votivfund af tre næsten ens, slebne, tyknakkede, hulæggede økser, fundet tæt sammen. Undersøgelse af 
bopladsspor med mørk fyld, formodentlig fra ældre jernalder, blev nedprioriteret. Ved det efterfølgende 
anlægsarbejde blev terrænet modelleret til ukendelighed

266. Østerskov Y
Boplads/offerfund

Y.st./førrom.Andet anlægsarbejde

LMR 13701

09.03.07 Tryggelev

Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre ste
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Hugo H. Sørensen



sb. 50. Prøvegravning af 5.000 m2 med overfladefund af bearbejdet flint. Der blev frilagt 750 m2 af et 
bopladsområde på et areal, der skråner svagt mod syd. I et 10-12 m bredt bælte Ø-V fandtes over 75 
fyldskifter samt sort, trækulsfyldt kulturjord. Ved fortsat udgravning fremkom bl.a. indvæltet, brændt 
lerklining, der tolkes som en væg. Denne lå over et ca. 10 cm tykt, sort bundlag, der blev delvist 
undersøgt, hvorved fandtes flere skårflager og flintkoncentrationer samt en del knogler. 
Undersøgelserne fortsætter i 2000

267. Østerskov Å
Boplads

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

LMR 13718

09.03.07 Tryggelev

Bebyggelse - Yngre stenalder

Hugo H. Sørensen

sb. 87. Prøvegravning på et tidligere næs, hvor der fandtes få, spredtliggende, cirkulære 
ildsteder/kogestensgruber, som med forbehold dateres til bronzealder. På næssets sydside, i tidligere 
vådområde, var der et sortfarvet, udateret udsmidslag hvori store mængder stærkt ildskørnede sten og 
trækul. I tørveaflejringer herunder fandtes enkelte afslag af neolitisk karakter, heriblandt et muligt 
øksekropafslag

268. Sundet Sydøst
Boplads

Y.st./br./udat.Andet anlægsarbejde

OBM 8591

09.04.04 Diernæs

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Udateret

Mogens Bo Henriksen

sb. 24. Undersøgelse af gruber og stolpehuller fra ældre jernalder. Undersøgelsen fortsættes i 2000

269. Havelund Syd
Boplads

Ældre jernalderAndet anlægsarbejde

OBM 8561

09.04.10 Herringe

Bebyggelse - Ældre jernalder

Susanne Klitgaard

sb. 73, 77. Udgravning af stolpehuller og gruber med keramik, især fra førromersk og ældre romersk 
jernalder. En grav med stenpakning kunne ud fra keramik og flint dateres til enkeltgravskultur. Under 
graven frilagdes et hjørne af en formodet tidligneolitisk, træbygget grav med fund af 
tragtbægerkeramik, brændt ben og flint. Spredte sten på højningen tyder på, at der har været en 
bronzealderhøj. Udgravningen forventes fortsat

270. Eskensbjerg
Boplads/grav/høj

Y.st./br./førrom./rom.Vejanlæg

SOM 99.843

09.05.10 Skårup

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

Aase Gyldion Andersen



sb. 96. Detektorafsøgning af bakkeknold afslørede oppløjede brandgrave, og ved en efterfølgende, 
mindre prøvegravning fandtes flere brandgrave med keramik, knogler og jernnåle

271. Eskensbjerg II
Gravplads

Førromersk jernalderSelvvalgt forskning

SOM 99.891

09.05.10 Skårup

Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Aase Gyldion Andersen

sb. 132. Undersøgelse af 1.750 m2 hvorved der fandtes anlægsspor fra 1600-1700-tallet samt en stor 
grube med middelalderfund

272. Kogtvedgård og Enggården
Gård

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

SOM 98.742

09.05.13 Svendborg

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Marie Klemmensen
Per O. Thomsen
Henrik M. Jansen

sb. 37. Ved udgravning i udkanten af den middelalderlige købstad Herrested fandtes omfattende 
bebyggelsesspor, herunder et krumvægshus og et treskibet hus med rester af hegnsforløb. Husene 
dateres med forsigtighed til henholdsvis vikingetid og yngre germansk jernalder. To enskibede 
hustomter, der lå vinkelret på hinanden, udgør en gårdtomt og var afgrænset af en toftegrøft; datering til 
tidlig middelalder ud fra den fundne Østersøkeramik. Nær husene undersøgtes to grubehuse, hvori var 
slagger, vævevægt, tenvægt og skår af Østersøkeramik. I gruber fandtes basaltlava, jernslagger og 
sintret ler, avlssten(?) samt mulige ovnfragmenter. Spredt i området desuden gruber med keramik, 
dyreknogler og tegl fra førromersk jernalder periode II-III og senmidddelalder. Ved detektering 
fremkom oval fibula med maskemotiv fra yngre germansk jernalder, fragment af skivefibula, antagelig 
Mammenstil og agnus dei spænde

273. Toften
Boplads

Førrom./germ./vik./midd.Andet anlægsarbejde

OBM 8519

09.06.08 Herrested

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Susanne Klitgaard
Mogens Bo Henriksen

sb. 53. I område med registrerede stenalderbopladser blev fylden fra fem søgegrøfter soldet. Endvidere 
fandtes store mængder omlejret, bearbejdet flint fra ældre og yngre stenalder, større skår fra tidlig MN 
A og fragmenteret stridsøkse. I de øvre lag store mængder affald fra 1800-tallet

274. Marstal Havn
Boplads

Æ.st./y.st./nyere tidAndet anlægsarbejde

LMR 13622

09.07.03 Marstal Ls

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

Hugo H. Sørensen



sb. 24. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 244), nu ved hovedbankens fod, fra det sydvestlige til det 
sydøstlige hjørne. Sidstnævnte sted fandtes kraftige funderingslag under det regelmæssige anlæg og den 
hidtil første, konstaterede jernforstærkning af stensætningens bundramme ved den yderste del af 
sydøstpillen. Desuden foretoges en mindre registrering af en tværprofil i avlsgårdens østlænge

275. Søbygård Hovedgård
Voldsted

Nyere tidRestaurering

LMR 12769

09.07.05 Søby

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Hugo H. Sørensen

sb. 13. Mindre undersøgelse ved bredden af en strandsø, nær flere registrerede stenalderlokaliteter. Der 
fandtes store mængder omlejret, bearbejdet flint i strandgrus

276. Bjergene/Indre Odde
Boplads

StenalderDiverse

LMR 13754

09.07.07 Ærøskøbing

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

Hugo H. Sørensen

sb. 11. Fortsatte, mindre undersøgelser (AUD 1998, 245) i kystnært område med rige opsamlingsfund 
fra oldtiden. Der fandtes enkelte fyldskifer med neolitisk materiale, udaterede kogestensgruber og et 
helt dækket vandhul med neolitisk flintaffald

277. Bøssehage
Boplads

Y.st./oldtid/udat.Andet anlægsarbejde

LMR 13612

09.07.07 Ærøskøbing

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Oldtid
Bebyggelse - Udateret

Hugo H. Sørensen

sb. 12. Rekognoscering, prøvegravning og udvidet prøvegravning, hvor der fandtes enkelte, spredte 
fyldskifter fra yngre stenalder samt bopladsrester, måske fra jernalderen. I området er der mange 
forstyrrelser fra nyere tid

278. Ærøskøbing Mark
Boplads

Y.st./j./nyere tidAndet anlægsarbejde

LMR 13613, 13717

09.07.07 Ærøskøbing

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Nyere tid

Hugo H. Sørensen

Hjørring  Amt



sb. 129. Undersøgelse af bopladsområde med talrige stolpehuller og diverse fyldskifter, herunder en 
hesteskoformet ovn

279. Brønderslev
Boplads

Yngre bronzealderVejanlæg

VHM 174/1996

10.01.01 Brønderslev

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Lone Andersen
Torben Nilsson

sb. 130. Undersøgelse af fyldskifter og tre indtil 4 m brede og 1 - 1,5 m dybe, cirkulære brønde fra 
yngre bronzealder. Desuden undersøgtes fyldskifter fra neolitikum

280. Nibstrup
Boplads

Y.st./y.br.Vejanlæg

VHM 173/1996

10.01.01 Brønderslev

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Lone Andersen
Torben Nilsson

sb. 94. Undersøgelse af et område med stolpehuller og diverse fyldskifter, der indeholdt 
mellemneolitisk keramik, flintgenstande og kværnsten

281. Gammel Stadegård
Boplads

Yngre stenalderVejanlæg

VHM 175/1996

10.01.10 Serritslev

Bebyggelse - Yngre stenalder

Lone Andersen
Torben Nilsson

sb. 159. Undersøgelse af 16 kogestensgruber langs engområde. Spredt i pløjelaget fandtes desuden 
lerkarskår fra ældre jernalder samt flintafslag

282. Gønderup
Boplads

Æ.j./oldtidVejanlæg

VHM 177/1996

10.01.16 Vrejlev

Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Oldtid

Lone Andersen
Torben Nilsson



sb. 160. Undersøgelse af boplads på hvis højeste sted der fandtes diverse fyldskifter samt stolpehuller 
efter to Ø-V orienterede, treskibede hustomter. Ca. 70 m syd herfor fandtes et større område med 
kogestensgruber, stolpehuller og diverse fyldskifter

283. Store Pleth
Boplads

Yngre bronzealderVejanlæg

VHM 178/1996

10.01.16 Vrejlev

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Lone Andersen
Torben Nilsson

sb. 158. Undersøgelse af en ca. 6 x 15 m stor, Ø-V orienteret, toskibet hustomt, fyldskifter og en stor 
grube med klokkebægerlignende keramik, alt fra senneolitikum. Desuden udgravedes fyldskifter og to 
Ø-V orienterede, treskibede langhuse fra ældre bronzealder, henholdsvis 6 x 15 og 5 x 15 m store

284. Søndergård
Boplads

Y.st./æ.br.Vejanlæg

VHM 176/1996

10.01.16 Vrejlev

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

Lone Andersen
Torben Nilsson

sb. 155. Undersøgelse hvor der foreløbig er udgravet diverse fyldskifter og en ca. 7 x 36 m stor, Ø-V 
orienteret hustomt fra yngre bronzealder. Desuden er der fundet fyldskifter fra vikingetid og hustomter 
fra middelalder. Undersøgelsen fortsætter i 2000

285. Vrejlev Kloster
Boplads

Y.br./vik./midd.Vejanlæg

VHM 236/1992

10.01.16 Vrejlev

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Torben Nilsson
Lone Andersen

sb. 157. Undersøgelse af diverse fyldskifter samt tre Ø-V orienterede, treskibede hustomter fra ældre 
bronzealder, der omtrentligt målte 7,5 x 20, 5,5 x 18 og 7,5 x 19 m

286. Åbenterp
Boplads

Ældre bronzealderVejanlæg

VHM 180/1996

10.01.16 Vrejlev

Bebyggelse - Ældre bronzealder

Lone Andersen
Torben Nilsson



sb. 445. Ved en bæk på en engflade fremkom to tilspidsede egepæle med diameter på 30-35 cm. Disse 
har udgjort "brobærende" stolpesæt med en afstand af ca. 3 m stolperne imellem

287. Guldvad Bro
Bro

UdateretAndet anlægsarbejde

VHM 32/1999

10.02.11 Torslev

Vej/bro - Udateret

Torben Nilsson

Undersøgelse af stenbygget, Ø-V orienteret jordfæstegrav fra ældre romersk jernalder, beskadiget ved 
pløjning. Den var opbygget i to skifter af store kampesten med indvendige mål på 1,1 x 1,8 m og har 
antagelig oprindelig været lukket med store dæksten. Indholdet omfattede tre lerkar, en jernkniv samt, 
som det er sædvane i disse vendsysselske, stenbyggede grave, små, valnøddestore sten, i dette tilfælde 
anbragt i to grupper på gravbunden. Ved frilæggelsen af graven lokaliseredes endnu en beskadiget, 
stenbygget grav samt en jordgrav

288. Højen
Gravplads

Romersk jernalderDyrkning

VHM 11/1991

10.03.09 Mosbjerg

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Torben Nilsson

sb. 34. Afslutning af flerårig undersøgelse (AUD 1998, 250) på en gravplads med brandgrave fra tidlig 
ældre romersk jernalder samt jordfæstegrave fra ældre og yngre romersk jernalder

289. Lundergård
Gravplads

Romersk jernalderSkovrejsning

VHM 26/1997

10.04.05 Jetsmark

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Torben Nilsson

sb. 54. Prøvegravning hvor der tidligere er undersøgt kulturlag fra maglemosekultur (AUD 1985, 133). 
Ved nærværende undersøgelse registreredes et større antal flintgenstande, men kulturlaget kunne ikke 
længere ses

290. Ulvkær
Boplads

Ældre stenalderAndet anlægsarbejde

VHM 93/1983

10.06.06 Horne

Bebyggelse - Ældre stenalder

Torben Nilsson



sb. 21. På denne gravplads ved Rubjerg Knude udgraves brand- og jordfæstegrave i takt med, at de 
fremkommer i kystskrænten som følge af erosion. Der undersøgtes en brandgrav, en simpel grube med 
trækul, fragmenter af hvidbrændte menneskeknogler og enkelte jernsøm. Endvidere den bevarede 
trediedel af en SØ-NV orienteret jorfæstegrav, en ramme af kantstillede planker med skeletrester af en 
voksen person med hoved i vest og antagelig udstrakt rygleje. Inden for plankerammen fandtes ud for 
den gravlagtes hoved en spydspids af jern. I en anden jordfæstegrav, orienteret N-S, var den døde 
placeret på siden med optrukne ben, hoved i nord og kiggende mod vest. Her fandtes i gravfylden 
umiddelbart over gravbunden en stor kampesten samt et tilnærmelsesvist rektangulært kar af limsten, 
der  målte ca. 40 x 50 cm; den udhulede del, hugget med mejsel, er ca. 10 cm dybt. Det er usikkert, om 
karret har været i brug. Endvidere fandtes på gravbunden en jernkniv, en jernhank fra en spand samt to 
perler af henholdsvis glas og rav

291. Rubjerg
Gravplads

VikingetidDiverse

VHM 437/1986

10.06.10 Rubjerg

Gravplads/grav - Vikingetid

Torben Nilsson

sb. 93. Indmåling af to stenrækker, antagelig stengærder fra nyere tid

292. Torslev kirke
Diverse

Nyere tidDiverse

ÅHM 4324

10.07.07 Torslev

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Stig Bergmann Møller
Bente Springborg

Thisted  Amt

sb. 98. Undersøgelse af to midtsulehuse, 19 x 5,9 m og 15 x 5,5 m, fra senneolitikum eller tidlig 
bronzealder, det ene med forsænket østende. Endvidere tre treskibede huse, heraf mindst et med 
bulvægskonstruktion, 24,5 x 7,25 m, der formentlig hører til i periode II. I dette fandtes en samling 
ildgruber i vestenden. De to øvrige huse, 20 x 5 m og 10 x 4,5 m, kan foreløbig ikke dateres nærmere 
inden for bronzealderen

293. Ingersminde
Boplads

Y.st./æ.br./br.Andet anlægsarbejde

THY 3862

11.01.04 Hassing

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Bronzealder

Bjarne Henning Nielsen

sb. 104. Ved prøvegravning blev der konstateret et kulturlag med enkelte skår og et fragment af en 
kværnsten af granatglimmerskifer. Datering til tidlig middelalder. I undergrunden sås enkelte grøftforløb

294. Skyum
Bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

THY 3850

11.01.09 Skyum

Bebyggelse - Middelalder

Jens-Henrik Bech



sb. 117. Ved prøvegravning fandtes et op til 0,6 m tykt kulturlag, der dækker et område på over 5.000 
m2. Tilsyneladende drejer det sig om en mængde mindre affaldsdynger, hvori indgår tørveaske, 
vurderet ud fra den røde farve. Asken anslås at udgøre mere end 2.500 m2. Indholdet i øvrigt udgøres 
af lerkarskår, flint, sintrede lerstykker, trækulsfarvede lag og ildskørnede sten. Fundene antyder, at 
kulturlaget hører til i periode IV og V. Ved kulturlagets nordøstside sås en hustomt og ved vestsiden 
gruber og irregulære grøfter. 100 m øst for kulturlaget fandtes bopladsrester. Kulturlaget ligger på en 
mindre højning under nedpløjning, hvorfor det er ønskeligt, at undersøgelserne fortsættes i de 
kommende år

295. Sundby
Kulturlag/boplads

Yngre bronzealderDyrkning

THY 2269

11.01.11 Stagstrup

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Kulturlag - Bronzealder

Martin Mikkelsen

sb. 146. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 257), hvor der blev fundet rester af seks langhuse samt en 
del andre anlægsspor. Af enkeltheder bør nævnes, at husene havde en eller flere ildgruber i vestenden. 
Der blev kun gjort ganske få daterende fund, men ud fra disse og hustypologi foreslås en datering til 
periode II-III og periode IV-V

296. Ambygård
Boplads

BronzealderRåstof

THY 3839

11.01.14 Visby

Bebyggelse - Bronzealder

Martin Mikkelsen

sb. 39-42. Undersøgelse af fire helt nedpløjede høje, hvor kun anlæg i undergrunden var tilbage. I en 
høj fandtes bunden af to urnegrave, antagelig fra yngre bronzealder, samt en brændtbensgrav. I en 
anden høj undersøgtes en Ø-V orienteret grav, 3 x 1,6 m, i hvis midte fandtes en 39,5 cm lang, 
parallelhugget, lancetformet dolk, efter alt at dømme helt ubrugt, samt tre fladehuggede pilespidser. En 
anden grav, en stenkiste, indeholdt en lille flintdolk. I den tredje høj sås en mulig, men fundtom grav, 
og i den fjerde var der blot stenspor efter en stenkiste. Mellem højene undersøgtes resterne af en Ø-V 
orienteret, 24,75 x 7,25 m stor, treskibet hustomt fra periode II, dateret ud fra hustypologi og en 
asymmetrisk, fladehugget flintsegl i et stolpehul. Syd for huset fandtes to urnegrave fra yngre 
bronzealder

297. Visby
Høj/gravplads/boplads

Y.st./æ.br./y.br.Dyrkning

THY 3848

11.01.14 Visby

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

Bjarne Henning Nielsen

sb. 101. Udgravning af plyndret stenkiste med indvendige mål på ca. 1,8 x 0,7 m, orienteret N-S, med 
to sten i hver langside og en i hver kortside. Datering ud fra type og enkelte fund fra ældre romersk 
jernalder i den omgravede fyld

298. Vorring
Grav

Romersk jernalderDyrkning

THY 3843

11.02.06 Nors

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Martin Mikkelsen



sb. 51. Ved prøvegravning fandtes ildgruber og et kulturlag med en del keramik fra periode IV samt 
bearbejdet flint

299. Borup
Boplads

Yngre bronzealderLæhegn

THY 1946

11.02.07 Ræhr

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Martin Mikkelsen

sb. 94. Syd for de flintminer, som C.J. Becker udgravede i 1960erne, blev et område på 3.200 m2 
forsøgsvis magnetisk kortlagt. Her var der omkring 12 anomalier, som kunne se ud til at hidrøre fra 
mineskakter. Thisted Museum foretog kontroludgravning af tre af disse anomalier, der alle viste sig at 
være mineskakter

300. Hov
Flintminer

Yngre stenalderDiverse

THY 3866

11.02.08 Sennels

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder

Tatyana Smekalova
Olfert Voss
Jytte Nielsen
Jens-Henrik Bech

sb. 24. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 258) af mindre bopladsområde, hvor der fandtes rester af tre 
formodede langhuse, heraf et med bevaret gulvlag. I en grube lå en skaftlejehammer. Lige vest for 
hustomterne fandtes ardspor i hjørnerne af to agre, hvis størrelse ikke kunne bestemmes

301. Tved
Boplads/ardspor

Yngre bronzealderLæhegn

THY 3820

11.02.09 Tved

Ager/mark - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Martin Mikkelsen

sb. 260. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 259), hvor der under 0,6 m muld fandtes enkelte grøfter samt 
en del af en stenlagt vej fra højmiddelalder. Bebyggelsens afgrænsning mod NØ menes nu at være nået

302. Tinggård
Bebyggelse/vej

MiddelalderAndet anlægsarbejde

THY 3471

11.03.05 Sjørring

Bebyggelse - Middelalder
Vej/bro - Middelalder

Anne-Louise Haack Olsen



sb. 137. I afrømmet tracé registreredes gruber, overvejende fra yngre bronzealder, og rester af kulturlag 
fra tidligneolitikum C

303. Karensminde Syd
Boplads

Y.st./y.br.Andet anlægsarbejde

THY 3809

11.03.07 Skjoldborg

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Anne-Louise Haack Olsen
Jens-Henrik Bech

sb. 72. Inden for et område på ca. 10 x 20 m fandtes et Ø-V orienteret, treskibet hus med spor efter fire 
sæt tagbærende stolper med et tværspænd på 3-3,2 m og et længdespænd på ca. 3 m. Huset har været 
mindst 11 m langt og muligvis haft græstørvsvæg. Desuden fandtes et 4-stolpeanlæg og flere gruber, 
som indeholdt et rigt keramisk materiale, der antagelig skal dateres til ældre førromersk jernalder. 
Bopladsen, der anses for velafgrænset, ligger på en lav, Ø-V orienteret højning

304. Vilhelmsborg I
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

THY 3868

11.03.09 Thisted Ls

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Anne-Louise Haack Olsen

sb. 68. Afsluttende undersøgelse (AUD 1998, 262). Der fandtes spor efter to faser af et langhus med 
delvist bevarede, kridtlagte gulve, ovnrester i to faser og spor af kraftige vægstolper og udhæng. Huset 
har delvist været omgivet af en grøft, der vel har markeret toften; foreslået datering 1150-1200. Der 
fandtes desuden spor efter en formodet klokkestøbegrube samt spor af senere aktiviteter

305. Tilsted
Bebyggelse/klokkestøbegrube (?)

MiddelalderAndet anlægsarbejde

THY 3799

11.03.10 Tilsted

Bebyggelse - Middelalder

Martin Mikkelsen

sb. 16. Udgravning af tre gruber af hvilke en indeholdt store mængder keramik; en del heraf blev 
kasseret på stedet. Keramikken henføres til overgangen mellem bronze- og jernalder

306. Hølledi
Grube

Y.br./førrom.Andet anlægsarbejde

MHM 2788x

11.04.01 Alsted

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Førromersk jernalder

Poul Mikkelsen



sb. 58, 59. Udgravning af delvist borteroderet høj med op til 1m bevaret højfyld af sand. I centrum 
fandtes et større plyndringshul, sekundært fyldt med sten

307. Hanklit
Høj

OldtidDiverse

MHM 2720x

11.04.02 Bjergby

Gravhøj - Oldtid

Poul Mikkelsen

sb. 15. Undersøgelse af cirkulær kogestensgrube, 1m i diameter. Den indeholdt en kuglerund slagsten 
af flint og et bredt, kraftigt flintafslag, antagelig fra dolktid

308. Ejerslev
Kogestensgrube

Yngre stenalderPlantning

MHM 2796x

11.04.04 Ejerslev

Grube - Yngre stenalder

Poul Mikkelsen

sb. 95. I dybdepløjet tracé undersøgtes på to mindre højninger en række gruber med keramik, og der 
registreredes adskillige stolpehuller

309. Lindholm
Boplads

Y.br./æ.j.Plantning

MHM 2795x

11.04.06 Flade

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Poul Mikkelsen

sb. 17. I dybdepløjet tracé fandtes en 8 x 4 m stor nedgravning. I dens lysebrune fyld fandtes bearbejdet 
flint og ornamenterede lerkarskår, der foreløbig dateres til mellemneolitisk tragtbægerkultur

310. Handbjergvej
Diverse

Yngre stenalderPlantning

MHM 2792x

11.04.08 Jørsby

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder

Poul Mikkelsen

sb. 18. I dybdepløjet tracé helt ud til den gamle kystskrænt kunne der registreres et område med store 
sten, ler- og askelag, trækul og store mængder af forkullet korn. Utvivlsomt drejer det sig om spor af en 
hustomt. Der opsamledes en del keramik, antagelig fra vikingetid. Flere steder fandtes desuden gruber, 
og her kunne opsamles keramik fra ældre jernalder, men også randskår med lågfals fra ældre 
middelalder

311. Jørsby
Boplads

Æ.j./vik./midd.Plantning

MHM 2791x

11.04.08 Jørsby

Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Poul Mikkelsen



sb. 159. Ved prøvegravning fandtes over et stort areal helt ud til kysten stolpehuller, gruber, hegn mv. 
Der undersøgtes et grubehus hvori skår fra et kuglekar med bølgelinier og en tenvægt. Desuden fandtes 
bevarede kulturlag, et sted med tydelig tørvestruktur, intakte stenlægninger og røde askelag. Fundene 
udgøres af skår fra halvkuglekar, klæbersten, hvæssesten og en vævevægt

312. Kokkedal
Boplads

VikingetidDyrkning

MHM 1609

11.04.09 Sejerslev

Bebyggelse - Vikingetid

Poul Mikkelsen

sb. 173. Ved rekognoscering i dybdepløjet tracé fandtes på et højtliggende, sandet område 
kogestensgruber og gruber med keramik

313. Stenhøjgård
Boplads

Yngre bronzealderPlantning

MHM 2793x

11.04.09 Sejerslev

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Poul Mikkelsen

sb. 9. Undersøgelse af en oval, 2m lang grube hvori en del store sten og lidt keramik. Desuden fandtes 
en større samling gruber hvori enkelte lerkarskår, samt i områdets højeste del stolpehuller

314. Mølhave
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

MHM 2794x

11.04.13 Sønder Dråby

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Poul Mikkelsen

sb. 33. Registrering af udaterede bopladsrester samt stolpehuller og mindre gruber med keramik fra 
yngre bronzealder. Desuden fandtes et U-formet grøftanlæg, og på en nordvendt skråning lå en 
stenbygget grav under flad mark. Graven var uden daterende genstande, men gravformen tyder på en 
datering til dolktid

315. Moutrup
Boplads/grav

Y.st./y.br./udat.Andet anlægsarbejde

MHM 2680x

11.05.01 Blidstrup

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Poul Mikkelsen



sb. 8. Deludgravning på jernalderboplads, bl.a af et meget velbevaret langhus, 6 x 13 m, med lergulv, 
kværnsten og ildsted i vestenden og jordgulv i østenden. Indgangene i begge langsider var brolagte og 
langs nordvæggen sås en stenpikning. Nord for dette hus lå et kun 4 x 3 m stort hus med lergulv og 
lerdækket, stenlagt arne. Der var to tydelige "lergulvfaser", i husets ældste fase havde det været 
fuldstændigt brolagt med knytnævestore sten ved vestgavlen. Der undersøgtes også en del af et større 
grubekompleks i en tilstødende lavning, hvor der fandtes keramik både fra bronze- og jernalder. 
Udgravningen forventes afsluttet i 2000

316. Kildevej
Boplads

Y.br./førrom.Andet anlægsarbejde

MHM 2757x

11.05.02 Elsø

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Poul Mikkelsen

sb. 10. Registrering af et kulturlag og talrige stolpehuller og gruber. Kulturlaget indeholdt lerkarskår fra 
dolktid, medens de øvrige anlæg skal dateres til romersk jernalder

317. Thorshøjvej
Boplads

Y.st./rom.Andet anlægsarbejde

MHM 2762x

11.05.02 Elsø

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Poul Mikkelsen

sb. 70. Registrering af talrige stolpehuller og mindre gruber. I et stolpehul fandtes et helt lerkar

318. Enggård
Boplads

Romersk jernalderAndet anlægsarbejde

MHM 2696x

11.05.05 Karby

Bebyggelse - Romersk jernalder

Poul Mikkelsen

sb. 4. Totaludgravning af tidligere delvist undersøgt høj. Kun den vestligste del var urørt, og her fandtes 
dele af to randstenskæder

319. Centrum
Gravhøj

OldtidPlantning

MHM 2758x

11.05.07 Ljørslev

Gravhøj - Oldtid

Poul Mikkelsen

sb. 96. Udgravning af to meget keramikrige gruber fra periode I

320. Kirstinedal I
Gruber

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

MHM 2697x

11.05.07 Ljørslev

Grube - Førromersk jernalder

Poul Mikkelsen



sb. 95. Totaludgravning af uregistreret, overpløjet høj hvori fandtes en plyndret, stensat grav. 
Sidestenene var fjernet, og kun bundens udkløvede stenfliser var tilbage. Sydøst for højen fandtes en 
lille brændtbensgrav, og øst for højen en grube med keramik og vævevægtsfragmenter fra dolktid

321. Kirstinedal II
Høj/boplads/brandgrav

Oldtid/y.st.Dyrkning

MHM 2787

11.05.07 Ljørslev

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

Poul Mikkelsen

sb. 94. Prøvegravning i uregistreret, overpløjet gravhøj, hvor der i et 4 x 4 m stort felt fremkom en 
mængde sten. Mellem disse og i pløjelaget fandtes med detektor fire brudstykker af et bronzesværd. 
Udgravningen forventes fortsat i 2000

322. Kirstinedal III
Høj

Ældre bronzealderDyrkning

MHM 2765x

11.05.07 Ljørslev

Gravhøj - Ældre bronzealder

Poul Mikkelsen

sb. 63. Fortsatte registreringer og undersøgelser (AUD 1998, 269) af kulturlag og veje fra 1400-tallet 
og frem. Fra en af flere fundne brønde foreligger en dendrokronologisk datering til 1451. I en stenfyldt 
grøft , der har adskilt Kirketorvet fra kirkegården fandtes en hulpenning af sølv fra begyndelsen af 
1400-tallet. Fundmaterialet i øvrigt udgøres af keramik, en del læderaffald og enkelte trægenstande

323. Algade
Bebyggelse/vej

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

MHM 2611x

11.05.09 Nykøbing M

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

Poul Mikkelsen

sb. 33. Udgravning af 1,5 m tykke kulturlag med stenfundamenter, lergulve, ildsteder, ovne mv. De 
nederste, fugtige lag indeholdt en del bearbejdet træ, enkelte metalgenstande, måske to mønter, 
brudstykker af granatglimmerskifer fra kværnsten, men især keramik. Ud fra glaserede kandeskår 
dateres disse til 1200-tallets slutning og tilhører det ældste Nykøbing. Hertil, eller til en endnu ældre 
fase, henføres også fyldskifter og et hus med tørvevæg og brolagt indgang. To planker med nagler og 
rester af kalfatring med dyrehår, kantstillet ind mod huset, er genanvendte skibsplanker. I huset med 
dele af en skillevæg af birkestolper var gulvet i et mindre rum belagt med knust kalk, og fra rummet 
udgik en stensat afløbsrende. Ved huset fandtes en del bearbejdet træ, bl.a. en hel, drejet skål. De 
yngste lag i udgravningsfelterne dateres til 1700-tallet

324. Centralhotellet
Bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

MHM 1990x

11.05.09 Nykøbing M

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Poul Mikkelsen



sb. 64. Ved en mindre prøvegravning fandtes et godt 1m tykt kulturlag med rester af lergulve mv. 
Nederst i lagene fandtes skår af glaserede kander

325. Østergade 12
Kulturlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

MHM 2754x

11.05.09 Nykøbing M

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

Poul Mikkelsen

sb. 26. Efter fund af oppløjede anlæg foretoges prøvegravning, hvorved der fremkom utallige rester af 
hegn, stolpehuller, større og mindre gruber samt slaggegruben fra en jernudvindingsovn. Fundene fra 
området udgøres af skår fra klæberstensgryder, heraf et med ophængningsøsken af jern, to 
bronzefragmenter, en del af en pladefibula, en klinknagle og en 37 cm lang hvæssesten af grå skifer. To 
undersøgte grubehuse indeholdt keramik og en tenvægt. Der lokaliseredes rester af to stærkt 
nedpløjede, Ø-V vendte langhuse med tørvevægge, hvor der i det ene fandtes spor efter 
ravbearbejdning, store mængder forkullet korn og dele af halvkuglekar.

326. Mikkelsbakke
Boplads

VikingetidDyrkning

MHM 1335x

11.05.13 Tæbring

Bebyggelse - Vikingetid

Poul Mikkelsen

sb. 65. Registrering af kogestensgruber, gruber og stolpehuller i dybdepløjet tracé

327. Asselsvej
Boplads

Y.br./æ.j.Plantning

MHM 2790x

11.05.16 Ørding

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Poul Mikkelsen

sb. 68. Registrering og opsamling i den vestlige del af dybdepløjet tracé. Der sås store, mørke 
fyldskifter med meget svære kampesten og en mængde mindre sten fra stenpikninger. Endvidere spor af 
ildsteder og askelag. Der opsamledes en del slagsten og keramik fra periode III A. Mod øst fandtes 
utallige stolpehuler, gruber, grøfter og sten

328. Storup
Boplads

Førromersk jernalderPlantning

MHM 2789x

11.05.16 Ørding

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Poul Mikkelsen



sb. 27. Undersøgelse af ca. 15 langhuse, heraf ni med spor efter vægforløb; datering til yngre 
bronzealder, enkelte evt. til sen ældre bronzealder; antagelig udgør husene faser af en enkeltgård. 
Endvidere udgravedes ca. 20 relativt dårligt bevarede huse fra tidlig førromersk jernalder med grebning 
i østdelen. Formodentlig er der tale om en boplads i to faser, hvor der i hver har været 10 gårde i to 
parallelle, Ø-V orienterede rækker. To langhuse er fra sen førromersk jernalder. Undersøgelserne 
forventes fortsat i 2000

329. Ø. Helligsøgård
Boplads

Y.br./førrom.Råstof

THY 1041

11.06.04 Helligsø

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Martin Mikkelsen

sb. 118. Prøvegravning hvorved der fandtes en grube med bearbejdet flint og skår fra periode V-VI. 
Endvidere fremkom en grøft, måske fra yngre jernalder

330. Heltborg SØ
Grube/diverse

Y.br./y.j. (?)Andet anlægsarbejde

THY 3855

11.06.05 Heltborg

Grube - Yngre bronzealder
Andre anlæg/diverse - Yngre jernalder

Martin Mikkelsen

sb. 16. Ved prøvegravning fandtes en grube fra førromersk jernalder, en vej fra middelalder eller nyere 
tid samt spor af et hegn, der ikke kunne dateres

331. Krogsgård
Grube/vej/hegn

Førrom./midd./udat.Råstof

HOL 20.304

11.06.09 Lyngs

Grube - Førromersk jernalder
Vej/bro - Middelalder

Bo Steen

sb. 322. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 272), nu af centralgraven, et træbygget kammer fra 
bundgravstid, omgivet af randstenskæde med diameter på godt 7,5 m. I graven lå 32 ravperler. 
Kulthuset fra yngre bronzealder blev færdigundersøgt. I dettes midte sås et stolpehul efter en svær 
stolpe, som har båret taget; desuden var der rester af et ildsted. I tilknytning til huset undersøgtes 
forskellige anlæg, og bag huset, inden for randstenene fra højen fra ældre bronzealder, var der en lille 
stenkiste, en lille gravgrube og en urnegrav, alle uden gravgaver. Antagelig har disse grave forbindelse 
med kulthuset

332. Grydehøj
Høj

Y.st./y.br.Dyrkning

THY 3759

11.06.12 Vestervig

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre bronzealder

Bjarne Henning Nielsen



sb. 172. Optagning af to egepæle til dendrokronologisk datering, da de kan stamme fra en vej/bro, der 
ledte til voldstedets nordbanke

333. Ågård voldsted
Vej/bro

UdateretDiverse

ÅHM 4215

11.07.04 Kettrup

Vej/bro - Udateret

Stig Bergmann Møller

Ålborg  Amt

sb. 39. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 277), nu af fyldskifte med en diameter på ca. 30 m, dannet af 
mindre kridttagningsgruber hvori en del keramik og knogler

334. Apollonvej
Diverse

Ældre jernalderAndet anlægsarbejde

ÅHM 3907

12.01.03 Gudum

Grube - Ældre jernalder

Sven Østergaard Jensen

sb. 66. Umiddelbart nord for den romanske landsbykirke er der lokaliseret et bopladsområde fra 
germansk jernalder og vikingetid, der førhen har ligget ud til Lovns Bredning. Der blev prøvegravet, 
hvor der var gjort gode detektorfund, og foreløbig er der fremkommet en halv snes grubehuse. 
Undersøgelsen forventes fortsat

335. Lovns Kirkebjerg
Boplads

Germ./vik.Dyrkning

VMÅ 2171

12.02.09 Lovns

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Frank Wassermeier

sb. 124. Efter fund af sten foretoges en hastig sondage, der afslørede en massiv stenlægning, måske et 
gravleje

336. Årupgårde
Grav (?)

OldtidDyrkning

VMÅ 2212

12.02.14 Vognsild

Gravplads/grav - Oldtid

Michael Wölck

sb. 11. Efter restaurering af C. Neergaard i 1906 blev højen fredet. Ved ny restaurering af kammeret 
blev en bæresten rettet op, og en hældende gangsten, som flankerede kammerets indgang, kunne efter 
fund af stenspor genrejses til sin originale position

337. Brudehøj
Hellekiste

Yngre stenalderRestaurering

SNS 6113-0115

12.04.02 Astrup

Gravplads/grav - Yngre stenalder

Svend I. Hansen
Jørgen Westphal



sb. 44. Fortsat udgravning (AUD 1998, 280) hvor det "sorte lag" undersøgtes til bunds. Endvidere 
fortsattes undersøgelsen af et ildstedsområde mod sydvest, og endelig udgravedes skallaget i et 10 x 5 
m stort område lige vest for det ovennævnte, store felt. Bortset fra spredte oldsager og knogler i de 
øverste 2-3 cm af det "sorte lag" var det meget fundfattigt. Samtidigt konstateredes det, at laget blev 
tyndere og mindre trækulsholdigt og oldsagsførende i retning bort fra den forhistoriske strandbred. Ved 
forsigtig afskrabning i tynde lag fjernedes "det sorte lag" fuldstændigt, og undergrundens overflade 
blev undersøgt. Desværre var de øverste 5-10 cm af undergrunden meget forstyrret af vindfælder og 
dyreaktivitet, men alligevel lykkedes det at påvise et antal mindre gruber, smalle grøfter og et fåtal 
stolpehuller. Ildstedsområdet mod sydvest afslørede interessante værkstedsområde(r), bl.a. med flere 
knækkede flintbor, flintaffald og dynger af dyreknogle. Endelig udgravedes det oven for omtalte 10 x 5 
m store område, hvor der i skallaget foruden oldsager især fandtes lerkarflager og dyreknogler samt et 
ildsted. Under skallaget sås en rundoval, ca. 20 cm dyb sænkning i undergrunden med en diameter på 5-
6 m, måske en hyttetomt; dette anlæg vil blive undrsøgt senere. Af fund fra udgravningen bør nævnes 
smukt mønstrede karsider i Vollingstil samt en del flint- og hjortetaksredskaber og faunalevn. Desuden 
hjembragtes et stort antal jordprøver fra ildsteder og fra det "sorte lag", hvor de foreløbige floteringer 
og analyser ved David Robinson fortæller om emmerhvede og byg, æble/pære, mistelten, butblomstret 
sødgræs samt diverse ukrudt. Faunalevnene viser en stor dominans af jagtvildt, fugle og fisk samt 
havets bløddyr, medens tamdyrknoglerne først og fremmest stammer fra kvæg

338. Visborg
Skaldynge

Æ.st./y.st.Dyrkning

FHM 3933

12.04.13 Visborg

Skaldynge - Ældre stenalder
Skaldynge - Yngre stenalder

Søren H. Andersen

sb. 51. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 282) hvor der på et 64 ha stort areal er gravet 10 km 
søgegrøfter. Der er undersøgt 15 toskibede langhuse, gruber og kulturlag mv. fra en tidlig del af 
senneolitikum. Husene har ofte nedgravet østende, og i et hus sås ardspor i to niveauer. Der er fund af 
keramik, forkullede korn og frø, slibesten, kværnsten og flint samt store mængder af affald, 
halvfabrikata mv., der vidner om en omfattende flintindvinding/bearbejdning, som skal ses i 
sammenhæng med nærliggende flintminer. På jernalderbopladsen er der bl.a udgravet 15 langhuse fra 
ældre germansk jernalder, 150 grubehuse, "ovne" og brønde. I et stolpehul til en tagbærende stolpe i et 
af langhusene fandtes 13 pile-, spyd- og lansespidser. Grubehusene er fra yngre germansk jernalder, 
enkelte måske fra vikingetid. I opfyldningslagene er der bl.a. fundet fibler og andre smykker, perler, 
glasstykker, fiskekroge, torshamre, knive, keramik, skår fra klæberstenskar, samt væve- og tenvægte. I 
de fleste grubehuse er der forkullede frø fra et stort antal arter samt korn. Det er efter udgravningerne 
klart, at de mange detektorfund fra området stammer fra en bebyggelse. Udgravningerne fortsætter i 
2000

339. Bejsebakken
Boplads/ardspor

Y.st./y.j.Andet anlægsarbejde

ÅHM 3984

12.05.06 Hasseris (Budolfi Ls)

Ager/mark - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre jernalder

Torben Sarauw
Jens N. Nielsen



sb. 76. Prøvegravning, hvor der fandtes omfattende bopladsrester fra ældre jernalder og jordfæstegrave 
fra ældre og yngre romersk jernalder

340. Flødalen
Boplads/gravplads

Æ.j./rom.Andet anlægsarbejde

ÅHM 4341

12.05.10 Svenstrup

Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Ældre jernalder

Peter Hambroe Mikkelsen
Jens N. Nielsen

sb. 140. Undersøgelse af en mindre del af en grøft, nogenlunde parallelt med det nuværende, nordre 
kirkegårdsdige. Muligvis er der tale om en kirkegårdsgrøft

341. Sønderholm Kirke
Diverse

Middelalder (?)Andet anlægsarbejde

ÅHM 4270

12.05.11 Sønderholm

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Stig Bergmann Møller

sb. 28. Overvågning af byggeri på kirkegård til Gråbrødreklosteret, hvor der i 1963 var fundet enkelte 
menneskeknogler. Et fundament til et stenhus blev indmålt

342. Algade 13-15
Hus/kirkegård

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

ÅHM 4160

12.05.16 Aalborg

Bebyggelse - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

Stig Bergmann Møller
Bente Springborg

sb. 35. Udgravning af 11 grave og en større mængde løsfundne menneskeknogler i et område, der i 
1472 ved en omlægning af Adelgade tilgik Helligåndsklosteret. Flere af de gravlagte lå i plankekister, 
af hvilke den bedst bevarede blev optaget. Under gravene fremkom to hustomter, og slagger på husenes 
lergulve antyder, at en metalstøber har arbejdet her

343. Algade 48
Kirkegård/bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ÅHM 4357

12.05.16 Aalborg

Bebyggelse - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Stig Bergmann Møller

sb. 37. Undersøgelse af to bolværkslignende trækonstruktioner, der har fungeret som støtter ved 
opfyldning af strandeng i 1500-tallet. Der blev udtaget prøver til dendrokronologisk datering

344. C.W. Obels Plads
Diverse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ÅHM 4161

12.05.16 Aalborg

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Bente Springborg



sb. 38. Undersøgelse af opfyld i voldgrav og på gårdsplads

345. Nytorv 1
Voldgrav

Nyere tidAndet anlægsarbejde

ÅHM 4205

12.05.16 Aalborg

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Stig Bergmann Møller
Bente Springborg

sb. 27. Forgæves prøvegravning efter agersystem

346. Tylstrup
Ager

Ældre jernalderRåstof

ÅHM 4037

12.06.01 Ajstrup

Ager/mark - Ældre jernalder

Sven Østergaard Jensen

sb. 28. Efterrekognoscering og sondager på et større, højtliggende bopladsområde fra yngre 
bronzealder, der var blevet reolpløjet. Der fandtes områder med kogesten, flint og keramik mv., og det 
fremgik, at stolpehuller og gruber var ødelagt ved reolpløjningen

347. Mjallerup Nord
Boplads

Yngre bronzealderSkovrejsning

VMÅ 2207

12.07.05 Løgsted

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Frank Wassermeier

sb. 26. Efter detektorrekognoscering og fund af en tenvægt af bly fra sen vikingetid iværksattes 
prøvegravning, der dog blot afslørede op mod 40 cm tykke flyvesandslag

348. Øster Ørbæk, Smakmølle Å
Diverse

VikingetidSkovrejsning

VMÅ 2221

12.07.05 Løgsted

Andre anlæg/diverse - Vikingetid

Frank Wassermeier

sb. 15. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 261), hvor en jordgrav med et par flækkeknive og et stort, rigt 
ornamenteret øskenbæger i Vollingstil blev færdigundersøgt. Graven, den østligste i højen, hviler 
ligesom selve højen på et tidligneolitisk bopladslag. Godt 8 m mod vest er afdækket en stenopbygget 
gravkonstruktion, og antagelig gemmer højen flere jordgrave. I den centrale og vestlige del er en eller 
to kammertomter fra mellemneolitikum, hvortil kommer et udstrakt, delvist oppløjet offerlag med MN 
A I/II keramik. Der er udsparet profilblokke med henblik på geologiske og palæobotaniske 
undersøgelser, og undersøgelserne agtes fortsat i 2000

349. Malle Langhøj (Piletoftegård)
Langhøj

Yngre stenalderDyrkning

VMÅ 2148

12.07.07 Malle

Gravhøj - Yngre stenalder

Mette Nissen
Bo Madsen



sb. 119. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 299) der viste en udpløjet og i den vestlige del afgravet høj. 
Lokale meddelere oplyste, at der år tilbage var fjernet store sten fra stedet. I en stor, recent grube 
fandtes en del MN A Ib/II keramik. Gruben og flere fyldskifter tolkes som stenspor fra dysse- eller 
jættestuekammer

350. Oudrup Nørregård
Megalitanlæg

Yngre stenalderLæhegn

VMÅ 2185

12.07.09 Oudrup

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Frank Wassermeier

sb. 65. Fortsættelse af undersøgelse (AUD 1998, 302), nu af godt 20.000 m2, hvorved en klynge gårde 
blev afgrænset. Indsatsen blev koncentreret om de mest velbevarede anlæg, et langhus med tilhørende 
udhus, hvor førstnævnte havde en dyb forsænket stald i øst, omsat af store heller, med plads til 10-12 
dyr. Fra staldens bundlag er udtaget prøver til videre analyser. Udhuset indeholdt et stort 
keramikmateriale fra periode III a. De øvrige gårde, dækket af store mængder kulturjord, undersøgtes 
ved partielle fladegravninger. Herved konstateredes flere gårdfaser samt spor efter hegn. De ikke-
undersøgte partier af jernalderbopladsen er nu fjernet ved grusgravning

351. Vormdalgård
Boplads

Førromersk jernalderRåstof

VMÅ 2186

12.08.01 Blære

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Xenia Pauli Jensen
Lotte Pedersen

En udskiftning af gulvene i den beskedne kvaderkirke gav anledning til en mindre undersøgelse. I koret 
blev der afdækket fundament og murkerne fra det oprindelige højalter, og i skibets sydøsthjørne var der 
rester af et sidealter, hvis forside var ødelagt ved anlæggelsen af en grav fra 16-1700 årene. I den øvre 
gravfyld tæt ved den resterende del af sidealteret blev der fundet en 11 cm høj figur af emaljeret kobber 
samt to sammenhørende stykker forgyldt kobberblik, der tilsammen målte 16 cm. En indridset kontur 
og to naglehuller viste, at figuren har været monteret på blikket, der må have været fastgjort med en 
række små stifter til et underlag af træ. Formentlig har figuren på det forgyldte kobberblik udgjort den 
øvre del af et alter- eller processionskrucifiks, der i så fald må have haft en højde på mindst 60 cm

352. Brorstrup kirke
Kirke

MiddelalderRestaurering

NM2 965/99

12.08.02 Brorstrup

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Birgit Als Hansen

sb. 2. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 303) af en overpløjet høj på sandjord, én af en større gruppe 
der pløjes hårdt. Tomten af en stor stenkiste fra enkeltgravskultur med intakt gravlag blev udgravet, 
hvor der fandtes ravperler, flintøkser og et par stridsøkser. Kisten syntes overvejende at have været 
opført af store heller, dækket af en mindre høj, under hvilken der sås velbevarede ardspor. Alle større 
sten fjernedes i 1920erne og sloges til skærver i højens udkant

353. Øster Faldgårde II
Høj/ardspor

Yngre stenalderLæhegn

VMÅ 2186

12.08.04 Flejsborg

Ager/mark - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre stenalder

Lotte Pedersen



sb. 100. Ved prøvegravning afdækkedes et formodet gravanlæg, hvor fundene, ravperler og 
bundgravskeramik, foreløbig antyder, at der kan være tale om en træbygget gravkiste

354. Øster Faldgårde III
Høj

Yngre stenalderDyrkning

VMÅ 2219

12.08.09 Overlade

Gravhøj - Yngre stenalder

Frank Wassermeier

sb. 16. Undersøgelse af stærkt nedpløjet jættestuetomt, hvor højen har været cirkulær, med randsten af 
store sten og indgang i øst. Kammeret har været ovalt, ca. 2m langt, men området omkring dette var 
meget forstyrret; en del stenspor mv. kunne dog registreres. Ved facaden i øst fandtes blot enkelte 
lerkarskår, men der fandtes sporadisk bopladsmateriale i området, der må hidrøre fra en ældre boplads 
tilhørende tragtbægerkulturen

355. Vægerhøj
Megalitanlæg

Yngre stenalderDyrkning

VMÅ 1666

12.08.09 Overlade

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Michael Wölck

sb. 283. Mellem jernalderbopladserne Aars Mark og Tolstrup fandtes en boplads fra yngre bronzealder. 
Der frilagdes et mindre område med gruber, stolpehuller og væggrøft efter flere småhuse. Bopladsen 
var stærkt nedpløjet og senest forstyrret af tilført fyld

356. Messevej
Boplads

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

VMÅ 2203

12.08.14 Aars

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Frank Wassermeier

sb. 83. Undersøgelse af én af en gruppe hårdt nedpløjede høje, hvor udgravningen afslørede, at 
centralgraven har været en N-S orienteret stenkiste i en lille høj, omgivet af en stenfyldt grøft. Der 
fremkom kun enkelte daterende oldsager på sekundært leje, og af kisten sås blot stenspor og nogle store 
sten, ligeledes på sekundært leje

357. Pugholm 1
Høj

Yngre stenalderDyrkning

VMÅ 2208

12.08.14 Aars

Gravhøj - Yngre stenalder

Frank Wassermeier

Viborg  Amt



sb. 52. I et reolpløjet, 300 m langt tracé, fandtes op til 1m tykke skallag, der udgør mindst to mindre 
køkkenmøddinger. Løsfund såvel som systematisk udgravning har vist, at der er fund fra 
Ertebøllekultur, TN, sen MN A og SN. Køkkenmøddingerne ligger på østsiden af et næs, der i 
stenalderen strakte sig ud i fjorden

358. Dalsgårde II
Skaldynger

Æ.st./y.st.Læhegn

SMS 699A

13.01.02 Dommerby

Skaldynge - Ældre stenalder
Skaldynge - Yngre stenalder

Ole I. Jensen
Kurt Glintborg Overgaard

sb. 86. På et østvendt næs, i oldtiden omgivet af vand/vådområder, fandtes tre hustomter med forsænket 
østende, hvoraf to indeholdt klokkebægerkeramik. Endvidere to toskibede huse, der foreløbig dateres til 
senneolitikum. Der udtoges en del prøver med henblik på 14C dateringer. Vestligst på næsset fremkom 
et treskibet hus fra tidlig yngre bronzealder

359. Glattrup IV
Boplads

Y.st./y.br.Andet anlægsarbejde

SMS 695A

13.01.02 Dommerby

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Kurt Glintborg Overgaard

sb. 166. Prøvegravning af 5,5 ha, hvorved der fandtes et udstrakt bopladsområde med særdeles 
velbevarede treskibede langhuse og store fundrige gruber. Undersøgelsen måtte koncentreres om to af 
husene, hvor det ene havde haft tørvevægge. Der sås bevaret lergulv i vest og meget tydelige spor af 
båseskillerum i staldenden, der kunne rumme 18 kreaturer. Det andet hus havde stensat væggrøft i øst, 
med spor af risfletning på indersiden. Centralt i husets vestdel, nær ildstedet, fandtes dele af et større, 
nedgravet lerkar

360. Vinkel Overmark
Boplads

Førromersk jernalderSkovrejsning

SMS 696A

13.01.06 Højslev

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Agner Nordby Jensen
Kurt Glintborg Overgaard

sb. 217. Færdigundersøgelse (AUD 1998, 319) der afslørede, at en stensamling under flad mark 
antagelig er en naturlig forekomst

361. Lund
Diverse

udateretDyrkning

SMS 694A

13.01.17 Ørslevkloster

Andre anlæg/diverse - Udateret

Agner Nordby Jensen



sb. 204. Undersøgelse af ca. 2.000 m2 med velbevarede bopladsrester fra yngre germansk jernalder - 
tidlig middelalder. Der blev udgravet syv grubehuse, fem langhuse, grøftsystem og en vej, hvor det 
antages, at den ældste bebyggelse alene udgøres af grubehuse. Fire langhuse er fra sen vikingetid, 
heriblandt et 27 m langt krumvægshus med dobbelte vægstolper, medens det sidste er et 18 m langt, 
enskibet hus fra tidlig middelalder. I grubehusene er der bl.a. fundet et svajet lerkar med fladedækkende 
stempelornamentik samt skår fra to drikkeglas og råglas til perlefremstilling. Grøftsystemet fra tidlig 
middelalder består af en grøft, der på et tidspunkt erstattes af et tørvedige. Vest for bebyggelsen 
påvistes et bredt vejforløb bestående af flere sæt hjulspor med retning mod kirken. Undersøgelsen 
forventes fortsat i 2000

362. Smede Ager
Boplads/vej

Germ./vik./midd.Andet anlægsarbejde

FUM184/99

13.02.02 Fur

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

John Brinch Bertelsen

sb. 25. Fortsat undersøgelse af jordfæstegrav (AUD 1998, 320). Under flere lag af hånd- til hovedstore 
sten fandtes et kompakt lag af flade dæksten, medens selve gravbunden lå 80 cm under pløjelaget; spor 
af højfyld sås ikke. Graven opfattes som en Oderkiste. I øvrigt var der i området spredte bopladsrester 
fra oldtiden

363. Møllegaard
Jordfæstegrav/boplads

Y.st./oldtidSkovrejsning

SMS 686A

13.02.03 Glyngøre

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Bebyggelse - Oldtid

Agner Nordby Jensen

sb. 72. Fund af stolpehuller og gruber. Endvidere gennemgravedes vestsiden af en stærkt nedpløjet høj

364. Dalstrup
Boplads/høj

OldtidLæhegn

SMS 704A - 5

13.02.04 Harre

Bebyggelse - Oldtid
Gravhøj - Oldtid

Agner Nordby Jensen

sb. 48. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 321) af gravplads fra sen yngre bronzealder til tidlig 
førromersk jernalder, hvorved der fandtes yderligere 20 brandgrave. Det kunne ses, at rækken af 
stenspor, som delte gravpladsen, fortsatte ind til foden af gravhøjen

365. Hellegård
Gravplads

Y.br./førrom.Dyrkning

SMS654A

13.02.08 Sæby

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

Ole I. Jensen
Kurt Glintborg Overgaard



sb. 25. Fund af stolpehuller og kogestensgruber ved prøvegravning

366. Tinghøj
Boplads

OldtidLæhegn

SMS 704A - 4

13.02.09 Tøndering

Bebyggelse - Oldtid

Agner Nordby Jensen

sb. 102. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 322) på et 2,7 ha stort areal. Der fandtes stolpehuller, 
kogestensgruber og tomten af et treskibet langhus fra ældre bronzealder med kogestensgruber i den 
vestlige beboelsesdel. Endvidere undersøgtes spredte, neolitiske bopladsspor

367. Bavnehøje
Boplads

Y.st./æ.br.Skovrejsning

SMS 687A

13.02.10 Vile

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Agner Nordby Jensen

sb. 140. Ved overvågning af jordarbejde øst for en høj (AUD 1997, 275) fremkom under flad mark en 
NØ-SV orienteret kiste, 1,6 x 0,6 m med brændte knogler og en dobbeltknap af bronze fra periode III. 
Desuden fandtes en stærkt nedpløjet urnegrav fra yngre romersk jernalder hvori brændte knogler og 
rester af en benkam

368. Vester Skovgård II
Brandgrave

Æ.br./y.rom.Andet anlægsarbejde

SIM 27/1997

13.03.01 Balle

Gravplads/grav - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Knud Bjerring Jensen

sb. 68. Mindre udgravning efter oppløjning af kværnstensfragmenter af rhinsk basalt på en delvist 
undersøgt boplads (AUD 1998, 331)

369. Gødvad Kirke
Boplads

VikingetidDyrkning

SIM 108/1989

13.03.04 Gødvad

Bebyggelse - Vikingetid

Knud Bjerring Jensen

sb. 204. Mindre undersøgelse efter oppløjning af slaggeklumper

370. Bolshøj
Jernudvinding

Rom./germ.Plantning

SIM 412/1999

13.03.05 Kragelund

Jernudvinding - Romersk jernalder
Jernudvinding - Germansk jernalder

Knud Bjerring Jensen



sb. 2. Centralt i en stærkt overpløjet høj fremkom en 2,2 x 1,0 m stor, Ø-V orienteret bundgrav fra 
enkeltgravskulturen med 30 ravperler i østenden. Ca. 8m øst for graven fandtes rester af et formodet 
randstensgærde, en enkelt række tætstillede, ca. 30 cm høje sten. Gærdet kan have tilhørt en yngre 
højfase, idet der fandtes flere fragmenter af fladehuggede dolke og ildsten fra ældre bronzealder i 
muldlaget over højen

371. Ballehøj I
Høj

Y.st./æ.br.Restaurering

SIM 409/1999

13.03.09 Sinding

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Ældre bronzealder

Niels Hartmann
Knud Bjerring Jensen

sb. 3. Udgravning af overpløjet høj i hvilken der centralt var rester af en stærkt forstyrret, stenpakket 
grav, tilsyneladende anlagt på det oprindelige muldlag. Højen, opført af græstørv, har haft en diameter 
på ca. 15,5 m, omgivet af en randstenskæde af hånd- til hovedstore sten. En 3 x 1,6 m stor, NV-SØ 
vendt grav i højens nordøstside var fundtom. Under højen velbevarede ardspor fra mindst to 
krydspløjninger, samt en række stolpehuller fra et toskibet hus, 27 x 7 m, der typologisk henføres til 
senneolitikum eller ældre bronzealder. Sydøst for hustomten fremkom en lille grube med skår fra et 
lerkar ornamenteret med pigtrådsmønster

372. Ballehøj II
Høj/ardspor/boplads

Y.st./æ.br.Råstof

SIM 410/1999

13.03.09 Sinding

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

Knud Bjerring Jensen

sb. 13. Udgravning af overpløjet, ikke tidligere registreret høj, der rummede rester af en Ø-V orienteret 
grav, 1,05 m bred og bevaret i ca. 2,2 m's længde. I graven fandtes rester af et retvægget bæger fra 
overgravstid. Gravens østende var forstyrret af en rund, 1,8 m stor og ca. 1 m dyb, stenfyldt grube, i 
hvilken der fandtes en rørformet ravperle samt dele af to grove, senneolitiske lerkar

373. Ballehøj III
Høj/grube

Yngre stenalderRåstof

SIM 411/1999

13.03.09 Sinding

Gravhøj - Yngre stenalder
Grube - Yngre stenalder

Knud Bjerring Jensen



sb. 57. Delundersøgelse, 26.000 m2, af en boplads fra yngre romersk jernalder på en stor, flad bakke 
umiddelbart oven for Gudenådalen. En række N-S vendte, store, gårde kan følges i to faser. I den 
ældste fase drejer det sig om to store, sammenbyggede gårde, hvor den nordligste dækker et areal på 50 
x 105 m, medens den sydligste muligvis er mindre, men ikke afgrænset mod syd, hvor der kan være 
flere gårde. I den yngste fase er begge gårde delt i to mindre. I begge faser har gårdene været omgivet 
af stolpebyggede hegn, der har afgrænset gårdspladserne, hvor der har ligget et eller flere 35-42 m 
lange huse samt flere mindre bygninger. I alt afdækkedes 17 huse, nogle få staklader samt en del 
hegnsforløb. Fundene udgøres af keramik, tenvægte, kværn- og knusesten, brændte knogler og en lille 
sølvfibula. Fra store affaldsgruber stammer især keramik, men i én fandtes en velbevaret dølleøkse eller 
jordhakke af jern. En stor grube vest for bebyggelsen rummede en pottemagerovn fra yngre 
bronzealder, 2 x 1,4 m og pæreformet i fladen. Den bredeste del har været dækket af en hvælvet kappe 
af brændt ler, der fandtes nede i selve ovnkammeret

374. Grauballe Nygård
Pottemagerovn/boplads

Y.br./rom.Andet anlægsarbejde

SIM 406/1999

13.03.10 Svostrup

Andre anlæg/diverse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Knud Bjerring Jensen

sb. 55. Fortsat undersøgelse af overpløjet høj (AUD 1998, 345), hvor den ældste del udgjordes af en 
høj, 12 m i diameter, omgivet af en randstenskæde af 0,2-0,4 m store sten. Højen var anlagt på et 
gammelt pløjelag, under hvilket der fandtes spredte, dårligt bevarede ardspor. Højen var opført over en 
3,2 x 1 m stor, NØ-SV vendt grav, i enderne markeret med mindre pakninger af hånd- til hovedstore 
sten. I gravens nordvestlige ende fandtes en lille, ukarakteristisk stridsøkse samt en af type K. Ca. 3,5 m 
syd for denne grav sås svage spor af en sekundær grav med to ravperler, ligeledes fra sen 
enkeltgravstid. Et par meter uden for randstenskæden og ca. 0,4 m højere i mørk muld sås rester af en 
anden, meget kraftig randstenskæde med to koncentriske rækker af 0,4-0,5 m store, tætstillede sten. Det 
ca. meterbrede mellemrum mellem rækkerne var opfyldt med en pakning af hånd- til hovedstore sten, 
herunder flere knusesten og spredte lerkarskår, måske fra ældre jernalder. Der er tidligere fundet dårligt 
bevarede grave fra ældre romertid i højens østside

375. Stahøj
Høj/ardspor

Y.st./rom.Plantning

SIM 37/1998

13.03.10 Svostrup

Ager/mark - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Knud Bjerring Jensen

sb. 69. Kortvarig eftergravning (AUD 1997, 280) hvor der i en godt 200 m lang søgegrøft fremkom ca. 
40 fyldskifter

376. Resengaard
Boplads

UdateretAndet anlægsarbejde

SMS 449A

13.04.08 Resen

Bebyggelse - Udateret

Kurt Glintborg Overgaard
John Simonsen



sb. 214. Fortsat undersøgelse (AUD 1995, 280), hvor der fandtes fire langhuse antagelig i tre faser, op 
til 21 m lange og 7 m brede og med kogestensgruber i vestenden i tre af husene. Dateringen til ældre 
bronzealder skyldes hustype, keramik og fladehugget flint. Endvidere fandtes gruber med keramik fra 
yngre bronzealder og førromersk jernalder samt tre ringgrøfter, tuegrave?

377. Rødkjærsbro NØ I
Boplads

Æ.br./y.br./førrrom.Andet anlægsarbejde

VSM 397F

13.07.15 Vindum

Bebyggelse - Ældre bronzealder
Andre anlæg/diverse - Yngre bronzealder
Andre anlæg/diverse - Førromersk jernalde

Martin Mikkelsen

sb. 47 (eller 45). Et område med ardspor lå lidt forskudt i forhold til rester af en stenbræmme af hånd- 
til hovedstore sten. Oplysninger om fjernelse af mange, store randsten passer dårligt med, at der ikke 
fandtes stenspor. Et par lerkarskår i forstyrrelser stammer fra retvæggede bægre. tre brandgrave 
indeholdt bronzer, og fra en urne stammer bronzearmringe og et hjulkors. Tre steder fandtes 
fladehuggede flintsegl uden kontakt med synlige anlæg

378. Vinkel Vestermark
Høj/ardspor

Y.st./æ.br./y.br.Dyrkning

VSM 900F

13.07.16 Vinkel

Gravhøj - Yngre stenalder
Ager/mark - Yngre bronzealder

Mette Iversen

sb. 22. Afsluttende undersøgelse (AUD 1998, 355) hvor der bl.a. fandtes rester af en af dyrkning stærkt 
forstyrret grav fra yngre jernalder eller vikingetid, der indeholdt klinknagler

379. Thomasminde
Grav

Y.j./vik.Dyrkning

KHM 0824

13.07.17 Øster Velling

Gravplads/grav - Yngre jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid

Claus Kjeld Jensen

sb. 102. I en Ø-V gående søgegrøft gennem østfløjen kunne det ses, at bygningerne fra nyere tid højst 
sandsynligt står på klosterfundamenterne. Desuden sås det, at store dele af klosteret ligger på et kunstigt 
skabt plateau, hvor meget store mængder sand er blevet båret eller kørt til området for at hæve terrænet 
syd for kirken

380. Asmild kloster
Kloster

Midd./nyere tidSelvvalgt forskning

VSM 879F

13.08.01 Asmild

Kloster - Middelalder
Kloster - Nyere tid

Bo Gregersen
Jesper Hjermind



sb. 166. Prøvegravning på et 1,3 ha stort område og efterfølgende udgravning af 1.000 m2, hvor der 
fandtes spor efter hegn, gruber og stolpehuller

381. Søbakken
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

VSM 913F

13.08.12 Rødding

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Vibeke Juul Pedersen

sb. 225. Undersøgelse af 4,5 m af nordmuren og 6 m af sydmuren af den formodede Sct. Drottens 
Kirke, hvor bredden udgjorde 8,5 m. Længden er ukendt, da dele af tomten ligger uden for det 
undersøgte område, eller måske er bortgravet ved vejarbejde i 1960erne. I og mellem det nederste lag 
fundamentsten var der et 10-20 cm tykt lag afslag fra tilhugning af kvadersten. I skibets vestlige del 
fandtes grave, og her er senere tilføjet et lille tårn, hvis fundament har snittet en eller to grave. På 
kirkegården undersøgtes 84 grave, herunder en række med meget afvigende orientering, der måske er 
samtidige med en ældre (træ)kirke. Der sås desuden spor af aktivitet på stedet, før kirken blev bygget: 
spor efter bronzestøbning, stolpehuller, brønde og en mulig skelgrøft

382. Sct. Drottens Kirke
Kirke/kirkegård/bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

VSM 902F

13.08.15 Viborg

Bebyggelse - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Vibeke Juul Pedersen
Jesper Hjermind

sb. 239. Undersøgelsen af kirketomten, der supplerede ældre oplysninger, viste følgende mål: skib 
18,40 x 11,20 m, kor 6,4 x 8,8 m og apsis 8 m bredt; alle fundamenter var ca. 1,6 m brede. Syd for 
kirken fandtes tre stolpehuller på række med en indbyrdes afstand af 2m og en diameter på 0,8 m samt 
tre mindre stolpehuller. Det ville være oplagt at sætte stolpehullerne i forbindelse med en ældre 
trækirke. Der blev registreret 187 grave, jf. også AUD 1994, 382. Der var påfaldende mange 
børnegrave, og næsten alle typer af middelaldergrave var repræsenteret. Den mest imponerende grav 
bestod af 15 flade, tilhuggede granitsten på højkant og muret sammen med mørtel

383. Sct. Mathias Kirke
Kirke/kirkegård

MiddelalderAndet anlægsarbejde

VSM 855F

13.08.15 Viborg

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Rikke Islev
Jesper Hjermind

sb. 239. Udgravning af 18 grave fra Sct. Mathias Kirkegård

384. Sct. Mathias Kirkegård
Kirkegård

MiddelalderAndet anlægsarbejde

VSM 906F

13.08.15 Viborg

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Ann Bodilsen
Jesper Hjermind



sb. 93. På den nordvestlige del af et højtliggende plateau i et stærkt kuperet terræn blev der foretaget 
undersøgelse på et bopladsområde. Der fandtes spor efter tre faser af et stolpehegn samt store, 
sammenhængende gruber, der indeholdt meget keramik samt enkelte kværnstensfragmenter, knuse- og 
glittesten. På et tilsvarende plateau 200 m mod vest er der tidligere undersøgt bebyggelse fra midten af 
førromersk jernalder til slutningen af ældre romersk jernalder

385. Hvolris
Boplads

Førrom./rom.Andet anlægsarbejde

VSM 1A

13.09.03 Hersom

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Dorthe Kaldal Mikkelsen

Snitgravning og opmåling af profiler forud for oprensning og retablering af voldgrav. Fundførende lag 
fremkom ikke, blot ukarakteristiske teglstykker

386. Kaas Hovedgård
Voldgrav

Nyere tidAndet anlægsarbejde

SMS 707A

13.10.05 Lihme

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Ole I. Jensen
Kurt Glintborg Overgaard

sb. 174. Ved prøvegravning fandtes blot enkelte gruber

387. Rødding Kirke
Boplads

OldtidDiverse

SMS 706A

13.10.07 Rødding

Bebyggelse - Oldtid

Agner Nordby Jensen

sb. 122. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 359) hvor det kunne påvises, at der på holmen, hvor møllen 
lå, er lagt et op til 0,5 m tykt lerlag, som hviler på vandretliggende grene og større træstammer. Af fund 
kan nævnes bildehammer, økse, kakkelpotter, knogler og meget keramik. Desuden jernaksel, lejesten til 
såvel vandrette som lodrette aksler samt padleblade. Møllen har været af typen med enkeltringet 
møllehjul og sidestøtter mellem padlebladene. Resterne af en bygning, som man fandt spor af i 1912, 
blev identificeret

388. Brokholm Sø
Vandmølle

MiddelalderDiverse

SMS 611A

13.11.01 Grinderslev

Vandmølle - Middelalder

Agner Nordby Jensen
Kurt Glintborg Overgaard



sb. 123. Registrering af udstrakt bopladsområde med et kompakt kulturlag og tilhørende gruber nord 
for sb. 2. Et nedgravet lerkar optoges centralt i kulturlaget

389. Grinderslev loster
Boplads

Førromersk jernalderLæhegn

SMS 704A -2

13.11.01 Grinderslev

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Agner Nordby Jensen

sb. 68. Ved prøvegravning fremkom udstrakte forekomster af stolpehuller, gruber og grøfter. Området 
var endvidere rigt på ardspor

390. Jebjerggård
Boplads/ardspor

JernalderLæhegn

SMS 704A - 6

13.11.03 Jebjerg

Bebyggelse - Jernalder

Agner Nordby Jensen

sb. 32. Ved prøvegravning kunne den overpløjede, sb. registrerede høj ikke erkendes

391. Yttrup
Høj

OldtidLæhegn

SMS 704A - 3

13.11.06 Rybjerg

Gravhøj - Oldtid

Agner Nordby Jensen

Ved prøvegravning fandtes enkelte gruber og stolpehuller

392. Brønsager
Boplads

OldtidLæhegn

SMS 704A -1

13.11.08 Thise

Bebyggelse - Oldtid

Agner Nordby Jensen

sb. 27. Fortsat undersøgelse (AUD 1996, 279) af syv grave hvor en grav fra yngre romersk jernalder 
var delvis forstyrret af en fra ældre germansk jernalder. En grav fra yngre germansk jernalder lå oven i 
en stensat, plyndret grav fra ældre romersk jernalder. Fundene bestod bl.a. af lerkar, glasperler, fibler 
og jerngenstande. En grav fra yngre romersk jernalder indeholdt fem små jernnitter, formodentlig fra 
den dødes fodtøj, og en grav fra 7. årh. indeholdt en rektangulær pladefibula. Endnu henstår 
undersøgelsen af et røselignende anlæg

393. Ved Ålehøj
Gravplads

Rom./germ.Råstof

KHM 0807

13.12.05 Nørbæk

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

Ernst Stidsing



sb. 18. Udgravning af overpløjet høj eller naturlig bakketop, hvorved der fandtes fire brandgrave, 
gruber med skår, et par sydegruber og et ildsted

394. Mollerup
Gravplads/boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

VSM 899F

13.12.13 Ørum

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Mette Iversen

sb. 17. Kammeret i den i 1961 fredede Stinehøj måtte opfyldes med grus pga. ustabilitet i 
konstruktionen. En bæresten i kammeret var revnet, formentlig allerede under håndteringen af sten ved 
byggeriet, idet stenen var udfyldt med lodretstillede stenfliser. Konstruktionen i nordvæggen og højens 
form antyder, at der måske findes endnu et kammer i højen

395. Stinehøj
Megalitanlæg

Yngre stenalderRestaurering

SNS 613-0113

13.12.13 Ørum

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Svend I. Hansen
Jørgen Westphal

sb. 30. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 366) hvor der udgravedes to gårdsanlæg og halvdelen af et 
tredje fra yngre førromersk jernalder. Bopladsen er nu antagelig afgrænset, idet dog en del mod øst er 
ødelagt af et parcelhuskvarter. Nogle store fyldskifter viste sig at være grave fra yngre romersk og 
ældre germansk jernalder, og af sådanne undersøgtes ti, indtil 3 x 3 m store og 1,5 m dybe. Gravene var 
meget sparsomt udstyrede, men til gengæld var der tilsyneladende ofret store mængder keramik oven på 
dem

396. Øster Bjerregrav
Boplads/gravplads

Førrom./rom./germ.Andet anlægsarbejde

KHM 1290

13.12.14 Øster Bjerregrav

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

Claus Kjeld Jensen

sb. 30. Ved prøvegravning fremkom et antal fyldskifter, indtil 3 x 4 m i fladen, som viste sig at være 
grave eller gravlignende anlæg fra yngre romersk/ældre germansk jernalder. De seks undersøgte anlæg 
var meget sparsomt udstyret med egentlige gravgaver, men indeholdt øverst store mængder "ofret" 
keramik

397. Øster Bjerregrav 2
Gravplads

Rom./germ.Andet anlægsarbejde

KHM 1502

13.12.14 Øster Bjerregrav

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

Claus Kjeld Jensen



sb. 32. Ved en mindre prøvegravning fremkom enkelte gruber, der indeholdt ildskørnede sten, trækul 
og lidt keramik. Gruberne hører antagelig til i udkanten af en boplads, der ligger umiddelbart syd for 
det berørte område

398. Øster Bjerregrav 3
Gruber

Br./j.Læhegn

KHM 1497

13.12.14 Øster Bjerregrav

Grube - Bronzealder
Grube - Jernalder

Claus Kjeld Jensen

Randers  Amt

sb. 118. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 367) af en langstrakt stenbræmme med store mængder 
grubekeramisk bopladsmateriale langs nordsiden. Efter åbning af yderligere 167 m2 kunne det ses, at 
det drejede sig om den nordlige langside af en ca. 27 x 9 m stor langdysse, orienteret VSV-ØNØ, hvor 
stort set alle store sten var fjernet. Tilbage var næsten kun 0,20 m højfyld mod nord og en stenpakning 
af hovedstore sten, pakket med knust flint. Endvidere enkelte skår fra bæger og tragtskål i stenspor i 
sydsiden. Omtrent midt i langhøjen fandtes bunden af en senneolitisk hellekiste, der, især vurderet ud 
fra stenspor, har haft indre mål på 2 x 2,5 m. På bunden lå flade sten med knust flint imellem, og i 
kistens ca. 20 cm fyld fandtes forholdsvist velbevarede skeletrester af tre voksne og et barn. Ved 
skelettet af en ung person fandtes tre koniske ravknapper med V-boring, og i hånden af en ældre person 
lå en benpren og ved samme persons brystregion knogler fra et spædbarn. I kistens fyld fandtes bl.a. tre 
skafttungepile og tre tværpile samt adskilligt andet bopladsmateriale, herunder skaller, der har 
medvirket til de gode bevaringsforhold. 16 stenspor i en cirkel antyder, at der i bronze- eller jernalder er 
opført en høj på ca. 13 m i diameter oven på langdyssen

399. Kainsbakke
Megalitanlæg/boplads/høj

Y.st./br./j.Dyrkning

DJM 1900

14.01.05 Ginnerup

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Lisbeth Wincentz

sb. 57. Udgravning af 22 x 11 m stor langdysse med en 2,5-3 m bred stenpakning, i hvis inderste del 
flere steder sås tydelige spor efter store randsten. Endvidere indledtes udgravningen af resterne af to, 
antagelig polygonale kamre. Ved sydsiden af det sydlige kammer fremkom en NØ-SV orienteret, 2,3 x 
2,1 m stor, stenpakket jordfæstegrav fra ældre romersk jernalder, som indeholdt ni lerkar og en 
jernkniv; graven har muligvis været dækket af en røse. Der er måske en jernaldergrav mere i 
langdyssens østende

400. Burildgård
Megalitanlæg/grav

Y.st./rom.Dyrkning

DJM 2743

14.01.06 Gjerrild

Megalitanlæg - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Lisbeth Wincentz



sb. 60, 105. Prøvegravning og udgravning forud for dybdepløjning af et 19 ha stort, lavtliggende 
engareal, hvor der tidligere er opsamlet omfattende materiale fra stenalder og ældre bronzealder. Der 
udlagdes en 1,8 x 240 m lang søgegrøft langs arealets nordside og en 1,8 x 79 m lang grøft vinkelret på 
denne. Grøfterne lå desuden sådan, at de ved en lav banke løb gennem områderne med den største 
mængde overfladefund fra grubekeramisk- og enkeltgravskultur. Ved videre undersøgelser fandtes bl.a. 
en 4 x 3 m stor sænkning med kulturjord og spredte forekomster af flint og enkeltgravskeramik, 
ligesom en grube med overgravskeramik blev tømt. I søgegrøfterne fandtes desuden en del flint, i øst 
både fra Ertebølle- og tragtbægerkultur

401. Skideneng
Boplads

Æ.st./y.st.Skovrejsning

DJM2396

14.01.06 Gjerrild

Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder

Lisbeth Wincentz

sb. 160. Registrering af et T-formet, ovnlignende anlæg med tæt pakning af ildskørnede sten, flankeret 
af enkelte stolpehuller. Ca. 10 m nord for dette fandtes med detektor to tenvægte af bly, og lidt øst for 
ovnanlægget fandtes to aflange kogestensgruber. Videre østpå sås dele af mindst to stolpebyggede huse, 
heraf et med arneplade, og ca. 70 m øst for gadekæret udgravedes et 3,5 x 2,5 m stort grubehus. Over 
disse anlæg med ca. 9m mellemrum sås tre rener fra N-S orienterede, højryggede agre

402. Glesborg Gadekær
Boplads/ager

Vik./midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

DJM 2746

14.01.07 Glesborg

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

Niels Axel Boas

sb. 63. I ca. 250 m søgegrøfter fremkom mod syd kogestensgruber og stenanlæg fra yngre jernalder. 
Mod nord og højereliggende åbnedes et felt på ca. 600 m2, hvor der fandtes 50 stolpehuller, gruber og 
nedgravninger fra sten- og bronzealder samt en klynge smågruber med skår og flint fra 
tragtbægerkultur. Fra ældre bronzealder stammer en 15 x 7 m stor hustomt med afrundede gavle og 
indgang i sydsidens vestlige del og delvist bevarede spor af vægstolper. Huset har haft tre sæt 
tagbærende stolper og indeholdt også tre små, cirkulære kogestensgruber. Huset var nedgravet i et 
kulturlag, der indeholdt en del materiale, både fra tragtbægerkultur, TN C, MN A I, og overgravstid

403. Selkær
Boplads

Y.st./æ.br./y.j.Skovrejsning

DJM 1991 og DJM 2745

14.01.12 Kastbjerg

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

Niels Axel Boas
Lisbeth Wincentz



sb. 79. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 373) med udvidelse af felt med 206 m2 hvorved fandtes en 
meget tæt koncentration af brændt lerklining i en Ø-V orienteret bræmme i sammenhæng med en del 
små stolpehuller og gruber. I de ofte nævestore stykker lerklining sås talrige aftryk fra grene, vidjer og 
plantedele. Bræmmerne med brændt lerklining, stolpehuller og mindre gruber, der iagttoges tre eller 
fire steder, må udgøre sikre spor af bygninger. Fraværet af regulære hustomter med markante spor af 
stolpekonstruktioner kunne skyldes, at der er tale om lerklinede vægge på fodrem. Fra gruber, 
stolpehuller og kulturlag er der et omfattende keramikmateriale, MN A II, herunder skår af lerskiver og 
skeer. Speciel er en lille, ornamenteret ske med hult blad og skaft, der afsluttes i et hoved med horn og 
markeret mule. I flintmaterialet dominerer skrabere, skiveknive og bor

404. Albæk I
Boplads

Yngre stenalderDyrkning

DJM2666

14.01.14 Rimsø

Bebyggelse - Yngre stenalder

Lisbeth Wincentz
Niels Axel Boas

sb. 1. Delvis retablering af en langdysse med en omtumlet tilværelse, hvor allerede de ældste 
indberetninger omtalte et hus bygget på selve den 40 m lange høj og brug af to dyssekamre til diverse 
formål. Hertil kommer stensprængning/plyndring, delvis udjævning af højen og nedrivning af det sidste 
hus på stedet i 1960erne, hvorefter langdyssen henlå som en lav højning med en bunke store sten 
midtpå - efterhånden helt tilgroet. Senest foretoges en hårdhændet fjernelse af sten og bevoksning af 
usagkyndige, som foranledigede en prøvegravning. Denne viste, at to dyssekamre var helt ødelagte, 
men at højfylden var bevaret i op til 1m tykkelse. Det besluttedes da at bevare resterne af langdyssen og 
bringe en del af de fjernede sten tilbage i synlige stenspor. På grund af de meget varierede stentyper 
kunne en del af de sønderdelte randsten med sikkerhed bringes tilbage på deres rette plads, medens 
andre blot markerer et synligt stenspor. Langhøjen, nu fredet, fremtræder herefter med to store gavlsten 
mod øst og hele den sydlige langside markeret med sten i vekslende størrelse

405. Ørup
Megalitanlæg

Yngre stenalderVejanlæg

EBM 740

14.02.11 Rosmus

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Esben Kannegaard

sb. 50. Undersøgelse af størstedelen af en boplads fra ældre romersk jernalder, i alt 9.000 m2, der synes 
at omfatte den centrale del. Bopladsen lå på en lav forhøjning ud i Lilleådalen, og afgrænsning er sket 
mod nord og syd, medens bopladsen fortsætter lidt længere mod øst og vest. Der blev fundet 12 
langhuse, 13 udhuse og to brønde samt et antal hegn, og der kunne påvises tre hele gårdsanlæg, medens 
to kun delvis kunne påvises. To af gårdsanlæggene var bygget sammen og udgjorde en dobbeltgård, 
hvorfra der er taget prøver til fosfatanalyse. Der er fundet en stor mængde keramik på bopladsen, der 
kun synes at have eksisteret i en relativ kort periode fra begyndelsen af ældre romersk jernalder

406. Vinterslev Bæk
Boplads

Romersk jernalderAndet anlægsarbejde

KHM 1414

14.03.01 Galten (Nørre)

Bebyggelse - Romersk jernalder

Poul Nissen



sb. 89. Fortsatte undersøgelser (AUD 1998, 382) afslørede et sammenhængende kulturlag på 12-1500 
m2, bl.a. med en neolitisk hustomt. 1.200 m søgegrøft vest herfor viste en jævn spredning af neolitiske 
anlæg, herunder endnu en neolitisk hustomt og små gravkister fra enkeltgravskultur. Fund og anlæg i 
øvrigt tilhører grubekeramisk kultur og mellemneolitisk tragtbægerkultur

407. Højvang 1
Boplads

Yngre stenalderDyrkning

KHM 1053

14.04.11 Øster Tørslev

Bebyggelse - Yngre stenalder

Reno Fiedel



Middelalderåret gav anledning til genoptagelse af ældre, arkæologiske undersøgelser, især for at få 
klarhed over hvorvidt øens tre fredede voldsteder, Fyrbakken, Kastelbakken og Skaadebakken virkelig 
stammer fra Marsk Stigs tid. Fyrbakken fremstår som en regelmæssig borgbanke, 50 x 30 m, med op til 
2m tykke lerlag, opkastet fra den omgivende, dybe voldgrav. Ved hjælp af fire mindre søgegrøfter og et 
godt 40 m2 stort felt blev det dokumenteret, at banken er opført på de fredløses tid. De skriftlige kilder 
siger 1290, hvilket stemmer overens med de arkæologiske fund. Der fandtes rester af bygninger, som 
formodentlig har strakt sig over det meste af borgbanken, og dele af to simple huse, opført af træ og 
bindingsværk blev udgravet. Der iagttoges flere interessante bygningsdetaljer, og fundene omfatter bl.a. 
keramik, metalgenstande, fragmenter af benfløjter og store mængder dyreknogler. Desuden mønter fra 
Marsk Stigs tid og barrer til fremstilling af mønter. De bygninger og kulturlag, der registreredes på 
bankens nord-, syd- og øst-side var stærkt trækulsholdige, hvilket stemmer overens med de skriftlige 
kilders udsagn om, at Erik Menved i 1306 nedbrændte de fredløses borge. Direkte på brandlaget lå et 1 
m tykt lerlag, tydeligvis lagt kort efter branden og formodentlig af kongen for at udbygge og befæste 
forsvarsværket yderligere. Voldstedet Kastelbakken, en 65 x 35 m stor banke, ligger på øens vestside 
ud mod kystskrænten og hæver sig 6 m over det omgivende terræn. Ved undersøgelsen blev der ved 
bankens fod påvist en voldgrav, formodentlig en halsgrav, der løber fra kyst til kyst. På bankens top 
udlagdes søgegrøfter, og der blev registreret udstrakte kulturlag, som indeholdt store mængder knogler 
fra får, svin, okse, fisk og fugl. Blandt øvrige fund var keramik, mønter, kobberstumper, antagelig fra 
møntfremstilling, genstande af ben, skibsnagler samt søm og slagger fra jernfremstilling. 
Undersøgelsen viste, at borgbankens top har været forsynet med en mere end 3 m høj vold ud mod 
bankens stejle sider. Sine steder antyder stolpehuller, at der på voldens yderside antagelig har været en 
palisade. Spor efter en meget kraftig stolpe på banken kan have indgået i en tårnkonstruktion. Lignende 
stolpekonstruktioner er tidligere påvist på øens tredje voldsted, Skaadebakken, der også hovedsagelig er 
kunstigt opført, herunder en markant vold ved dens fod, som en mindre undersøgelse afslørede. Disse 
tre voldsteder rummer så mange fælles træk, både mht. til konstruktion og datering, at de uden tvivl alle 
hører til Marsk Stigs forsvarsanlæg. Pga. tidligere møntfund neden for Kastelbakken udlagdes der her 
søgegrøfter og åbnedes et par mindre felter. Ved lagvis afgravning og minutiøs detektorafsøgning blev 
der i pløjelaget fundet over 100 mønter og møntblanketter samt råmetal, i.e. kobber. Under det ret tynde 
pløjelag fandtes ca. 50 gruber, hvori keramik og diverse jerngenstande. Hertil en meget velbevaret 
seglstampe, der, som de øvrige fund, kan dateres til omkring 1300. Eftersom hele forløbet ved 
møntfremstilling kan belyses ud fra fundmaterialet i området, er det nærliggende at tro, at der her er 
fremstillet mønter; i så fald må sporene efter værksteder være ødelagt ved dyrkning. Der blev kun 
fundet svage spor af bebyggelse i det åbne land mellem voldstederne, hvor der kan have ligget mindre 
beboelseshuse, stalde og udhuse af let konstruktion. I næsten 300 m søgegrøfter fandtes således blot 
enkelte stolpehuller og kulturlag, hvis indhold af keramik og mønter kan dateres til omkring 1300. Men 
spor efter fremstilling af falske mønter var til gengæld så meget desto større, idet der blev fundet flere 
hundrede stykker kobberskrot, blanketter og mønter spredt i samtlige søgegrøfter mellem voldstederne; 
disse fund tolkes bedst som bevis på et meget omfattende falskmøntneri med mange værkstedspladser. 
Ved kystskrænten neden for Kastelbakken blev der i en søgegrøft undersøgt tre velbevarede kulturlag, 
adskilt af nedskredet ler fra skrænten. Fund af kompakte koncentrationer af afslag og fem økseplanker 
viser specialiseret og intensiv udnyttelse af øens flint. Lagene indeholdt desuden flintredskaber, 
keramik, dyreknogler og spor af ildsteder og dateres til anden halvdel af MN A og/eller MN B. 
Bopladsen har en formodet udstrækning på 150 m langs foden af litorinaskrænten. I tilknytning til en 
væksthorisont over disse kulturlag fandtes dele af et menneskeskelet, næppe fra en grav. Resultatet af 
en C14-datering afventes. Øverst i søgegrøftens stratigrafiske sekvens er der aflejret et op til 40 cm tykt 
kulturlag indeholdende dyreknogler, teglstykker, lerkarskår og jerngenstande, herunder en 
armbrøstbolt. Dette kulturlag forbindes med Marsk Stigs befæstning af øen. For at få indtryk af Hjelms 
udseende i middelalderen, vurdere erosionen ved de kystnære voldsteder Kastelbakken og 
Skaadebakken og se på spørgsmålet om beliggenheden af mulige anløbspladser blev der på udvalgte 
steder lagt søgegrøfter i øens udstrakte strandvolde. Resultaterne af disse undersøgelser, herunder C14-
analyser afventes

408. Hjelm
Voldsted/boplads

Midd./y.st.Selvvalgt forskning

EBM 341, 754-761

14.05.04 Ebeltoft Ls

Marie Klemmensen
Nils Engberg
Hans Skov
Jens Vellev
Kaj Strand Petersen
Uffe L. Rasmussen



Kulturlag - Yngre stenalder
Bebyggelse - Middelalder
Depotfund/skattefund/offerfund - Middelald
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Martin Pavón
Pauline Asingh

sb. 17. Eftergravning (AUD 1998, 387) for at afklare fundforholdene omkring et tidligere udgravet 
skelet. Vest for skaldyngen undersøgtes 200 m2 og øst for skelettet ca. 50 m2. Sidstnævnte sted 
fremkom mørke fyldskifter, der bl.a. indeholdt store mængder afslag, fremkommet ved tilhugning af 
fladehuggede emner fra senneolitikum eller ældre bronzealder. Iagttagelser i disse lag tyder på en ret 
omfattende indsamling af mollusker, formodentlig over et langt tidsrum, samtidig med at der foregik en 
tørvevækst på stedet. I en søgegrøft ud i et lavereliggende areal mod syd sås, at skaldyngen her er 
omlejret af gentagne overskylninger. Ved undersøgelse af Ertebøllelagene blev det også klart, at disse 
talrige steder er forstyrret og opblandet med bronzealdermateriale, herunder en betydelig mængde 
lerkarskår

409. Vængesø I
Skaldynge

Æ.st./y.st./æ.br.Dyrkning

EBM 156

14.05.06 Helgenæs

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

Esben Kannegaard

sb. 37. Undersøgelse af stensat jordfæstegrav fra B 1, hvor den centrale del var plyndret, måske allerede 
i jernalderen. Der fandtes alligevel fem lerkar langs gravens sydside samt en jernkniv. 5m herfra er 
tidligere undersøgt en grav fra samme periode

410. Pilevænget 6
Jordfæstegrav

Romersk jernalderAndet anlægsarbejde

KHM 1461

14.06.02 Fårup

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Claus Kjeld Jensen

sb. 11. Prøvegravning af et 1,5 ha stort, kraftigt forstyrret område, hvor der fandtes fem mindre gruber, 
heraf en med skår fra tre lerkar

411. Mejlby
Gruber

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

KHM 1343

14.06.07 Linde

Grube - Yngre bronzealder

Reno Fiedel



sb. 26. Snibhøj er en af de mest velbevarede og besøgte jættestuer i Jylland. Højen med sine to 
gravkamre, der blev undersøgt af G. Sarauw og A.P. Madsen i 1895-96, er 6,5 m høj og 30 m i 
tværmål. Ved opmåling af kamrene og udbedring af tørmure i det sydlige kammer fandtes mellem nogle 
tørmursfliser sparsomme rester af birkebark, hvorfra en prøve blev udtaget til AMS- datering

412. Snibhøj
Jættestue

Yngre stenalderRestaurering

SNS 612-0006

14.07.10 Snæbum

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Svend I. Hansen
Jørgen Westphal

sb. 24. Spanskhøj blev fredet i 1898, men de to små, velbevarede gravkamre blev først opdaget i 1928 
og undersøgt og restaureret det følgende år af G. Rosenberg. Efter at en grævling havde undergravet en 
bæresten i det ene kammer, foretoges igen restaurering. Samtidig oprensedes den nedskredne fyld foran 
de to indgangspartier, og en 0,5 m bred og 3 m lang søgegrøft førtes fra den sydlige gangmundig ud i 
pløjelaget. På et kort stykke sås et tyndt skårlag med nogle få ornamenterede tragtbægerskår. For enden 
af søgegrøften fandtes i overgangen til pløjelaget en kogestensgrube, 0,75 m i diameter, som ikke blev 
udgravet

413. Spanskhøj
Jættestue

Yngre stenalderRestaurering

SNS 613-0082

14.07.10 Snæbum

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Svend I. Hansen
Jørgen Westphal

sb. 24. Prøvegravning af et 8 ha stort areal, hvor der over et større område fandtes diffuse 
kulturlagsrester indeholdende flint og tragtbægerkeramik fra tidlig- og mellemneolitisk tid. I to områder 
fandtes forstyrrede, ikke nærmere definerbare anlægsspor

414. Østerbakken
Kulturlag

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

KHM 1067/1381

14.08.05 Ørsted

Kulturlag - Yngre stenalder

Reno Fiedel

sb. 58. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 397) hvor bopladsen blev afgrænset til alle sider, og den 
vestlige halvdel udgravet. De forholdsvis velbevarede gårdsanlæg med mange hegn ligger i to nord-
sydgående rækker på en bakkeknold

415. Enghøj 2
Boplads

Rom./germ.Vejanlæg

KHM 1217

14.09.02 Borup

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Claus Kjeld Jensen



sb. 20. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 399), hvor der i det ca. 22 x 34 m store felt fandtes 
fundamentgrøfter fra stenkirken, ca. 200 grave og enkelte gruber. Kirken, der har målt ca. 9 x 21 m, 
består af kor, skib og tårn, hvor koret skærer flere grave. Desuden var der spor efter mindst to 
bygninger, 3,5 x 10 m og 5 x 9 m, med spor efter tagbærende vægstolper. Begge er ældre end gravene, 
og den ene bygning kunne have været en trækirke. Undersøgelserne fortsætter i 2000

416. Tjærby
kirke/kirkegård

middelalderDyrkning

KHM 0899

14.09.04 Gimming

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Inger Marie Hyldgaard

sb. 86. Undersøgelse i en 103 m lang, 3,5 m bred og ca. 2,7 m dyb (undergrundsniveau) nedgravning 
ved Sct. Mortens Kirke og i Vestergade. Der var velbevarede, ikke særligt spændende kulturlag, men de 
to ældste faser af en Ø-V orienteret vejbelægning blev registreret. Gaden var nyetableret omkring 1500 
og omkring 1522 benævnt Hærstræde. Byens vestlige, indre voldgrav, 30 m bred og mindst 2,6 m dyb 
fra begyndelsen af 1500-tallet kom også frem, samt brostolper af eg, hvoraf fire tilhører en 
reparationsfase. Her afventes dendrokronologisk datering

417. Kirkegade
Kulturlag/vej/voldgrav

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KHM 1417

14.09.08 Randers

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

Christoph Briese

sb. 69. Undersøgelse af flere grøfter, 85 m i alt, bredde 0,6 m og dybde ned til 1,6 m; undergrunden 
blev ikke nået. Ældst er flere kulturlag fra yngre middelalder, nogle med mange organiske rester, samt 
fletværkskonstruktioner, der afventer C14-datering. En brønd af egetræ er ved hjælp af 
dendrokronologi dateret til efter 1500 og 1517 respektive. Nogle forholdsvis store kampesten sættes i 
forbindelse med en eller flere byggefaser af Sct. Mortens Kirke, og der fandtes fem 
pikstensbrolægninger, måske fra en gård. De seneste fund er forstyrrede kister og løsfundne knogler fra 
kirkegården, som sløjfedes 1820/22. Undersøgelserne fortsætter i 2000

418. Kirketorvet
Kulturlag/kirkegård

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KHM 1448

14.09.08 Randers

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

Christoph Briese



sb. 85. Undersøgelse i form af søgegrøfter, hvor der fandtes to garvekar af eg, det ene 
dendrokronologisk dateret til 1420-40, og samtidige kulturlag. En træbrolægning, en 
pikstensbrolægning og en trærende hører til i anden halvdel af 1300-tallet. Ældst på stedet er et 
kulturlag fra første halvdel af 1200-tallet. Der var gode betingelser for bevaring af organisk materiale: 
sko, tekstiler og træ mv. Af øvrige fund var to sølvmønter fra Christoffer af Bayerns regeringstid samt 
nogle velbevarede klædeplomber

419. Trangstræde 2
Bebyggelse/kulturlag

MiddelalderAndet anlægsarbejde

KHM 1413

14.09.08 Randers

Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

Lars Frobjerg Mortensen

Århus  Amt

sb. 103. Over et ca. 150 m langt forløb blev der ved rekognoscering fundet jernalderkeramik. Ved 
prøvegravning fremkom spredte affaldsgruber og enkelte stolpehuller. Dateringen til sen førromersk 
jernalder beror på keramikfund

420. Bomholtgård II, Lillering
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

FHM 4031

15.01.02 Framlev

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Jens Jeppesen

sb. 128. I en række søgegrøfter på et jævnt, ret højtliggende område fremkom kulturlag og gruber, og 
ved udgravning af en af de største gruber fandtes husdyrknogler samt keramik fra slutningen af yngre 
bronzealder. Bopladsen hører sandsynligvis sammen med den nærtliggende Lillering II

421. Lillering I
Boplads

Yngre bronzealderVejanlæg

FHM 4024

15.01.02 Framlev

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Jens Jeppesen

sb. 128. Ved prøvegravning fremkom en række større og mindre gruber med trækulholdig fyld, 
ildskørnede sten samt keramik fra yngre bronzealder. Bopladsen hører antagelig sammen med den 
nærtliggende Lillering I

422. Lillering II
Boplads

Yngre bronzealderVejanlæg

FHM 4025

15.01.02 Framlev

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Jens Jeppesen



sb. 125. Bopladsen, som erkendtes ved fosfatanalyse, ligger på en nordvendt skråning ned mod et eng- 
og moseområde. I søgegrøfter fremkom enkelte gruber og kulturlag med ildskørnede sten, som fortsatte 
ca. 50 m ud i engområdet. De sparsomme keramikfund daterer bopladsen til sen bronzealder/tidlig 
jernalder

423. Lillering III
Boplads

Y.br./førrom.Vejanlæg

FHM 4028

15.01.02 Framlev

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Jens Jeppesen

sb. 126. Højtliggende bopladsområde på vestvendt skråning i stærkt kuperet terræn; lokaliseret ved 
rekognoscering og fosfatanalyse. Prøvegravning afslørede enkelte stolpehuller samt gruber med lidt 
keramik fra ældre jernalder

424. Skovly, Lillering
Boplads

Ældre jernalderVejanlæg

FHM 4029

15.01.02 Framlev

Bebyggelse - Ældre jernalder

Jens Jeppesen

sb. 48. Ved fladeafdækning i forlængelse af en gammel grusgrav, hvor der i 1859 og 1861 fandtes 
grave fra yngre romersk jernalder, fremkom to urnegrave og en brandplet. Disse indeholdt bl.a. 
jernknive og en fibula fra ældre romersk jernalder. En formodet høj, sb. 47, var helt nedpløjet

425. Snåstrup
Gravplads

Romersk jernalderVejanlæg

FHM 4022

15.01.02 Framlev

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Jens Jeppesen

sb. 82. Ved prøvegravning i et ret højtliggende, kuperet terræn fremkom affaldsgruber, hvoraf et par 
stykker blev udgravet. De indeholdt keramik fra tidlig førromersk jernalder

426. Røddalsminde
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

FHM 4196

15.02.10 Odder

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Jens Jeppesen



sb. 11. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 410) af boplads med tilknytning til Hesselbjerggravfeltet. Der 
frilagdes næsten 3.000 m2, hvorved fandtes to ca. 16 x 6-7 m store hustomter med let buede langsider, 
der kan dateres til tidlig vikingetid. I et stolpehul i et af husene lå et stykke af et skålformet spænde med 
gribedyrsornamentik. Detektorfundene omfatter et miniaturesværd af sølv, et stykke af et sølvarmbånd, 
et stykke af en barre samt brudstykker af bronzesmykker og forskelllige jerngenstande. Enkelte 
metalfund kan dateres til 8. årh

427. Over Randlev
Boplads

VikingetidSelvvalgt forskning

FHM 4016

15.02.11 Randlev

Bebyggelse - Vikingetid

Jens Jeppesen

sb. 42. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 319- 20) hvor der med GPS-indmåling foretoges registrering 
af flint og keramik. Fundspredningen viste flere bopladser, primært fra tragtbæger- og 
enkeltgravskultur, men der var også fund fra mesolitikum og jernalder

428. Lyngbygård
Boplads

Æ.st./y.st./j.Selvvalgt forskning

FHM 4081

15.03.04 Lyngby

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Oldtid

Henrik Skousen

sb. 16. Frilægning af 4.000 m2 af et bopladsområde fra ældre romersk jernalder på i alt 15.000 m2, 
beliggende på en lav højning syd for Egådalen, jf. også AUD 1992, 291. Der fremkom flere 
velbevarede hustomter, hvoraf nogle tilhører hegnede gårdsanlæg i flere faser samt anlægsspor fra 
yngre bronzealder. Undersøgelserne fortsætter i 2000

429. Sommerlyst III
Boplads

Y.br./rom.Andet anlægsarbejde

FHM 4227

15.03.06 Skejby

Bebyggelse - Romersk jernalder

Henrik Skousen

sb. 100. Overvågning og profilopmåling gennem hele Badstuegade, hvor der var bevaret kulturlag på 
2,1-2,5 m tykkelse. Der registreredes afgravning i forbindelse med den foran byvolden liggende 
voldgrav. Endvidere sås en pælerække, antagelig en "kantning", af en tidlig fase af voldgraven eller af 
Borrebækken, som kan have løbet her. Senere er der over et tykt, fedtet, mørkt kulturlag registreret 14-
16 lag, der udgør 7-8 vejfaser, af hvilke de ældste hører til efter voldgravens sløjfning i 1477

430. Badstuegade
Vej/bybefæstning/kulturlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 4199

15.03.11 Århus

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

Hans Skov
Henrik Skousen



sb. 100. Et 5,6 m langt og 2,4 m dybt snit viste, at det nuværende hus fra ca. 1800 er bygget på tomten 
af en bygning fra 15-1600-tallet, som er lagt på den i senmiddelalderen opfyldte voldgrav. Meget 
velbevarede aflejringer i voldgraven og spor af talrige oprensninger i 12-1300-tallet dominerede dette 
snit, hvor man også kunne se bebyggelsens gradvise udbredelse ind over voldgravens vestparti i 1300-
tallet. To husfaser fra dette århundrede viser voldgravens maksimale udstrækning mod vest. Husene har 
stået helt ud til voldgravens skrånende vestside. Formentlig først med voldens sløjfning ca. 1477 rykkes 
bebyggelsen ud til den nuværende facaderække på Badstuegades vestside. Dette stræde kommer først til 
efter voldgravens sløjfning. NNU har udtaget jordprøver til analyse

431. Badstuegade 1 B
Voldgrav/bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

FHM 4182

15.03.11 Århus

Bebyggelse - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Hans Skov

sb. 100. Mindre undersøgelse i middelalderlige kulturlag, der på dette sted har været op til 3 m tykke

432. Badstuegade 19
Kulturlag

MiddelalderAndet anlægsarbejde

FHM 4202

15.03.11 Århus

Kulturlag - Middelalder

Hans Skov

sb. 114. Ved undersøgelsen kunne den middelalderlige mur omkring Vor Frue Klosters kirkegård 
følges over 6,7 m. Op til fire skifter af munkesten var bevaret over kampestensfundamentet. Enkelte 
grave blev udgravet på kirkegården, uden for hvilken der blev fundet en velbevaret kassebrønd af eg, 
der var i brug fra højmiddelalder til ca. 1600, hvor et hus med kampestensbygget kælder blev placeret 
over brønden

433. Frue Kirkeplads
Bebyggelse/kirkegård

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 4217

15.03.11 Århus

Bebyggelse - Middelalder

Hans Skov

sb. 115. Undersøgelse, hvor der hist og her sås bylag fra vikingetid. Disse, og lag fra tidlig middelalder, 
er ellers ofte bortgravet senere i middelalderen, hvilket vidner om tæt bebyggelse, sandsynligvis med 
grundmurede huse med kældre. I den nordlige del af Teatergaden så vikingetidslagene ikke så 
"byprægede" ud. Måske har der her været en gravplads, hvilket der tidligere er fremkommet indicier på

434. Kannikegade/ Teatergaden
Bebyggelse

Vik./midd.Andet anlægsarbejde

FHM 4228

15.03.11 Århus

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Lars Krants Larsen



sb. 72. Overvågning og profilopmåling i Klostergade og Graven. Lagfølgen var præget af veje, dog af 
noget uensartet art, ligesom forholdene sandsynligvis var præget af oprensninger af voldgraven syd for. 
Lagfølgen dokumenterede også et vejforløb uden for voldgraven. Det ældste vejforløb, bevaret i en 2,5 
m dyb sekvens med stenede lag, kan føres tilbage til ca. 1300 og blev registreret i Klosterstræde. 
Gadeforløbet Graven øst for dette synes at være lidt yngre. Voldgraven fandtes ikke ved undersøgelser i 
Graven, men er registreret i såvel Volden som Mejlgade

435. Klostergade/Graven
Vej/kulturlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 4204

15.03.11 Århus

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

Hans Skov
Henrik Skousen

sb. 108. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 415). Midt på Klostertorv kunne bebyggelsen følges tilbage 
til tidlig middelalder. Indtil da blev området dyrket, hvilket bevarede pløjespor vidner om. Fra 12-1300-
tallet sås rester af lergulve, brolægninger, risflettede vægge og stolpehuller. Fra 1300-tallet stammer en 
stor, kuppelformet bageovn, hvor et helt lerkar til opsamling af gløder blev fundet. Til 15-1600-tallet 
henføres hele kælderfundamenter af store kampesten. Af fundene i de op til 2m tykke kulturlag var 
keramik fra 1000-1600-tallet mest almindelig. Endvidere fandtes læder fra fremstilling af sko, mønter, 
glas, trægenstande, kakler, støbeforme, en håndvægt mv. De højmiddelalderlige lag var usædvanligt 
velbevarede, f.eks. når det gælder plantedele og kogødning, hvorfor NNU udtog prøver til analyser

436. Klostertorv
Bebyggelse/veje/ager

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 4157

15.03.11 Århus

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

Hans Skov

sb. 85. Ved hjælp af fem små profilhuller undersøgtes et område, der ved anlæggelsen af byens vold 
blev afgravet i vikingetid. Der påvistes herved gytjelag indtil 76 m vest for volden

437. Lille Torv 6
Voldgrav

Vik./midd.Andet anlægsarbejde

FHM 4197

15.03.11 Århus

Forsvarsanlæg/voldsted - Vikingetid
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Hans Skov

sb. 87. Undersøgelse af kampestensfundament og pikstensbrolægning i kælder, antagelig fra omkring 
1600

438. Mejlgade 23
Bebyggelse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 4231

15.03.11 Århus

Bebyggelse - Middelalder

Hans Skov



sb. 110. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 416), hvor der blev påvist to voldgrave på tværs af gaden. 
Den inderste fra vikingetid og middelalder, den yderste 15 m mod nord sandsynligvis fra 1510. Øst for 
domkirken fandtes kirkegårdsmuren fra ca. 1500, og i grøfter ind i Skt. Olufsgade blev flere grave fra 
Skt. Olufs Kirkegård undersøgt. I Skolegade fandtes rester af Katedralskolens hovedbygning fra 1700-
tallet og ved Bispetorv syd for domkirken rester af den middelalderlige kirkegårdsmur og det i 
1920'erne udgravede kapitelhus. På Bispetorv påvistes kulturlag fra vikingetid. Ikke mindre end 1660 
m af Århus Midtbys middelalderlige gadenet undersøgtes i 1999

439. Mejlgade m.m.
Veje/voldgrav/kirkegård

Vik./midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 4159

15.03.11 Århus

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

Hans Skov
Henrik Skousen
Lars Krants Larsen

sb. 116. Registrering af gødnings- og opfyldningslag, der indeholdt keramik fra midten og sidste 
halvdel af 1500-tallet. Undergrunden blev ikke nået, men forholdene gav et lille indblik i aktiviteterne 
uden for den middelalderlige bykerne

440. Mindebrogade 3
Kulturlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 4251

15.03.11 Århus

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

Henrik Skousen

sb. 67. Undersøgelse i hele gaden med kulturlag fra vikingetid og tidlig middelalder. Omkring 1100 
anlagdes den første brolagte gade, og diverse vejfaser kan følges ind i 1600-tallet. I Rosenpassagen 
fandtes gulvlag, syldsten og skalmur fra huse fra 1300-1600-tallet

441. Rosensgade
Vej/bebyggelse

Vik./midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 4200

15.03.11 Århus

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Vej/bro - Middelalder

Lars Krants Larsen



sb. 113. Undersøgelse i hele Studsgade, hvor der findes op til 2,4 m tykke kulturlag. I syd fandtes i 
mørk kulturjord læder, slagge, træflis etc. fra højmiddelalderen. Den ældste vej lige over undergrunden 
ses som et tæt, stenet lag, der hører til i begyndelsen af 1300-tallet. I nogle vejlag indgår også grene og 
kviste. I nord udgøres lagene af grå til lysebrune, stenede og sandede vejlag, som antages at høre til i 
senmiddelalder/renæssance

442. Studsgade
Vej/kulturlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 4213

15.03.11 Århus

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

Hans Skov
Henrik Skousen

sb. 111. Undersøgelse i hele gaden "Volden" med indtil 3,8 m til undergrund. Et snit gennem voldfoden 
på kanten til voldgraven viste en koncentration af op til 50-60 cm store sten ved voldfoden, sten, der 
kan have indgået i volden. Voldfoden syntes overvejende opbygget af fede gytjelag. Et snit i 
voldgraven nordligst i gaden viste, at graven er opfyldt i senmiddelalderen. Følgelig kan gaden 
"Volden" først være anlagt efter dette tidsrum, hvorfor der kun fandtes enkelte vejlag med en flade af 
sten, træ og knogler

443. Volden
Bybefæstning/vej/kulturlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 4198

15.03.11 Århus

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

Hans Skov
Henrik Skousen

sb. 34. Efter fosfatanalyse med forhøjede fosfattal over 50 m afslørede en prøvegravning spredte gruber 
og enkelte stolpehuller. En grube indeholdt keramik fra tidlig førromersk jernalder

444. Hjortsig
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

FHM 4224

15.04.03 Holme

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Claus Skriver

sb. 33. Efter fund af et flintredskab og keramik fra jernalder og middelalder foretoges prøvegravning. 
Herved fremkom enkelte gruber med keramik fra ældre jernalder samt et par kogestensgruber

445. Holme IV
Boplads

Ældre jernalderAndet anlægsarbejde

FHM 4223

15.04.03 Holme

Bebyggelse - Ældre jernalder

Claus Skriver



sb. 78. Undersøgelse af en affaldsgrube med keramik fra tidlig yngre romersk jernalder. 100 m fra 
denne var der en fugtig lavning, der i oldtiden var blevet fyldt op med sten, heraf en del ildskørnede. 
Spredt mellem stenene fandtes keramik fra yngre romersk jernalder

446. Skovvang
Boplads

Romersk jernalderVejanlæg

FHM 4205

15.04.04 Kolt

Bebyggelse - Romersk jernalder

Jens Jeppesen

sb. 98. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 423) hvor tre svære egepæle var fundet. En flade på 260 m2 
blev afgravet i tynde lag, der systematisk blev afsøgt med detektor. Herved fremkom fund fra 1300-
1700-tallet: borgerkrigsmønter, blytenvægte, jernnøgler, et forgyldt våbenskjoldformet bronzebeslag til 
seletøj, jernknive, spænder, kanonkugle og en støbeform til fremstilling af blykugler. I 
undergrundsniveau fremkom en hustomt, 12,2 x 5,7 m, med tilspidsede, jordgravede stolper, der var 
banket indtil 2,4 m ned, hvilket antyder, at bygningen kan have været i flere stokværk, formentlig i 
bindingsværksteknik. Dendrokronologisk datering viser, at bygningen er opført i 1396

447. Gammel Moesgård
Bebyggelse

Midd./nyere tidSelvvalgt forskning

FHM 4074

15.04.06 Mårslet

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Hans Skov

sb. 13. Ved rekognoscering fandtes flintafslag og brændt flint inden for 20 x 15 m; men 
prøvegravningen afslørede ingen anlægsspor

448. Tranbjerg I
Diverse

OldtidAndet anlægsarbejde

FHM 4226

15.04.10 Tranbjerg

Andre anlæg/diverse - Oldtid

Claus Skriver

sb. 22. Ved en snitgravning gennem en lavning opmåltes et profil gennem et op til 1,25 m tykt 
kulturlag. Laget kan ud fra keramik og flint dateres til ældre bronzealder og tolkes som affald fra en 
boplads i området. Af en sådan fandtes imidlertid ingen spor ud over enkelte, spredte gruber

449. Indelukket
Kulturlag/gruber

Ældre bronzealderAndet anlægsarbejde

FHM 4216

15.06.02 Elsted

Gravplads/grav - Ældre bronzealder
Kulturlag - Ældre bronzealder

Henrik Skousen



sb. 79. Undersøgelse af en mængde gruber, hvor én udmærkede sig ved at indeholde rester af flere 
tragtbægre i Vollingstil samt afslag fra en ophugget, tyndnakket økse. En Ø-V orienteret række af 
stolpehuller, der ikke kunne dateres nærmere, tolkes som spor af en hustomt. Endvidere blev enkelte 
gruber med keramik og slagger fra ældre førromersk jernalder registreret, ligesom der fra udvalgte 
anlæg hjemtoges jordprøver

450. Hørkærgård V
Boplads/gruber

Y.st./førrom.Andet anlægsarbejde

FHM 4183

15.06.06 Søften

Bebyggelse - Yngre stenalder
Grube - Førromersk jernalder

Henrik Skousen

Skanderborg  Amt

sb. 16. Undersøgelse af 2.500 m2 på den østlige del af en større boplads fra yngre romersk/ældre 
germansk jernalder. Der afdækkedes dele af en eller to store gårde med mindst et langhus samt flere 
staklader, hegnsforløb og mindre gruber. Fundene var sparsomme og bestod først og fremmest af 
keramik

451. Låsby Vestergård
Boplads

Rom./germ.Andet anlægsarbejde

SIM 404/1999

16.01.06 Låsby

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Niels Hartmann
Knud Bjerring Jensen

sb. 44. Prøvegravning i helt nedpløjet høj, hvor der dog ikke kunne påvises anlægsspor

452. Dragehøje
Høj

OldtidAndet anlægsarbejde

SIM 403/1999

16.01.14 Tvilum

Gravhøj - Oldtid

Knud Bjerring Jensen

sb. 43. Centralt i den helt nedpløjede høj afdækkedes en 3,0 x 1,8 m stor og ca. 0,25 m dyb, Ø-V-vendt 
grav med svage spor af en 2,25 x 1 m stor kiste, støttet af en kraftig stenpakning langs siderne. I 
gravens sydside fandtes en stor økse af flint. Graven dateres til undergravstid

453. Lodnehøje
Høj

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

SIM 402/1999

16.01.14 Tvilum

Gravhøj - Yngre stenalder

Knud Bjerring Jensen



sb. 41. Prøvegravning i helt nedpløjet høj, hvor der blot sås recente nedgravninger i nordsiden af 
højtomten

454. Lodnehøje
Høj

OldtidAndet anlægsarbejde

SIM 401/1999

16.01.14 Tvilum

Gravhøj - Oldtid

Knud Bjerring Jensen

sb. 40. Centralt i den helt nedpløjede høj afdækkedes en 2,8 x 1,2 m stor, Ø-V orienteret grav med 
svage kistespor og spredte sten langs siderne. I Gravens sydvestlige hjørne fandtes en stridsøkse fra 
bundgravstid

455. Lodnehøje
Høj

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

SIM 400/1999

16.01.14 Tvilum

Gravhøj - Yngre stenalder

Knud Bjerring Jensen

sb. 136. Undersøgelse af en overpløjet gravhøj hvor den ældste grav var en ca. 1,6 x 0,65 m stor kiste, 
gravet godt 0,5 m ned i en lav, naturlig bakke. I gravens vestende fandtes rester af tandemalje og midt i 
graven en flintøkse og to ravskiver. Over graven har der været en lav høj af gråligt sand, og i denne sås 
tydelige spor af en 2,3 m lang kiste af træplanker, bevaret som tynde flager af forkullet træ, støttet af en 
stenpakning. Graven indeholdt ingen oldsager, da sydsiden var forstyrret af en 2,8 x 0,7 m bred, 
stenpakket stammekiste med tydelige rester af formuldet træ. I graven lå en 24 cm lang flintdolk af type 
I samt fem fladehuggede pilespidser. Oven i denne grav undersøgtes endnu en grav hvori en 29 cm lang 
flintdolk af type II samt to fladehuggede pilespidser. Over disse to grave var der opført en høj med en 
diameter på 18 m, omgivet af et randstensgærde, som, med 40-50 cm store sten, kun var bevaret mod 
øst. Inden for stenene fandtes en skålsten og en urnegrav fra yngre bronzealder. I højfylden fandtes en 
del lerkarskår samt store mængder bearbejdet flint, bl.a. forarbejder til fladehuggede pilespidser. Der 
kunne dog ikke påvises spor af hustomter, hverken under eller i nærheden af højen

456. Karolinelund
Høj

Y.st./y.br.Andet anlægsarbejde

SIM 29/1998

16.01.15 Voel

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre bronzealder

Knud Bjerring Jensen

sb. 161. Prøvegravning i den sydlige, stærkt afpløjede tredjedel af en høj i et markskel. Der afdækkedes 
en række kraftige, ca. 0,6 m dybe stolpehuller langs højfoden, samt en ringgrøft i to faser, begge med 
en diameter på ca. 17 m. Oven i ringgrøften mod syd fandtes rester af en brandplet med aske og 
brændte knogler, formodentlig fra yngre bronzealder. Undersøgelsen forventes fortsat i 2000

457. Voel Vestermark
Høj

Y.st./y.br.Plantning

SIM 414/1999

16.01.15 Voel

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre bronzealder

Knud Bjerring Jensen



sb. 254. Undersøgelse af stærkt nedpløjede gruber og kulturlag, nogle med keramik fra yngre 
bronzealder/førromersk jernalder. Undersøgelsen fortsætter i 2000

458. Alken
Boplads

Y.br./førrom.Vejanlæg

SBM 809

16.02.03 Dover

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Ejvind Hertz

sb. 223. Ved kanten af et mindre mosebassin fandtes et udsmidslag med store mængder keramik fra 
periode VI, tidlig og sen førromersk samt ældre romersk jernalder

459. Karenslund
Diverse

Y.br./førrom./rom.Andet anlægsarbejde

SBM 792

16.02.03 Dover

Kulturlag - Yngre bronzealder
Kulturlag - Førromersk jernalder
Kulturlag - Romersk jernalder

Ejvind Hertz

sb. 53. Ved prøvegravning fandtes en af dyrkning meget medtaget grube med keramik fra yngre 
bronzealder/førromersk jernalder

460. Virring, Skovkildeparken
Boplads

y.br./førromersk jernalderVejanlæg

SBM 796

16.02.04 Fruering

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Ejvind Hertz

sb. 23. Prøvegravning på et 22 ha stort område, hvor der fremkom spredte gruber og kogestensgruber, 
stærkt nedbrudte af dyrkning. Fundene fra gruberne kunne dateres til ældre bronzealder og førromersk 
jernalder

461. Elgårdsminde II
Boplads

Æ.br./førrom.Skovrejsning

SBM 800

16.02.05 Hørning (Sønder)

Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Ejvind Hertz



sb. 22. Ved prøvegravning frilagdes dele af et bolværk med lodret nedrammet egetømmer og 
bagvedliggende faskine (grantoppe). Tømmeret er på Wormianum blevet dendrokronologisk dateret til 
1631/32. Ved undersøgelsen, der fortsætter i 2000, fandtes også opfyldslag fra ca. 1600 til nutid

462. Slotskroen/Lillesøvej
Diverse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

SBM 814

16.02.07 Skanderborg

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Helle Reinholdt
Ejvind Hertz

sb. 117. Ved prøvegravning fremkom spredte større og mindre gruber og kogestensgruber samt en 
formodet hustomt, alt fra førromersk jernalder og stærkt nedbrudt som følge af dyrkning

463. Fuglehaven
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

SBM 789

16.02.08 Skanderup

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Ejvind Hertz

sb. 21. Ved prøvegravning fremkom spredte stolpespor og to gruber med keramik fra henholdsvis tidlig 
og sen førromersk/ældre romersk jernalder. Undersøgelsen af bopladsen, der er nedbrudt pga. dyrkning, 
fortsætter i 2000

464. Niels Bohrs Vej
Boplads

Førrom./rom.Andet anlægsarbejde

SBM 795

16.02.09 Stilling

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Ejvind Hertz

sb. 55. Ved udgravningen påvistes den nøjagtige placering af øst- og vestfløjen. Østfløjen var i 
senmiddelalderen tilføjet en grundmuret korsgang. Vestfløjen har formentlig i underetagen kun rummet 
en bred korsgang, som det kendes fra flere andre tiggerklostre. Sydfløjen fandtes også, men dens nøjere 
udformning kunne ikke klarlægges i det udlagte felt. Fundamenterne var stærkt nedbrudte, men det sås, 
at hovedparten var sandfundamenter, hvor der i øvrigt kunne gøres visse arkitektoniske iagttagelser. 
Svage spor efter bronzestøbning kan være fra vikingetid/tidlig middelalder og før klosterets 
grundlæggelse i 1261

465. Gråbødrekloster
Kloster/diverse

Vik./midd.Selvvalgt forskning

HOM 1272

16.03.03 Horsens

Andre anlæg/diverse - Vikingetid
Kloster - Middelalder

Hans Krongaard Kristensen



sb. 42. På Løvholm, i atlantisk tid en lille ø inderst i Horsens Fjord, undersøgtes et neolitisk kulturlag 
med en del flint og enkelte skår. Laget fandtes især i en flad sænkning, hvor det var vanskeligt at 
vurdere, om denne delvis var naturlig

466. Løvhøj
Boplads

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

HOM 1364

16.03.03 Horsens

Bebyggelse - Yngre stenalder

Per Borup

sb. 96. Optagning af tømmer til dendrokronologisk datering fra voldstedets ydre befæstning samt 
broerne i syd- og nordsiden. De 18 prøver gav en ret entydig datering til år 1380. Det forsøgtes også 
uden held at udtage prøver fra bygninger for at få en datering af den primære fase

467. Boringholm
Voldsted

MiddelalderSelvvalgt forskning

VKH 6331

16.03.04 Hvirring

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Folmer Christiansen
Jan Kock

sb. 100. Ved rekognoscering fandtes på en naturlig højning en del flintafslag og ildskørnet flint, men 
ved efterfølgende prøvegravning fremkom blot et ildsted og en grube

468. Rokær 2
Boplads

OldtidAndet anlægsarbejde

HOM 510

16.03.06 Tamdrup

Bebyggelse - Oldtid

Mariann Hahn-Thomsen

sb. 116. På en sydvendt bakkekam udgravedes en jordfæstegrav fra ældre romersk jernalder og 8 
brandgrave fra sen førromersk jernalder, især urnegrave, af hvilke to indeholdt bikar. Desuden fandtes 
stolpehuller og kogestensgruber. Undersøgelsen fortsætter i 2000

469. Torp Nørremark
Gravplads/boplads

Førrom./rom.Skovrejsning

HOM 1362

16.03.07 Underup

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

Peter Mohr Christensen



sb. 187. Mindre undersøgelse af mølledæmningen, der var anlagt på en kerne af store sten. Under 
fylden i dæmningens østside fremkom et uforstyrret tørvelag hvori flere løsfund fra 1600-tallet, bl.a. 
små teglstykker, et vognhjul, en drejet kande eller pokal af træ og andet forarbejdet træ samt slagger fra 
smedning eller jernudvinding

470. Rye Mølle
Diverse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

SIM 413/1999

16.04.05 Gl.Rye (Rye)

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Knud Bjerring Jensen

sb. 210. Ned mod en mose fandtes kulturlag med ildskørnede sten, kogestensgruber og ildsteder, hvor 
nogle stenlægninger tolkes som stabilisering af fugtige færdselsflader. Keramik daterer fundet til 
førromersk jernalder periode I

471. Lille Addit
Kulturlag

Førromersk jernalderVejanlæg

HOM 881

16.04.06 Sønder Vissing

Kulturlag - Førromersk jernalder

Mariann Hahn-Thomsen

sb. 94. Da den sydvestligste del af bakken Sukkertoppen er afskåret fra resten af bakken af en markant 
sænkning, der ikke virker naturlig, udlagdes en søgegrøft, hvor det kunne påvises, at sænkningen var 
gravet og har været 2m dyb. På bunden direkte på undergrundsgrus sås et brandlag med meget trækul, 
som søges C14-dateret, da det er den eneste mulighed for at fastslå anlæggets alder

472. Sukkertoppen
Voldgrav

UdateretSelvvalgt forskning

HOM 1144

16.04.11 Voerladegård

Forsvarsanlæg/voldsted - Udateret

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 108. I en række søgegrøfter fremkom blot to tætliggende kogestensgruber

473. Egebjerg
Kogestensgruber

OldtidAndet anlægsarbejde

HOM 1268

16.05.02 Hansted

Grube - Oldtid

Per Borup

sb. 81. Ved prøvegravning fandtes spredte gruber og stolpehuller samt en mulig hustomt fra ældre 
jernalder, alt meget beskadiget af dyrkning

474. Præstehaven
Boplads

Ældre jernalderVejanlæg

SBM 786

16.05.03 Hylke

Bebyggelse - Ældre jernalder

Ejvind Hertz



sb. 18-20. I to søgegrøfter fremkom kun få anlægsspor, overvejende kogestensgruber

475. Mosegården
Boplads

JernalderLæhegn

HOM 1284

16.05.08 Søvind

Bebyggelse - Jernalder

Per Borup

sb. 27. Ved prøvegravning fremkom to områder med kulturlag, gruber og stolpehuller fra yngre 
bronzealder. Undersøgelsen fortsætter i 2000

476. Lindegård
Boplads

Yngre bronzealderLæhegn

HOM 1286

16.05.09 Tolstrup

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Peter Mohr Christensen

sb. 4, 6 og 28. Ved prøvegravning fandtes flere gruber og en grøft med keramik fra ældre romersk 
jernalder. Af to overpløjede gravhøje kunne der kun i den ene påvises rester af en grav. Undersøgelsen 
fortsætter i 2000

477. Mårhøj
Boplads/høj

Rom./oldtidAndet anlægsarbejde

HOM 1350

16.05.09 Tolstrup

Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravhøj - Oldtid

Per Borup

sb. 39. Ved prøvegravninger påvistes nær Vedslet Kirke tomten af et N-S orienteret hus, 4m bredt og 
mindst 9m langt, med en formodet bageovn i den sydlige ende

478. Vedslet Kirkeby
Hus

MiddelalderAndet anlægsarbejde

HOM 1217

16.05.11 Vedslet

Bebyggelse - Middelalder

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 69, 70, 71 og 72. Mindre undersøgelse af fire, 20-40 cm tykke, skalførende kulturlag, der ligger 
inden for en strækning af nogle få hundrede meter i en skrænt ved Horsens Fjord. Skallerne stammer 
især fra blåmusling, men der er også strandsnegle og cardium. Lagene, der antages at være fra 
jernalderen, indeholdt desuden ildpåvirkede sten og trækul

479. Elbæk Skov
Kulturlag

Jernalder (?)Diverse

HOM 1232

16.05.12 Vær

Kulturlag - Jernalder

Per Borup



sb. 73-77. Prøvegravning på større areal i form af 24 N-S-gående søgegrøfter, hvorved otte mindre, 
spredtliggende lokaliteter, der til en vis grad var erkendt ved rekognoscering, blev undersøgt. Fundene 
udgøres bl.a. af lerklining, skubbekværne, større mængder keramik fra gruber og flintøkser. Fundene er 
især fra tragtbægerkultur, enkeltgravskultur, heriblandt to hele lerkar, bronzealder og førromersk 
jernalder. Undersøgelserne fortsættes

480. Sundgård
Boplads

Y.st./br./førrom.Andet anlægsarbejde

HOM 1110

16.05.12 Vær

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Karen Rysgaard

sb. 50. På højområdet, ingen højfyld var bevaret, sås en plyndret hellekiste, med indvendige mål på ca. 
1 x 2,3 m og ca. 1 m høj. Ud fra stenspor efter randsten kunne det ses, at højen havde haft en diameter 
på ca. 17 m. Der fandtes også stolpehuller, sandsynligvis fra et toskibet hus, der i modsætning til 
hellekisten lå centralt i højområdet. Ud fra sammenhængen mellem hus og grav antages det, at graven 
sandsynligvis er kommet til ret hurtigt efter huset. Alt må dateres til senneolitikum eller tidlig 
bronzealder

481. Kinneshøj
Høj/hus

Y.st./æ.br.Dyrkning

HOM 1186

16.05.13 Yding

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

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 48 og 49. Efter prøvegravning og fund af forskellige grøftforløb og gruber undersøgtes seks af disse 
helt eller delvis. De indeholdt alle keramik og nogle større gruber desuden brændte dyreknogler og 
lerklining. Gruberne, indtil 1 m dybe og med en størrelse, der varierede mellem 2 og 20 m, kunne alle 
dateres til periode I

482. Fredenslyst
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

HOM 1303

16.05.14 Ørridslev

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Per Borup

sb. 69. Ved prøvegravning inden for et afgrænset område fandtes enkelte stolpehuller og otte gruber, 
hvor de fleste kun blev delvis udgravet. Alle gruber indeholdt keramik fra periode I og den største 
desuden en større mængde lerklining og antagelig dele af en ovnkappe

483. Møllegård
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

HOM 1267

16.05.14 Ørridslev

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Per Borup



sb. 2 og 148. På et mindre plateau øst for den udtørrede Gedved Sø fandtes fire sikre og to eller tre 
usikre hustomter samt en del gruber fra ældre romersk jernalder. Desuden blev en registreret gravhøj 
eftersøgt, men ikke fundet

484. Lillerup
Boplads

Romersk jernalderSkovrejsning

HOM 1285

16.05.15 Østbirk

Bebyggelse - Romersk jernalder

Peter Mohr Christensen

sb. 169. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 443) på et 80 x 250 m stort areal. Der blev i tilknytning til en 
overpløjet høj udgravet otte jordfæstegrave tilhørende enkeltgravskultur, heraf halvdelen med ringgrøft 
og spor efter stolper i denne. I flere grave sås desuden spor både efter den gravlagte og en plankekiste. 
Gravgaverne udgjordes af stridsøkser, flintøkser, lerkar og ravperler, idet dog to grave var fundtomme. 
I tilknytning til en anden overpløjet høj undersøgtes ni brandgrave fra førromersk jernalder, heraf fire 
med ringgrøft med stolpespor. Gravene var oftest meget beskadiget af pløjning, hvorfor gravtypen var 
vanskelig at fastslå; i nogle tilfælde sås det dog, at ligbålsresterne havde været anbragt i en beholder af 
organisk materiale eller i en urne. En ca. 3 x 1,9 m stor, fladbundet, stenfyldt grube i gravfeltets vestlige 
udkant er antagelig ligbrændingsstedet. Uden for gravfeltet undersøgtes en ca. 12 m lang hustomt fra 
bronzealderen; i et stolpehul tilhørende denne fandtes en syl af bronze. Endvidere udgravedes en lille 
"hytte" med tørvevæg og let nedgravet væggrøft. Tværs over udgravningsfeltet sås en 0,6 m bred og 
0,55 m dyb, N-S orienteret palisadegrøft, der herefter kan følges over mere end 220 m. Grøften, der er 
udateret, strækker sig antagelig tværs over en smeltevandsdal

485. Petersborg
Gravplads/boplads

Y.st./br./førrom.Dyrkning

HOM 1018

16.05.15 Østbirk

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

Per Borup

sb. 177. På en sydøstvendt bakkeskråning afdækkedes et sten- og stolpesat anlæg med ukendt funktion. 
Et jernalderskår og neolitisk flint er uden sikker sammenhæng med anlægget

486. Petersborg Nord
Diverse

OldtidDyrkning

HOM 1298

16.05.15 Østbirk

Andre anlæg/diverse - Oldtid

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 77, 233 og 234. I udlagte søgegrøfter fandtes stolpehuller, gruber og et rektangulært fyldskifte, der 
tolkes som et forsænket, neolitisk hus. Ved den videre udgravning fandtes bl.a. otte huse, gruber og 
kogestensgruber fra yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder. Desuden undersøgtes en grav fra 
enkeltgravskultur, medens en sb.- registreret høj på stedet ikke kunne påvises, bortset fra et oppløjet 
fyldskifte, der kan være en ødelagt grav fra højen

487. Hedegård nordvest
Boplads/grav

Y.st./y.br./førrom.Skovrejsning

HOM 1174

16.06.01 Ejstrup

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

Peter Mohr Christensen



sb. 235. I kuperet terræn fandtes i 16 søgegrøfter mange stolpehuller og en del kogestensgruber. I 
overfladen af en 8 x 4 m stor, N-S orienteret grube/hustomt(?) fandtes en del lerkarskår fra 
enkeltgravskultur og senneolitikum(?). I alt er der tre mulige, toskibede hustomter tæt ved hverandre, 
som det kan blive nødvendigt at undersøge i 2000

488. Storgårde
Boplads

Yngre stenalderSkovrejsning

HOM 1097

16.06.01 Ejstrup

Bebyggelse - Yngre stenalder

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 108. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 445), hvor der blev udgravet 11 Ø-V orienterede, treskibede 
huse samt 11 hegnsforløb, hvor dog kun et afgrænser et gårdsanlæg, alt fra yngre romersk/ældre 
germansk jernalder. Fra romersk og germansk jernalder undersøgtes desuden 14 sikre og fem usikre 
grave; kun én grav var en jordfæstegrav. Andre anlæg udgjordes bl.a. af fem grøftsystemer, heraf to 
samtidige, et muligt hus fra enkeltgravskultur, nogle småbygninger, kogestensgruber og slaggegruber

489. Marielyst 1
Gravplads/boplads

Y.st./rom./germ.Skovrejsning

HOM 1033

16.06.03 Klovborg

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

Karen Rysgaard

sb. 111. I søgegrøfter på et 80 x 200 m stort område fremkom spor efter seks langhuse samt enkelte 
gruber. Et 12 m langt hus med stald i øst og beboelse i vest - med en stor kværnsten - blev frilagt. En 
stolperække straks nord for husene antages at afgrænse bopladsen i den retning. En egentlig udgravning 
vil ske i 2000

490. Skade
Boplads

Førromersk jernalderPlantning

HOM 1266

16.06.03 Klovborg

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Per Borup

sb. 401. Ved en mindre udgravning efter dybdepløjning undersøgtes og indmåltes rester af 11 
itupløjede slaggegruber fra skaktovne. Desuden fandtes underdelen til en drejekværn

491. Bødskovdal
Jernudvinding

Rom./germ.Plantning

SIM 408/1999

16.06.06 Them

Jernudvinding - Romersk jernalder
Jernudvinding - Germansk jernalder

Knud Bjerring Jensen



sb. 390. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 365) af mindst 10 firsidigt tilhuggede egestolper, 30 x 30 
cm, nedrammet således at de danner et tilnærmet kvadrat på 5,5 x 5,5 m, orienteret N-S. 
Dendrokronologiske dateringer fra tre stolper henfører anlægget til 1333, eller få år senere. Anlægget 
tolkes som rester af et træbygget tårn opført i søen i en urolig periode, hvor brugstiden har været kort, 
vurderet ud fra den relativt ringe fundmængde omkring stolperne

492. Thorsø
Diverse

MiddelalderDiverse

NMU 1210 og SIM 12/1994

16.06.06 Them

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Morten Sylvester

sb. 87. Ved undersøgelsen gjordes fund fra både tragtbægerkultur og Maglemosekultur. I forbindelse 
med sidstnævnte sås et urørt kulturlag, hvor der undersøgtes 6 m2 med en mængde flintaffald og seks 
mikrolitter

493. Solfang
Kulturlag

Æ.st./y.st.Diverse

VKH 6320

16.06.07 Tørring

Kulturlag - Ældre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder

John E. Jeppesen

Vejle  Amt

sb. 83. Ved undersøgelsen fandtes i alt 46 fyldskifter, herunder forskellige gruber. Den fundne keramik 
er fra tidlig førromersk jernalder

494. Ulrikkesminde
Boplads

Førromersk jernalderRåstof

HOM 1280

17.01.09 Rårup

Grube - Førromersk jernalder

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 63. Ved en mindre prøvegravning fandtes stolpehuller og gruber, der ud fra et enkelt keramikfund 
med forsigtighed kan dateres til jernalder

495. Uldal
Boplads

JernalderAndet anlægsarbejde

HOM 1293

17.01.11 Stouby

Bebyggelse - Jernalder

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 15. En prøvegravning viste, at den sb. registrerede høj var en moræneknold

496. Østergård
Høj

UdateretRåstof

MKH 956

17.02.01 Almind

Gravhøj - Udateret

Kirsten Prangsgaard



sb. 43. Fund af enkelte gruber og stolpehuler, som ud fra flintafslag og nogle stykker keramik dateres til 
enkeltgravskultur/senneolitikum

497. Hesselly 1
Boplads

Yngre stenalderVejanlæg

MKH 964

17.02.02 Eltang

Bebyggelse - Yngre stenalder

Kirsten Prangsgaard

sb. 45. I et område på mere end 120 m2 afdækkedes kogesten og udvasket trækul med en 
hovedkoncentration på 6 x 8 m. Datering til ældre romersk jernalder

498. Hesselly 2
Diverse

Romersk jernalderVejanlæg

MKH 1020

17.02.02 Eltang

Andre anlæg/diverse - Romersk jernalder

Kirsten Prangsgaard

sb. 44. Delvis frilægning af et kulturlag og enkelte gruber med keramik fra ældre jernalder

499. Hesselly 3
Boplads

Ældre jernalderVejanlæg

MKH 1021

17.02.02 Eltang

Bebyggelse - Ældre jernalder

Kirsten Prangsgaard

sb. 19. Undersøgelse af en høj, der i en ældre fase havde haft en diameter på 8 m. Til denne fase hørte 
en lidt acentralt placeret, plyndret grav, hvor kun rester af en stenpakning sås. I en senere fase havde 
højen en diameter på 22 m, en delvist bevaret ranstenskæde sås mod syd. I den sydøstlige del af højen 
stod en urne af særegen form, omsat med flade, udkløvede stenfliser, antagelig fra yngre bronzealder. 
Oppe ad højens østside fandtes desuden skårfragmenter og lidt brændte ben fra endnu en urnegrav

500. Møgelhøj
Høj

BronzealderLæhegn

VKH 3238

17.02.04 Herslev

Gravhøj - Bronzealder

John E. Jeppesen



sb. 31. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 457a), hvor der i vægstolpehullerne til en hustomt med buede 
langsider fandtes rester af stolperne. Af disse har et stykke kunnet dateres til efter år 1254, hvorfor 
huset efter al sandsynlighed er opført i sidste halvdel af 1200-tallet. Et par gruber kan ud fra 
keramikken antagelig dateres til yngre bronzealder, medens en enkelt grube hører til i yngre romersk 
jernalder

501. Stenhøjvej
Boplads/grube/hus

Y.br./rom./midd.Andet anlægsarbejde

VKH 6235

17.03.03 Fredericia

Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Bronzealder
Grube - Romersk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

John E. Jeppesen

sb. 11. På et plateau syd for Ullerup Bæk undersøgtes et ca. 20 m langt hus og to udhuse, hhv. 4,5 og 6 
m lange. Straks vest for langhuset lå et 14 m langt hus og lidt vest herfor et par småhuse. 50 m vest for 
bopladsen fandtes fire stærkt nedpløjede urnegrave ved sydsiden af en lille moræneknold. Eneste 
gravgave var en jernkniv, der lå ved siden af en urne. Både bo- og gravplads skal dateres til ældre 
romersk jernalder. Delvis på bopladsområdet undersøgtes også et 35 x 9 m stort hus, antagelig fra ældre 
bronzealder. Husets stolper var ikke særligt dybt nedgravede, 0,2-0,4 m, til trods for at de tilhørende 
fyldskifter ofte var ganske store. Dette kan ikke skyldes nyere tids nedpløjning, eftersom stolpehullerne 
i jernalderhusene var op til 0,6 m dybe. Vægstolperne i bronzealderhuset stod med 2,0-2,25 m 
mellemrum. I flere var der bevaret aftryk af brede, opretstående planker, der formodentlig har holdt 
sammen på en bulkonstruktion. Der er udtaget prøver til C14 og fosfatanalyse

502. Thygesminde
Boplads/gravplads

Br./rom.Andet anlægsarbejde

VKH 6265

17.03.03 Fredericia

Gravplads/grav - Bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Folmer Christiansen

sb. 10. Undersøgelse af et polygonalt dyssekammer med gang i en rundhøj med randstenskæder på 19, 
senere 22 m i diameter. Til den ældste fase kan knyttes et offerskårlag fra MN A I, der er forseglet, dels 
af en stenlægning, dels af højudvidelsen. Der fandtes i øvrigt forskellige stenlægninger og anlæg samt 
brændt flint i store mængder. Under højen sås et ca. 20 cm tykt vækstlag, hvor der i et tilfælde fandtes 
et mindre område med trækul og brændt knogle, brandgrav? Undersøgelsen, en seminargravning, 
forventes fortsat i 2000

503. Nørremarksgård 2
Megalitanlæg

Yngre stenalderDiverse

HOM 1189

17.04.03 Hatting

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Anne Bjerrekær



sb. 68. Opgravning og udtagning af prøver til dendrokronologisk datering fra lodretstående tømmer ved 
Gesager Å. Fund af et lille stykke granatglimmerskifer understøtter den tolkning, at det drejer sig om 
tømmer fra en vandmølle

504. Munktoft Eng
Vandmølle

Middelalder (?)Andet anlægsarbejde

VKH 6306

17.04.06 Løsning

Vandmølle - Middelalder

Folmer Christiansen

sb. 30. Undersøgelse af 14 kogestensgruber, heraf enkelte fra førromersk jernalder. Desuden fandtes et 
ildsted, en lertagningsgrube, en grøft samt en større grube med flintafslag fra en flinthuggeplads fra 
senneolitikum eller ældre bronzealder

505. Kometvej
Boplads

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

HOM 1235

17.04.12 Ølsted

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

Annemette Kjærgaard
Mariann Hahn-Thomsen

sb. 29. På en nordøstvendt skråning, 50-100 m fra et mindre vandhul, fandtes ni gruber, heraf to 
kogestensgruber. Skår fra enkelte af gruberne kan dateres til sen førromersk jernalder

506. Vestergård
Gruber/boplads

Førromersk jernalderSkovrejsning

VKH 6298

17.04.12 Ølsted

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder

Folmer Christiansen

sb. 102. Forgæves prøvegravning for at finde en sb.- registreret høj

507. Skærsø
Høj

OldtidSkovrejsning

VKH 2001

17.06.01 Egtved

Gravhøj - Oldtid

John E. Jeppesen

sb. 1. Forgæves prøvegravning for at finde en sb.- registreret høj

508. Ødsted
Høj

OldtidRåstof

VKH 5174

17.06.04 Ødsted

Gravhøj - Stenalder
Gravhøj - Stenalder

John E. Jeppesen



sb. 2. Det fredede kammer i denne stordysse er beskrevet i 1839/42, da der fandtes lerkar og et skelet. 
Ved den aktuelle restaurering blev dækstenen, der lå ustabilt, flyttet på plads, og to bæresten rejst. 
Herved fandtes to hele lerkar samt spor efter en fjernet bæresten, således at kammeret har haft ni 
bæresten og en gang mod sydøst. Oplysningerne fra 1839/42 og fundet af en randsten indicerer, at 
kammeret har ligget i en langhøj

509. Strårup (I)
Megalitanlæg

Yngre stenalderRestaurering

SNS 613-0104

17.07.01 Dalby

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Svend I. Hansen

sb. 47. Ved prøvegravning af et formodet megalitanlæg fandtes en stenfyldt grube, en grøft og tre 
kogestensgruber

510. Strårup III
Diverse

UdateretDyrkning

MKH 936

17.07.01 Dalby

Grube - Udateret

Kirsten Prangsgaard

sb. 34. Ved prøvegravning fandtes tre kogestensgruber

511. Hedehave
Boplads

UdateretSkovrejsning

MKH topografisk arkiv

17.07.07 Vonsild

Bebyggelse - Udateret

Kirsten Prangsgaard

sb. 35. Ved prøvegravning fandtes to trækulsgruber, ca. 1 x 2 m store. Ved den ene grube, hvori der var 
keramik fra tidlig førromersk jernalder, blev der fundet en digel. Undersøgelsen fortsætter i 2000

512. Juhlsminde
Diverse

Førromersk jernalderSkovrejsning

MKH 1024

17.07.07 Vonsild

Andre anlæg/diverse - Førromersk jernalde

Kirsten Prangsgaard

sb. 19. Ved prøvegravning fandtes et ca. 10 cm tykt kulturlag med enkelte flintafslag

513. Svanemosen
Boplads

StenalderAndet anlægsarbejde

MKH 384

17.07.07 Vonsild

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

Kirsten Prangsgaard



sb. 279. Ved prøvegravning og mindre udgravning af i alt 2.750 m2 på en 270 m lang strækning 
fremkom to kogestensgruber og et par fyldskifter

514. Askær
Boplads

Br./j.Vejanlæg

HEM 3572

17.08.02 Brande

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Martin Winther Olesen

sb. 38-41. Prøvegravning og udgravninger på et større areal. Mod øst var der registreret fire høje, af 
hvilke tre var udgravet i 1905. Ved undersøgelsen, hvor kun én høj på forhånd kunne ses på 
markoverfladen, genfandtes alle fire. Desuden fremkom der tre højtomter og et gravanlæg, hvor der 
ikke sås spor efter en høj. I alt blev der på arealet undersøgt otte høje/gravanlæg, alle tilhørende 
enkeltgravskulturen. Blandt fundene kan nævnes stridsøkser, flækker og ravperler; i flere tilfælde sås 
også skeletspor. Desuden blev der gjort forskellige iagttagelser mht. gravanlæg og anlægsspor i øvrigt

515. Borup
Høje

Yngre stenalderVejanlæg

HEM 3582, 3705-3709 og 3735-3737

17.08.02 Brande

Gravhøj - Yngre stenalder

Hans Rostholm

sb. 277. Udgravning af ca. 8.400 m2 på et bopladsområde med gruber, kogestensgruber og stolpehuller. 
Mod syd fandtes tre Ø-V orienterede hustomter, der havde hhv. 5, 4 og 3 sæt tagbærende stolper. Flere 
af kogestensgruberne indeholdt skår fra sen bronzealder, evt. overgangen til førromersk jernalder

516. Borup
Boplads

Yngre bronzealderVejanlæg

HEM 3568

17.08.02 Brande

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Hans Rostholm

sb. 278. Prøvegravning og mindre udgravning på en 210 m lang strækning, i alt ca. 1.570 m2. Der 
undersøgtes et kvadratisk dige, kålgård?, en 1,45 m dyb brønd og store, rektangulære stolpehuller fra en 
mindst 16 x 12 m stor bygning. Alle anlægsspor er fra nyere tid

517. Borup
Bebyggelse

Nyere tidVejanlæg

HEM 3570

17.08.02 Brande

Bebyggelse - Nyere tid

Hans Rostholm



sb. 267. Undersøgelse af tre felter, i alt 3.060 m2, hvor der fremkom stolpehuller fra bronze- eller 
jernalder samt tre små gruber. Desuden fandtes en tapkile i et diffust fyldskifte, rodvælter?

518. Grarup I
Boplads

Y.st./br./j.Vejanlæg

HEM 3521

17.08.02 Brande

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Hans Rostholm

sb. 274. Afslutning af udgravningen af to overpløjede høje (AUD 1998, 474)

519. Grarup III
Høj

Yngre stenalderVejanlæg

HEM 3561

17.08.02 Brande

Gravhøj - Yngre stenalder

Hans Rostholm

sb. 275. Afsluttende undersøgelse af højtomt og området omkring denne (AUD 1998, 475)

520. Grarup IV
Høj

Yngre stenalderVejanlæg

HEM 3563

17.08.02 Brande

Gravhøj - Yngre stenalder

Hans Rostholm

sb. 276. Afsluttende undersøgelse (AUD 1998, 476) af to Ø-V orienterede hustomter, 10 x 5 m og 6,5 x 
5,5 m, usikre rester af endnu en bygning, et indtil 1 m tykt opfyldningslag, en affaldsgrube og to 
brønde, alt fra nyere tid

521. Grarup Landsby I
Bebyggelse

Nyere tidVejanlæg

HEM 3564

17.08.02 Brande

Bebyggelse - Nyere tid

Hans Rostholm

sb. 135. Undersøgelse af en meget ødelagt højtomt. Der var blot bevaret lidt højfyld og gammelt 
muldlag under højen, som har været 11-13 m i diameter

522. Grarup
Høj

Yngre stenalderVejanlæg

HEM 3574

17.08.02 Brande

Gravhøj - Yngre stenalder

Hans Rostholm



sb. 281. På et fladt terræn ved nordsiden af Grarup Bæk undersøgtes 920 m2. Der fandtes et 2,2 x 1,3 m 
stort ildsted og nordvest herfor ardspor. Desuden stolpehuller inden for ca. 7 x 4 m, muligvis rester af et 
hus. Antagelig jernalder

523. Grarup VI
Boplads/ardspor

Jernalder (?)Vejanlæg

HEM 3575

17.08.02 Brande

Ager/mark - Jernalder
Bebyggelse - Jernalder

Hans Rostholm

sb. 280. Undersøgelse af en høj, der i den ældste fase var 16 m i diameter og 1,2 m høj, opbygget af 
tørv som svarede til muldlaget under højen. Omkring højfoden, markeret af 20 stolpehuller, lå 
flyvesandslag direkte på gulligt undergrundssand. I anden højfase rykkedes højfoden ca. 2 m længere 
ud, og siden udvidedes til en diameter på 21 m og en højde på 1,8 m. Midt i højen sås en regelmæssig 
nedgravning, 5,5 x 6,5 m, fra nyere tid, som gik til bunden af det gamle muldlag. En oval, 2,5 m lang 
nedgravning er utvivlsomt rester af en Ø-V orienteret grav. I den omgravede fyld var der mange 
trækulstykker. Desuden undersøgtes områder omkring højen, i alt 2.980 m2

524. Nørre Askær
Høj

Yngre stenalderVejanlæg

HEM 3573

17.08.02 Brande

Gravhøj - Yngre stenalder

Hans Rostholm

sb. 283. Undersøgelse af 3.300 m2, hvorved der fandtes et grubehus, 4,5 x 5 m og indtil 0,22 m dybt, 
med tre stolpehuller; i fylden bl.a. en del grove skår fra yngre jernalder. I området i øvrigt fandtes 
enkelte gruber og stolpehuller

525. Søvej I
Boplads

Y.j./j.Vejanlæg

HEM 3566

17.08.02 Brande

Bebyggelse - Jernalder

Hans Rostholm

sb. 282. Prøvegravning og mindre udgravning af 2.050 m2, hvor der på overfladen var opsamlet skår, 
antagelig fra jernalderen. Fire steder fremkom spredte stolpehuller, dels fra oldtid, dels fra nyere tid

526. Søvej II
Boplads

J./oldtid/nyere tidVejanlæg

HEM 3567

17.08.02 Brande

Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Oldtid
Bebyggelse - Nyere tid

Hans Rostholm



sb. 314. Fund af et mindre antal stolpehuller, bl.a fra to huse, hhv. 4 og 7 m lange, der typologisk 
henføres til førromersk eller ældre romersk jernalder

527. Møldam Huse
Boplads

Førrom./rom.Andet anlægsarbejde

VKH 6300

17.08.04 Give

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Folmer Christiansen

sb. 21. I en 140 m lang grøft undersøgtes flere faser af gaden. Ældst er en mindre nedgravning, der 
overlejres af en vej af tæt lagte småsten på den højeste del af bybanken. Ned til Vejle Å i syd lå i et 
vanddrukkent, organisk lag i kote 0,7 en vej af 30 cm brede, tværlagte planker. Senere endnu et 
vanddrukkent lag over tværlagte armtykke grene samt ris. Flere lag af påkørt sand og grus samt 
organiske lag kunne udskilles, alt under moderne stabilgrus

528. Søndergade
Vej/kulturlag

MiddelalderAndet anlægsarbejde

VKH 6282

17.08.15 Vejle

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

Karl Brix Zinglersen

sb. 295. Delundersøgelse af stærkt forstyrret boplads på markant bakke. Der fremkom dog en 
velbevaret, 12 m lang hustomt med spor af ildsted i vestenden, nogle andre hustomter og en hegnsgrøft. 
I alt repræsenterer tomterne dele af mindst tre gårdsanlæg, der ud fra keramikfund dateres til ældre 
romersk jernalder

529. Himmerig
Boplads

Romersk jernalderDiverse

VKH 6321

17.08.18 Øster Nykirke

Bebyggelse - Romersk jernalder

Folmer Christiansen

sb. 123. Ved prøvegravning inden for ca. 70 x 120 m fandtes ni kogestensgruber og ca. 40 spredte 
gruber og stolpehuller. To kogestensgruber kunne ud fra keramik dateres til hhv. yngre bronzealder og 
tidlig førromersk jernalder

530. Jelling Skov I
Boplads

Y.br./førrom.Andet anlægsarbejde

VKH 6328

17.09.04 Jelling

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

Folmer Christiansen



sb. 124. Efter prøvegravning undersøgtes knapt 300 m2 på en lille bakkeknold, hvorved der fremkom 
20-25 gruber, heraf tre kogestensgruber. Et mindre antal gruber kunne ud fra indhold af flint og/eller 
keramik dateres til yngre stenalder. En grube indeholdt en del skår fra to store tragtbægre

531. Jelling Skov II
Gruber

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

VKH 6319

17.09.04 Jelling

Grube - Yngre stenalder

Folmer Christiansen
John E. Jeppesen

sb. 127. Ved prøvegravning fandtes 17 kogestensgruber, heraf 15 i en tæt klynge

532. Gødding Skov
Kogestensgruber

OldtidSkovrejsning

VKH 6299

17.09.07 Nørup

Grube - Oldtid

Folmer Christiansen

sb. 197. I fire små prøvehuller i sandflugtsdækket kulturlag sås i to profiler i ca. 0,6-1 m dybde to 
kulturlag op til 0,2 m tykke. Disse var adskilt af et diffust sandlag, formodentlig flyvesand. Den 
tidsmæssige forskel mellem de to lag er så lille, at den ikke afspejles i skårmaterialet

533. Mariesnåde
Boplads

Romersk jernalderSelvvalgt forskning

VKH 3930

17.09.08 Randbøl

Bebyggelse - Romersk jernalder

Folmer Christiansen

Ringkøbing  Amt

sb. 128. Ved formidlingsarrangement opdagedes skår, ildskørnede sten og tildannet flint i opgravet fyld 
ved nyplantede bøgetræer i underskoven/skovbrynet i eksisterende nåletræsskov, der ligger umiddelbart 
op til den fredede Troldebanke med bevarede digevoldinger og hjulspor, opmålt af G. Hatt og 
Steensberg. De fundne skår har jernalderkarakter og kan stamme fra bopladsen til marksystemerne. 
Denne er hidtil ikke blevet lokaliseret

534. Troldebanke
Boplads

J./vik./midd.Plantning

SKJ 640

18.01.02 Dejbjerg

Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Torben Egeberg



sb. 38. Ved prøvegravning fandtes en tildannet, mindst 1,9 m lang egeplanke ved gammelt 
overfartssted. Afventer datering

535. Albæk Bro
Vej/bro

UdateretAndet anlægsarbejde

SKJ 520

18.01.08 Skjern

Vej/bro - Udateret

Peter Duun Andersen
Torben Egeberg

sb. 38. Ved georadarmåling tværs over Skjern Vadested og Skjern Bro, kendt fra 1400-tals kilder, 
påvistes 26 anomalier. Disse vil danne udgangspunkt for de egentlige undersøgelser

536. Skjern Bro
Vej/bro

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

SKJ 520

18.01.08 Skjern

Vej/bro - Middelalder
Vej/bro - Nyere tid

Peter Duun Andersen
Torben Egeberg
Mogens Schou Jørgensen

sb. 3. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 385), hvor højen viste sig meget forstyrret af moderne 
nedgravninger og rævegrave. Den har været ca. 15 m i diameter, muligvis med to faser, og stedvis sås 
tørveopbygning. Kun 1,5 x 0,5 m af kammergulvet med knuste granitsten var bevaret, og der var ingen 
spor efter bære- eller randsten; iflg. ejeren er der fjernet større sten i nyere tid. Mod syd fandtes over en 
strækning på 6 m en del større sten, mellem hvilke bl.a. lå store dele af en Troldebjergskål. Under en 
moderne nedgravning fandtes en knap 2 x 1 m stor, fundtom grav, hvor flade sten i højfylden kan 
hidrøre fra gravbunden. Gravens fyld og opbygning peger på en datering til yngre stenalder

537. Ejsing Nord
Megalitanlæg/jordfæstegrav

Yngre stenalderDyrkning

HOL 20.281

18.02.01 Ejsing

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Lis Helles Olesen

sb. 150. Udlægning af 28 søgegrøfter på et 112.000 m2 stort område. Der fandtes blot spredte 
kogestensgruber

538. Billesgård
Kogestensgruber

OldtidAndet anlægsarbejde

HOL 20.308

18.02.08 Sahl

Grube - Oldtid

Ann Bodilsen



sb. 156. Ved prøvegravning på et 25 ha stort område fandtes et fyldskifte fra neolitikum/bronzealder 
samt enkelte stolpehuller og en mindre grube fra oldtid. Hertil et vejspor fra nyere tid. Ved efterkontrol 
sås oppløjede fyldskifter og gruber fra sen bronzealder

539. Hverremose
Boplads/vej

Oldtid/y.br./nyere tidSkovrejsning

HOL 20.337

18.02.08 Sahl

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Vej/bro - Nyere tid

Bo Steen

sb. 700. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 488) af pottemagerovn på skrånende terræn ned mod mindre 
bæk. Kun dele af ovnbunden i to faser kunne erkendes, men ovnen har mindst været 1,4 x 2,75 m. 
Ovnfragmenter fandtes i fyrgraven og en affaldsgrube, nogle med spor efter grene/vidjer. Trods dårlig 
bevaringstilstand er det rimeligt at henregne ovnen til den vandrette etkammertype uden 
platformopbygning. I forlængelse af ovnen mod sydøst fandtes en omtrent cirkulær affaldsgrube, ca. 6 
m i diameter og 0,3-1,2 m dyb, oprindelig et lertagningshul. Fra udgravningen stammer 15-20.000 skår, 
hvor det meste synes kasseret pga. brænding ved for lav temperatur; helt sintrede og sammensmeltede 
skår sås dog også. Der er overvejende fremstillet glaserede kander og kuglepotter med lågfals, men der 
er også et mindre indslag af kuglepotter uden lågfals samt skåle. Keramikken henføres til 1300-tallets 
sidste del

540. Lindholtgård
Diverse

MiddelalderPlantning

HOL 20.317

18.02.09 Sevel

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Ann Bodilsen

sb. 741. På to langstrakte højninger, orienteret Ø-V og i forlængelse af hinanden, afdækkedes spor af 
tagbærende stolper fra to bronzealderhustomter samt en grube

541. Lykkensprøve
Boplads

BronzealderRåstof

HOL 20.341

18.02.09 Sevel

Bebyggelse - Bronzealder

Bo Steen

sb. 740. Undersøgelse af kogestensgrube fra sen førromersk/ældre romersk jernalder hvori enkelte skår 
og to fragmenter fra granitskubbekværne

542. Mosevang
Boplads

Førrom./rom.Plantning

HOL 20.320

18.02.09 Sevel

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Bo Steen



sb. 349. Undersøgelse af overpløjet høj i den østlige udkant af en højgruppe på 28 høje hvoraf en stor 
del er fredede. Højen med en diameter på 15-16 m, lå på en bakkeknold, og højfoden har været 
markeret med stolper. Der undersøgtes seks, Ø-V orienterede jordfæstegrave, der lå tilnærmelsesvis i 
højens midtakse N-S. I en grav fandtes en ildslagningssten og en lille flække, i en anden en lille, 
fladehugget dolk og svovlkis, måske oprindeligt opbevaret i en lille læderpose. De to grave dateres til 
ældre bronzealder, og det antages at disse, og de fire grave uden oldsager, alle er anlagt inden for et 
relativt kort tidsrum

543. Over Bæksgård
Høj

Ældre bronzealderPlantning

HOL 20.331

18.02.09 Sevel

Gravhøj - Ældre bronzealder

Ann Bodilsen

sb. 742. Ved prøvegravning på et 35 x 200 m stort område fandtes bopladsspor fra ældre romersk 
jernalder. Undersøgelsen forventes fortsat i 2000

544. Viborgvej 313
Boplads

Romersk jernalderRåstof

HOL 20.338

18.02.09 Sevel

Bebyggelse - Romersk jernalder

Bo Steen

sb. 77. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 495) hvor der i et højtliggende område fandtes fem spredte 
stolpehuller og to lertagningsgruber, der lå ca. 75 m fra hinanden. Gruberne, der indeholdt skår fra 
førromersk jernalder, var 8 x 7 og 7 x 5 m store og 0,8 m dybe

545. Humlegård
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

HEM 3562

18.03.05 Gjellerup

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Martin Winther Olesen

sb. 58. Fra førromersk jernalder undersøgtes fire gruber, en lav sænkning med skår, en kogestensgrube 
og en lertagningsgrube godt 2 m i diameter og 0,8 m dyb. Fra nyere tid fremkom en 22 m lang 
stolperække, to mindre gruber med bl.a. kakkelpotter samt en lertagningsgrube, der bl.a. indeholdt en 
del jydepotteskår

546. Skovby Nord
Boplads/bebyggelse

Førrom./nyere tidAndet anlægsarbejde

HEM 3266

18.03.05 Gjellerup

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Nyere tid

Martin Winther Olesen



sb. 32. Undersøgelse af fire mindre lertagningsgruber, der bl.a indeholdt skår fra førromersk jernalder. 
Gruberne, der gik ind i hinanden, var fra 1,3 - 2,1 m i diameter og indtil 0,65 m dybe. Endvidere 
fandtes enkelte stolpehuller (jf. AUD 1997, 395)

547. Holing Nordøst
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

HEM 3266

18.03.06 Herning

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Hans Rostholm

sb. 66. Registrering af nedgravet teglovn på ca. 4 x 4 m

548. Grøddevej I
Teglovn

Nyere tidAndet anlægsarbejde

HEM 3584

18.03.07 Ikast

Bebyggelse - Nyere tid

Hans Rostholm

sb. 65. Afdækning af 4.585 m2, hvor der på en ca. 100 m lang strækning fremkom 10 kogestensgruber, 
to flade gruber med trækul, 1,92 og 2,6 m i diameter, 17 stolpehuller, tre store, dybe gruber og fem 
mindre fyldskifter. Den største af kogestensgruberne var 1,8 m i diameter og 0,7 m dyb og indeholdt 
skår, kværne og knusesten. Skår i enkelte anlæg tyder på en datering til bronzealder

549. Hessellund II
Boplads

Br./nyere tidVejanlæg

HEM 3577

18.03.07 Ikast

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Nyere tid

Martin Winther Olesen

sb. 19. Afdækning af 8.200 m2, hvor der på det højestliggende område udgravedes 110 x 52 m. Der 
fandtes 12 kogestensgruber, en trækulsmile, større og mindre gruber samt enkelte stolpehuller. I en 
grube, 1,2 x 0,9 m og 27 cm dyb, var der fund fra sen tidligneolitisk tid, bl.a. skår med tosnoet snor, og 
lignende keramik samt flint, skrabere og fragmenter af slebne redskaber fandtes i en 2,9 x 3,15 m stor 
og 2,1 m dyb grube; fundene lå i de øverste lag. En del større og mindre gruber samt tre stolpehuller 
indeholdt skår fra sen bronzealder, hvortil antagelig også hovedparten af de øvrige anlægsspor hører. I 
en 2,15 m dyb grube med bronzealderkeramik lå en 48 cm lang, forkullet planke

550. Lægdsgård
Boplads

Y.st./y.br.Vejanlæg

HEM 3578

18.03.07 Ikast

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Hans Rostholm



sb. 63. Ved undersøgelse af 1.500 m2 fremkom gamle hjulspor og en mindst 21 x 5,5 m stor 
nedgravning, tolket som opfyldte sandgrave. Heri bl.a. en jerngryde, glaserede skår, Sorringkeramik (?) 
og jydepotteskår

551. Toftlund By
Diverse

Nyere tidVejanlæg

HEM 3579

18.03.07 Ikast

Vej/bro - Nyere tid

Hans Rostholm

sb. 54. Frilægning af 5.550 m2 stort område og undersøgelse af et gårdsanlæg fra yngre jernalder. 
Hovedbygningen har været 35 m lang med spor efter væg og gavl. Midt i den østlige del var der et 
staldområde med spor efter tætstillede, tagbærende stolper og helt i øst endnu et rum. Hustomten 
rummede et ret omfattende keramikmateriale, bl.a. flere hele eller næsten hele lerkar. Både øst og vest 
for hovedbygningen var der spor efter N-S gående hegn. Gårdsanlægget bestod desuden af to staklader 
og et hus med tre sæt tagbærende stolper, og der fremkom to kogestensgruber

552. Holdflod Øst
Boplads

Yngre jernalderVejanlæg

HEM 3729

18.03.09 Nøvling

Bebyggelse - Yngre jernalder

Martin Winther Olesen

sb. 53. Undersøgelse af 8.050 m2 lidt syd for Nøvling Gamle Kirke på markant højning. På dennes 
østside udgravedes spor efter et 25 m langt hus fra yngre romersk jernalder samt to mindre bygninger 
og hegn, alt stærkt nedpløjet. Endvidere fandtes gruber og kogestensgruber, de første samtidige med 
husene. I en lavning mod syd fandtes keramik fra omkring Kristi fødsel. På det højeste sted undersøgtes 
fem jordfæstegrave, heraf en for sig, en plankekiste med fund fra ældre romersk jernalder. De øvrige 
grave var fra yngre romersk jernalder, heraf to med blot keramik og jerngenstande og to mere rigt 
udstyrede. Af disse havde den ene et 1,4 m langt trætrug som låg og indeholdt bl.a. sølv/bronzefibula, 
ca. 35 perler af glas eller rav, et par mindre genstande af sølv og bronze samt to lerkar. Den anden 
indeholdt to jernknive, en nål, to fibler, en ring, alt af bronze, 75-100 perler af glas eller rav samt to 
lerkar. I flere grave sås tydelige skeletspor og rester af tekstiler og trækar. Undersøgelsen af 
gravpladsen og udgravning af præparater fortsætter i 2000

553. Nøvlingholm I
Boplads/gravplads

Romersk jernalderVejanlæg

HEM 3730

18.03.09 Nøvling

Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Martin Winther Olesen

sb. 55. Undersøgelse af to hustomter, hhv. 20,5 og 22 m lange og af ensartet konstruktion, liggende i 
forlængelse af hinanden. I øst stald med spor efter tætstillede, tagbærende stolper. Hustypen og få skår 
antyder en datering til yngre romersk jernalder. Desuden fandtes en kogestensgrube

554. Nøvlingholm II
Boplads

Romersk jernalderVejanlæg

HEM 3732

18.03.09 Nøvling

Bebyggelse - Romersk jernalder

Martin Winther Olesen



sb. 56. Undersøgelse på et 5.100 m2 stort areal med 14 kogestensgruber, rester af en staklade og tre 
huse, hhv. 15, 12 og 9,5 m lange, med skår fra yngre jernalder i enkelte stolpehuller. Desuden 
udgravedes en 9,5 x 5 m stor og 0,8 m dyb grube med fund fra samme tid

555. Torshøj
Boplads

Yngre jernalderVejanlæg

HEM 3733

18.03.09 Nøvling

Bebyggelse - Yngre jernalder

Martin Winther Olesen

sb. 82. På et højtliggende område prøvegravedes 2.240 m2 og undersøgtes fire kogestensgruber

556. Lille Asbjerg
Boplads

Br./j.Vejanlæg

HEM 3734

18.03.12 Sinding

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Martin Winther Olesen

sb. 102. Efter dybdepløjning registreredes 45 oppløjede kogestensgruber på et 250 x 130 m stort 
område på nordvendt bakke. Næsten alle havde indeholdt ildskørnede sten, nogle få dog kun mørk fyld 
og trækul. I en kogestensgrube, 1,4 m i diameter, lå der skår fra sen bronzealder på overfladen. Ved 
udgravning fandtes grubebunden i 70 cm's dybde, men kun 16 cm af gruben var urørt af ploven. I 
fylden keramik og flint. Desuden sås to mindre, oppløjede stenlægninger

557. Skovsborg
Kogestensgruber

Yngre bronzealderSkovrejsning

HEM 3703

18.03.13 Skarrild

Grube - Yngre bronzealder

Hans Rostholm

sb. 80. Undersøgelse af 11 m lang hustomt med vægrende og spor af fire eller fem båse i østenden. Ca. 
140 m øst herfor sydøsthjørnet af et tilsvarende hus, hvis sydvestlige del var ødelagt af et 6 x 3,5 m 
stort område med lertagningsgruber. I disse keramik og dele af en lerblok. Lidt øst herfor en 1,4 m dyb 
grube, som bl.a. indeholdt skår. Begge hustomters nordlige del var ødelagt af en ældre 
kloaknedgravning. Hustype og keramik kan dateres til førromersk jernalder

558. Munkgård
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

HEM 3585

18.03.14 Snejbjerg

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Hans Rostholm



sb. 77. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 508) af 10.500 m2 hvor der fremkom fire hustomter fra 
førromersk jernalder, 10-14 m lange, med spor efter tre eller fire sæt tagbærende stolper. 29 
kogestensgruber var koncentreret om disse hustomter. Der undersøgtes tre næsten ens smedjer, ca. 7 x 4 
m, med indgang i nord, jernudvindingsovn i syd og esse midt i bygningen; desuden formodet 
amboltgrube og i to af smedierne sås desuden et ca. 10 cm tykt gulvlag. Uden for smedjerne var der 
forskellige gruber, bl.a. med udrømmede slagger, trækul, dele af en forplade til en ovn og en 
mortersten. I den sydlige del af bopladsen undersøgtes rester af to ovne af Skovmarkstypen i 
forbindelse med hegns- og bygningsspor, evt. smedjer. Fra ældre romersk jernalder er 10 hustomter, 
heraf to med ovale, lersatte ildsteder. I en væggrøft sås flade sten, der kan have støttet en fodrem. Der 
undersøgtes en jordfæstegrav med kiste, blot 95 x 70 cm, hvori et lerkar fra sen ældre romersk jernalder

559. Stenbjergkvarteret
Boplads/grav/jernudvinding

Førrom./rom.Andet anlægsarbejde

HEM 3404

18.03.14 Snejbjerg

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

Martin Winther Olesen

sb. 49. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 510) hvor der undersøgtes ca. 36.000 m2. Ældste anlæg er 
antagelig en ringgrøft, der tolkes som spor af gravanlæg fra enkeltgravskultur. Helt mod vest i et 
område med en del kogestensgruber fandtes huse fra tidlig førromersk jernalder med bred vægrende og 
udvendige stolper omkring staldenden, områdets ældste jernalderbebyggelse. Fra førromersk jernalder i 
øvrigt er der to delvist hegnede gårdsanlæg, det ene med en 17 m lang hustomt med ildsted, kulturlag 
og brønd, og mod sydvest i området rester af 11 huse fra samme tid, flere med spor efter væg og 
båseskillerum. Fra omkring Kristi fødsel, eller lige før, er fire gårdsanlæg med mindst 25 huse, og fra 
omkring Kristi fødsel, eller lidt senere, er tre, delvist hegnede gårdsanlæg med op til 24 m lange 
hovedbygninger og enkelte mindre huse. Hertil kommer enkelte andre hustomter, gruber, brønde og tre 
jernudvindingsovne af Skovmarkstypen. Endelig undersøgtes en brandgrav og en jordfæstegrav med 
lerkar fra straks efter Kristi fødsel

560. Rosenholmvej
Boplads/grav/jernudvinding

Y.st./førrom./rom.Andet anlægsarbejde

HEM 3441

18.03.18 Tjørring

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

Martin Winther Olesen

sb. 51. Afdækning af i alt 10.550 m2 hvorved der fandtes en boplads på det højestliggende område. Her 
undersøgtes på et ca. 50 x 30 m stort areal en mindst 14 m lang hustomt fra yngre bronzealder, 
kogestensgruber og lertagningsgruber med keramik, herunder fra meget store forrådskar fra yngre 
bronzealder

561. Tjørring Nord
Boplads

Yngre bronzealderSkovrejsning

HEM 3702

18.03.18 Tjørring

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Martin Winther Olesen



sb. 51. Indledende undersøgelse af 18 x 7 m stor hustomt fra senneolitikum med spor efter vægstolper 
omkring hele tomten. I den vestlige del ildsted og i den midterste og østlige del forsænket gulv med 
kulturlag. Ca. 50 m mod øst undersøgtes en 24 x 6,5 m stor hustomt fra ældre bronzealder med spor 
efter vægstolper, indgang i sydsiden og tre kogestensgruber i den vestlige del af huset. Skår i en del 
stolpehuller giver en datering til ældre bronzealder. I området i øvrigt fandtes spredte stolpehuller, 
gruber og kogestensgruber fra oldtiden samt vejspor mv. fra nyere tid. Undersøgelsen fortsætter i 2000

562. Nøvling Plantage
Boplads

Y.st./æ.br./nyere tidVejanlæg

HEM 3731

18.03.20 Vildbjerg

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Nyere tid

Hans Rostholm

sb. 218. Undersøgelse af kampestenssat brønd fra ca. 1800, hvori en knust jydepotte, dele af en 
træspand af staver samt en tøjrpæl af træ

563. Pilgård
Brønd

Nyere tidDiverse

RIM 7710

18.04.01 Brejning

Bebyggelse - Nyere tid

Palle Eriksen

sb. 41. Efter dybdepløjning fandtes fem oppløjede urner med brændte ben og metalstumper, antagelig 
fra en gravplads fra yngre romersk jernalder. Desuden opsamledes flere skår fra halvkuglekar, som 
stammer fra en vikingetidsbebyggelse. Denne, i form af mange grubehuse, er tidligere iagttaget fra 
luften

564. Hee kirke
Gravplads/boplads

Rom./vik.Læhegn

RIM 7706

18.04.03 Hee

Gravplads/grav - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Palle Eriksen

sb. 56. Prøvegravning på boplads, der er erkendt ved flyrekognoscering. Der er fundet en opfyldt grøft, 
3 m bred og indtil 1,3 m dyb, der omkranser et nærmest pæreformet, 90 x 60 m stort område. I det ene 
af to små felter i grøften fremkom et næsten helt lerkar, og det kunne desuden ses, at der i grøften er 
gode bevaringsforhold for organisk materiale. Inden for grøften afdækkedes to hustomter, den ene med 
spor efter båseskillerum; desuden sås ardspor samt et ringformet anlæg, 4,5 m i diameter. Bopladsen 
dateres til periode III A og kan bedst sammenlignes med Borremose. Bl.a. er de små, dobbeltspidsede 
træpinde, som hidtil har været unikke for Borremose, også fundet ved Lyngsmose

565. Lyngsmose
Boplads/ardspor

Førromersk jernalderSelvvalgt forskning

RIM 7723

18.04.06 No

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Palle Eriksen



sb. 15. I et par mindre felter fandtes i 90 cm dybde spor efter muldfjeldsplov og stolpehuller i 
undergrundens overflade. Herover lå et 20 cm tykt lag fra middelalderen, og højere endnu en 
brolægning og forskelligt affald fra en købmandsgård fra 1800-tallet

566. Øster Strandgade 1
Bebyggelse/ager

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

RIM 7703

18.04.10 Ringkøbing

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

Palle Eriksen

sb. 26. Færdigundersøgelse af gravfelt (AUD 1994, 495), hvor der fremkom yderligere tre 
jordfæstegrave med kistespor, alle øverst forstyrret af brandgrave. Den ene jordfæstegrav indeholdt 35 
glas- og ravperler, to fibler, en bronzenål og et bæltespænde. Den anden kniv og bæltespænde, medens 
den tredje og største grav, 3 x 2 m, ikke havde fund på gravbunden. Til gengæld fandtes øverst i denne 
1,2 m dybe grav et massivt brandlag, der ud over brændte knogler indeholdt en kniv, et søndret lerkar 
samt flere små stykker forbrændt bronze og sølv

567. Vesttarp I
Gravplads

Germansk jernalderDyrkning

RIM 6618

18.04.16 Velling

Gravplads/grav - Germansk jernalder

Palle Eriksen

sb. 33. Efter detektorfund af fibler fra yngre germansk jernalder blev et areal afdækket med maskine, 
hvorved bl.a. fremkom en 26 m lang hustomt med bevaret ildsted. Tomten, som tidligere er iagttaget på 
luftfotografier, udgør hovedbygningen i et gårdsanlæg fra ældre germansk jernalder. Op til tomten 
fandtes en brønd med flere stumper af drejekværne. 30 m herfra afdækkedes nogle stolpehuller fra et 
mindre hus samt et hegn, der begge meget vel kan høre til gårdsanlægget. I et tredje felt fremkom nogle 
fyldskifter, der mest af alt mindede om jordfæstegrave, men som manglede gravgaver og sikre 
konstruktive træk til sikkert at kunne bestemmes som grave

568. Vesttarp II
Boplads/gravplads(?)

Germansk jernalderDyrkning

RIM 7702

18.04.16 Velling

Bebyggelse - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Germansk jernalder

Palle Eriksen

sb. 56. Registrering og undersøgelse af kogestensgruber, gruber og enkelte stolpehuller, hvor lerkarskår 
daterer anlæggene til yngre bronzealder

569. Drøwten
Boplads

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

HOL 20.343

18.05.05 Gimsing

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Bo Steen



sb. 120. På en mindre højning i et ellers jævnt terræn blev der udgravet et langhus, 20 x 6 m, med spor 
efter seks sæt tagbærende stolper samt efter væg- og gavlstolper. Fund af brændt lerklining i 
stolpehullerne viser, at huset er brændt. Datering ud fra hustype og oldsager

570. Trudsø
Boplads

BronzealderVejanlæg

HOL 20.333

18.05.05 Gimsing

Bebyggelse - Bronzealder

Bo Steen

sb. 119. Ved prøvegravning blev der lokaliseret en formodet hustomt med forsænket østende. 
Endvidere fandtes kogestensgruber og stolpehuller fra neolitikum eller bronzealder

571. Mejrup Syd
Boplads

Y.st./br.Andet anlægsarbejde

HOL 20.311

18.05.10 Mejrup

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Bo Steen

sb. 225. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 522) hvor store dele af et middelalderligt gårdsanlæg fra ca. 
1200 blev udgravet. Dette omfatter to huse og en fold/indhegning. Gården afgrænses af skelgrøfter og 
topografiske forhold. Langs den ene skelgrøft løb en vej. Desuden fandtes en mulig hustomt og enkelte 
gruber fra neolitikum/bronzealder. Disse anlæg såvel som de middelalderlige fortsætter uden for det 
undersøgte område

572. Mellemtoft Øst
Boplads/gård

Y.st./br./midd.Andet anlægsarbejde

HOL 20.321

18.05.10 Mejrup

Grube - Yngre stenalder
Grube - Bronzealder
Bebyggelse - Middelalder

Bo Steen

sb. 67. Udgravning af bopladsrester fra yngre bronzealder: flintaffald, ildskørnede sten og trækul. 
Desuden påvistes et sæt hjulspor, der kan dateres til slutningen af yngre bronzealder eller tidlig 
jernalder og hermed er den ældst kendte vejføring i Skjern Ådalen

573. Amholm Nord
Boplads/vej

Y.br./æ.j.Andet anlægsarbejde

SKJ 482

18.06.05 Lønborg

Bebyggelse - Bronzealder

Peter Duun Andersen
Torben Egeberg
Mogens Schou Jørgensen



Efter georadar-undersøgelse tværs gennem det historisk kendte overfartssted nord for Lønborg Kirke 
kunne der i de udlagte søgegrøfter ses hjulspor og vejføringer. Neden for den markante hulvej, der fra 
kirken fører til overfartsstedet, fremkom en ca. 50 m lang vej med håndstore sten, anvendt langt op i 
nyere tid

574. Amholm Syd
Vej/diverse

Y.j./midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

SKJ 496

18.06.05 Lønborg

Vej/bro - Yngre jernalder
Vej/bro - Middelalder
Vej/bro - Nyere tid

Peter Duun Andersen
Torben Egeberg
Mogens Schou Jørgensen

sb. 79. Undersøgelse af plovspor med bistand fra Geologisk Institut, Aarhus Universitet. Sporene ligger 
ca. 1 m over DNN, under klægaflejringer, og overlejrer diverse lag, herunder tynde lag af klæg. 
Plovsporene repræsenterer en dyrkningsflade, der er bevaret i ca. 50 m længde, hvor pløjningen er sket 
i ca. 6 m brede agre, adskilt af et upløjet område. Der er undersøgt fem sådanne agre, der alle kun er 
pløjet én gang, antagelig med en muldfjeldsplov med symmetrisk jernskær. C14 dateringer af muldlaget 
hefører foreløbig dette til 540-780. Fra tiden efter dyrkningens ophør påvistes otte indtil 1 m dybe 
vejspor, alle med en sporbredde på ca. 1,2 m. Datering afventes

575. Klinkerne
Ager/vej

Y.j./vik.Andet anlægsarbejde

SKJ 483

18.06.05 Lønborg

Ager/mark - Yngre jernalder
Ager/mark - Vikingetid

Peter Duun Andersen
Torben Egeberg
Mogens Schou Jørgensen

I et gammelt åleje fandtes et lerkar fra 6./7. årh. indeholdende et tjærelignende stof

576. Kyvling Færge
Diverse

Germansk jernalderAndet anlægsarbejde

SKJ 576

18.06.05 Lønborg

Andre anlæg/diverse - Yngre jernalder

Peter Duun Andersen
Torben Egeberg



sb. 78. Undersøgelse af en grøft med flad bund og skrå sider, 3 m bred og 1 m dyb, stabiliseret med 
klægblokke. Måske en ydre voldgrav eller en afvandingskanal, der må være ældre end 1792. Ved 
grøftens østende en mindst 20 x 7 m stor nedgravning, 2,4 m dyb, med lodrette sider, måske en 
karpedam. Heri fandtes affald, bl.a. skår fra lokal og importeret keramik, kridtpiber, tegl, rudeglas, 
husdyrknogler og østersskaller. Desuden undersøgtes to af gårdens veje, begge ældre end 1792

577. Lønborggård 1
Diverse/vej

Nyere tidAndet anlægsarbejde

SKJ 495

18.06.05 Lønborg

Vej/bro - Nyere tid

Peter Duun Andersen
Torben Egeberg
Mogens Schou Jørgensen

sb. 80. Undersøgelse af 5 m bred hustomt samt to grøfter. I anlægssporene fandtes keramik fra 
vikingetid

578. Lønborggård 2
Hus

VikingetidAndet anlægsarbejde

SKJ 500

18.06.05 Lønborg

Bebyggelse - Vikingetid

Peter Duun Andersen
Torben Egeberg

sb. 84. Fund af højre overarmsknogle fra menneske. Bestemt af Pia Bennike, Antropologisk 
Laboratorium

582. Skjern Ådelta
Diverse

UdateretAndet anlægsarbejde

SKJ 503

18.06.05 Lønborg

Andre anlæg/diverse - Udateret

Peter Duun Andersen
Torben Egeberg

sb. 132. Mindre undersøgelse af to områder med oppløjet kulturlag, hvorunder dårligt bevarede ardspor

583. Odderup
Ardspor

Førrom./rom.Dyrkning

SKJ 641

18.06.07 Ådum (Oddum)

Ager/mark - Førromersk jernalder
Ager/mark - Romersk jernalder

Torben Egeberg



sb. 79. I en østlig søgegrøft på det fredede voldsted sås intet ældre end 1600-tallets midte, medens der i 
en vestlig fandtes en sti af munkesten og en bane af ret store natursten. Begge anlæg var uberørte af det 
omfattende nedbrydningslag fra 1600-tals huset, og begge lå på senmiddelalderlige kulturlag. En 
mindre nedgravning langs den ene profil viste, at borgbankens øverste del sandsynligvis er opført af 
lokalt hedesand. Genstandsfundene var meget få, hvorfor dateringerne alene hviler på stratigrafiske 
iagttagelser

584. Rysensten
Voldsted

MiddelalderAndet anlægsarbejde

HOL 20.340

18.07.01 Bøvling

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Helle Henningsen

sb. 4a. Undersøgelse af overpløjet høj med centralt placeret kvindegrav fra ældre undergravstid, øverst 
220 x 120 cm, 40 cm dyb og orienteret ØNØ-VSV. Gravbunden bestod af en stenlægning af håndstore 
sten med spor efter afbrænding af træ eller lignende inden gravlæggelsen. Gravgodset omfattede et 
svajet snorebæger type A2 og 526 ravperler. Placeringen af disse viser, at der har været tre perlekæder, 
to store ved ansigtet og en tredje ved den dødes ankler. I højområdet var flere jævngamle eller ældre 
gruber og fyldskifter. I et af disse lå en ravperle, hvorfor der kan være tale om en delvist ødelagt 
jordfæstegrav. I den sydøstlige del af højområdet fandtes en urne fra yngre bronzealder

585. Dal Anneksgård
Høj/boplads/brandgrav

Y.st./y.br.Råstof

HOL 20.322�

18.07.02 Fabjerg

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

Bo Steen

sb. 90. I et 400 m2 stort felt undersøgtes en 21 x 5,5 m stor, toskibet hustomt med en 7,5 m lang, 
forsænket østdel. Ud fra lerkarskår skal huset dateres til senneolitikum eller tidlig bronzealder

586. Drosselvej
Hus

Y.st./æ.br.Andet anlægsarbejde

HOL 20.330

18.07.06 Humlum

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

Bo Steen

sb. 22. Det nederste lag i en søgegrøft antages at kunne jævnføres med et udsmidslag fra 
senmiddelalderen, som tidligere er iagttaget (AUD 1997, 428). Undersøgelsen har således været med til 
at påvise en sydvestlig afgrænsning af middelalderens Lemvig. Alle andre iagttagelser i søgegrøften 
vedrører senere perioder

587. Søndergade
Kulturlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

HOL 20.288

18.07.07 Lemvig

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

Jane Jark Jensen



sb. 355. Undersøgelse for at finde uforstyrrede, mesolitiske bopladser. Der blev med karteringsbor 
foretaget 37 boringer og gravet tre prøvehuller, hvor de enkelte lag blev registreret. Flere steder var 
sandflugtslagene mere end de 2 m tykke. I et hul fandtes et ildsted med jernalderkeramik under lag med 
pløjespor, som igen var dækket af flyvesand

588. Øster Estrup
Ildsted/ager

JernalderSelvvalgt forskning

HOL 20.336

18.08.02 Idum

Ager/mark - Jernalder
Bebyggelse - Jernalder

Stina Troldtoft Jensen

Ribe  Amt

Prøvegravninger på 146 ha, hvorved der er fremkommet 15 lokaliteter med fund fra enkeltgravskultur, 
ældre bronzealder og sen bronzealder. Undersøgelsen fortsætter i 2000

589. Skovrejsning 1999/2000
Diverse

Y.st./æ.br./y.br.Skovrejsning

HBV 1007

19.01.00 

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

Ejvind Hertz

sb. 101. Snitgravning viste tilstedeværelse af vold, grav og palisade, som påvist ved tidligere 
undersøgelse

590. Trældiget
Vold

JernalderSelvvalgt forskning

HBV 606

19.01.01 Andst

Forsvarsanlæg/voldsted - Jernalder

Svend Aage Knudsen

sb. 158. Ved prøvegravning og besigtigelse efter dybdepløjning fandtes større dele af jydepotteskår, der 
tolkes som spor efter en gård/bebyggelse

591. Bække mark III
Bebyggelse

Nyere tidSkovrejsning

HBV 965

19.01.02 Bække

Bebyggelse - Nyere tid

Ejvind Hertz

sb. 159. Ved prøvegravning og besigtigelse efter dybdepløjning fandtes en større grube med keramik 
fra periode VI/I samt spredte kogestensgruber

592. Højvang
Boplads

Y.br./førrom.Skovrejsning

HBV 967

19.01.02 Bække

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Ejvind Hertz



sb. 68. Udgravning af teglovn fra efter udskiftningen, dvs. ca. 1750-1850. Ovnen havde tre 
indfyringskanaler, og i den nederste, nedgravede del bestod væggene af kampesten og gulvet af tegl

593. Røjvang I
Teglovn

Nyere tidDyrkning

HBV 978

19.01.03 Gesten

Bebyggelse - Nyere tid

Ejvind Hertz

sb. 11. Fund af spredte stolpehuller og gruber, af hvilke én kan dateres til førromersk jernalder

594. Baunfeld
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

MKH 955

19.01.04 Hjarup

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Kirsten Prangsgaard

sb. 82. Ved prøvegravning fandtes den sb. registrerede høj meget nedpløjet. Graven var omgravet i 
nyere tid og sås blot som et fyldskifte med en del større sten

595. Bolding II
Høj

Yngre stenalder(?)Skovrejsning

HBV 973

19.02.08 Åstrup

Gravhøj - Yngre stenalder

Ejvind Hertz

sb. 83. En sb. registreret høj kunne ved prøvegravning ikke genfindes

596. Bolding III
Høj

Yngre stenalderSkovrejsning

HBV 974

19.02.08 Åstrup

Gravhøj - Yngre stenalder

Ejvind Hertz

sb. 87. Fortsat udgravning (AUD 1998, 535) hvor endnu en del af vikingetidsgården, otte større og 
mindre grubehuse samt en 14,5 x 5 m stor hustomt blev udgravet. Fra germansk jernalder er undersøgt 
østdelen af et hus fra 5.-6. årh. med tilhørende hegn mod syd og øst samt 25 jernudvindingsovne uden 
for sidstnævnte hegn. Endvidere er der udgravet fem spredtliggende jernudvindingsovne og to brønde, 
af hvilke den ene antagelig hører til huset fra germansk jernalder. Brøndene havde bevaret træforing i 
50-70 cm længde, og de indeholdt dels en planke, måske fra en bulhuskonstruktion, dels en planke med 
en tap i den ene ende

597. Holsted Overmark
Boplads/jernudvinding/brønd

Germ./vik.Andet anlægsarbejde

HBV 941

19.03.04 Holsted

Bebyggelse - Germansk jernalder
Jernudvinding - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Jernudvinding - Vikingetid

Ejvind Hertz



sb. 179. Fortsatte undersøgelser (AUD 1998, 542) hvor den formodede hustomt viste sig at være en 
lavning, opfyldt med materiale gennem lange tidsrum og i perioder stående under vand. Fundene 
omfatter mikrolitter, flækker og flækkeblokke fra Maglemosekultur, fragment af sleben økse fra 
tidligneolitikum, et lerkarskår fra enkeltgravskultur og materiale fra senneolitikum/ældre bronzealder

598. Askov seniorby
Kulturlag

Æ.st./y.st./æ.br.Andet anlægsarbejde

HBV 923

19.03.07 Malt

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

Ejvind Hertz

sb. 129. Undersøgelse af to affaldsgruber syd for kirken hvori middelaldertegl og tufsten. Endvidere sås 
uklare fyldskifter og en mulig skelgrøft. De fundne menneskeknogler lå ikke i grave

599. Kalvslund Kirke
Gruber/diverse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ASR 1343

19.04.03 Kalvslund

Kulturlag - Middelalder

Mads Ravn

sb. 35. Ved udgravning fandtes hegn, herunder et "cykelskurhegn", og det antages at det tilhørende hus 
ligger længere mod vest (AUD 1998, 543) og udgør dele af en kendt, større bebyggelse omkring kote 4 
m DNN, der kan dateres til yngre romersk/ældre germansk jernalder

600. Øster Vedstedvej 16
Boplads

Rom./germ.Andet anlægsarbejde

ASR 1358

19.04.07 Ribe Domkirke Ls

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Mads Ravn

sb. 75. Undersøgelse af affaldsgruber og nedgravninger fra 12-1300-tallet hvorover en række lag, der 
afsluttedes med fundamentrester fra et hus, vel fra 16-1700-tallet

601. Korsbrødregade 11
Bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

ASR 1330

19.04.08 Ribe Domkirke

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Ulla Johansen



sb. 92. Indledende udgravning af 1.700 m2 med ca. 3,5 m tykke kulturlag, hvorved ca. 30 arkæologer 
vil være beskæftiget gennem et år. Foreløbig er den sydlige del af Gråbrødreklostret, grundlagt i 1232, 
frilagt. Denne omfatter bygninger fra slutningen af 1200-tallet til begyndelsen af 1400-tallet, der har 
omgivet en klostergård, den anden på stedet. Langs klostermuren, som er påtruffet både mod syd og 
vest, løber en vej, der kan dateres tilbage til 1100-tallet. Syd for klostret ligger en del verdslige 
bygninger, heraf en på et sandfundament, flere på syld, eller med jordgravede stolper samt enkelte med 
kælder. Bebyggelsen følger et system af matrikelgrøfter- og hegn, der er udlagt allerede i 1100-tallet, 
således at den ligger ud mod vejen, medens brønde, latriner og affaldsgruber ligger på baggrunden. 
Ovne og tykke affaldslag vidner om værkstedsaktiviteter, f.eks. smedning og bronzestøbning

602. Nygade 10
Kloster/bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

ASR 11

19.04.08 Ribe Domkirke

Bebyggelse - Middelalder
Kloster - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid
Kloster - Nyere tid

Lis Andersen

sb. 70. Undersøgelse hvor lagene generelt var meget forstyrrede, men fra en grube udtoges dog prøver 
af NNU. Undergrunden fandtes mellem 373 og 230 DNN. Fundene, bl.a. en lille bronzeklokke, var få, 
hvorfor der blot kan gives en datering af lagene til antagelig efter 1100

603. Slotsgade
Bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ASR 1340

19.04.08 Ribe Domkirke

Bebyggelse - Middelalder

Mads Ravn

sb. 24. Undersøgelse af omtrent 50 m2 ned til ca. 2 m under gadeniveau, samt en ca. 2 x 3 m flade 
endnu 3 m dybere for at belyse stratifikationen. Op til kote 236 DNN bestod lagene af opfyld, hvorover 
fulgte en række bebyggelseslag, bl.a. flere, der hører til et værksted, foreløbig dateret til 13.-14. årh. 
Ved vandsoldning af udvalgte lag fra dette fandtes halvfabrikata og fragmenter af bl.a. kamme, 
terninger, bæltespænder m.m. samt tusindvis af affaldsstykker

604. Vægtergade 2
Bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ASR 1222

19.04.08 Ribe Domkirke

Bebyggelse - Middelalder

Marie Klemmensen

sb. 100. Ved undersøgelsen blev en række lag identificeret, og deres koteniveau fastlagt, 
undergrundssandet således til mellem 373 og 425 DNN i vest. Længere mod vest kunne undergrunden 
ikke ses, hvorfor der må være tale om en afgravning, der dog ikke kan dateres. Antagelig hænger den 
sammen med den tidlige handelsplads på åens nordside

605. Dagmarsgade
Bebyggelse

Yngre jernalder (?)Vejanlæg

ASR 1341

19.04.09 Ribe Sankt Katharine

Bebyggelse - Yngre jernalder

Mads Ravn



sb. 22. Fortsat udgravning (AUD 1998, 547) hvor der blev undersøgt yderligere dele af gårdsanlæg fra 
ældre germansk jernalder, dateret ud fra keramik og hustypologi. Der undersøgtes mindst to 
langhustomter med spor efter jordgravede stolper, der foreløbig dateres til 1200-tallet. En kælder, 
bygget af en blanding af munke- og tufsten, vil blive færdigudgravet i 2000

606. Lustrupholm
Gård/bebyggelse

Germ./midd.Andet anlægsarbejde

ASR 1301

19.04.09 Ribe Sankt Katharine

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Claus Feveile

sb. 99. Prøvegravning og undersøgelse af en grube med keramik fra sen førromersk jernalder

607. Tved Å
Grube

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

ASR 1336.

19.04.09 Ribe Sankt Katharine

Grube - Førromersk jernalder

Mads Ravn

sb. 341. Undersøgelse af lidt over 3 ha i form af søgegrøfter og fladegravning. Der udgravedes otte 
langhuse, syv mindre huse, fire staklader, enkelte hegn, et grubehus og gruber. Et langhus hører til 
omkring Kristi fødsel, medens de øvrige bebyggelsesspor placeres i yngre jernalder, vurderet ud fra 
hustyper og lidt keramik. Det drejer sig om bebyggelse gennem forholdsvis lang tid, og et sted sås tre 
bebyggelsesfaser. Der fandtes også en NV-SØ orienteret jordfæstegrav fra yngre romersk jernalder, 
hvor den døde lå i hocker-stilling på højre side, med hovedet mod NV. Sporene efter den gravlagte og 
gravgaverne, hankekop, toleddet kar med vandret hank, fire bronzefibler og kæder med glas- og 
ravperler, antyder, at det drejer sig om en stor pige

608. Forum I
Boplads/grav

Førrom./rom./y.j.Skovrejsning

ESM 2287

19.05.02 Brøndum

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

Palle Siemen

sb. 340. Undersøgelse af 4 ha ved hjælp af søgegrøfter og mindre felter, hvor der var hustomter og spor 
efter hegn. Der fremkom 14 langhuse, fire mindre huse, ca. 10 grubehuse, en del hegn og nogle få 
gruber. Foreløbig antages det, at det drejer sig om flere samtidige gårde i to eller tre faser, og at der til 
hver gård har været knyttet et grubehus, der dog lå uden for den hegnede gårdtomt. Ud fra 
udformningen af husene og et mindre, keramisk materiale kan bopladsen dateres til yngre jernalder

609. Forum II
Boplads

Yngre jernalderSkovrejsning

ESM 2293

19.05.02 Brøndum

Bebyggelse - Yngre jernalder

Palle Siemen



sb. 291. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 553). Efter at prøvegravningen havde vist to koncentrationer 
af stolpehuller, foretoges en større fladeafdækning. Herved fremkom rester af flere, yderst dårligt 
bevarede huse og hegn. Der fandtes også små og store gruber; nogle indeholdt brændte sten, medens 
potteskår med en enkelt undtagelse var få. Det mest usædvanlige fund var en klump obsidian

610. Nordskrænten II
Boplads

Ældre jernalderAndet anlægsarbejde

ESM 2257

19.05.02 Brøndum

Bebyggelse - Ældre jernalder

Jakob Andersen
Gitte Ingvardsen
Palle Siemen

sb. 337. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 551) med prøvegravning og udgravninger af udvalgte 
områder på et ca. 4 ha stort areal. Der fremkom en hustomt, der ud fra formen bedst dateres til 
enkeltgravskultur eller begyndelsen af senneolitikum. I samme område som hustomten undersøgtes fem 
grave fra ældste senneolitikum: en lille barnegrav med svajet bæger med vandrette linier, to formodede 
jordfæstegrave uden fund, en brandgrav med ravperler, en brandgrav med fire, fladehuggede 
pilespidser med skafttunge, tre formodede pilespidser, en ildslagningssten, en madkniv og fire koniske 
ravknapper

611. Solbakkegård IV
Boplads/grave

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

ESM 2216

19.05.02 Brøndum

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Palle Siemen

Prøvegravning for at lokalisere sb. registrerede høje, hvilket lykkedes i nogle tilfælde, medens andre 
høje synes forsvundet, eller lå uden for det berørte område

612. Esbjerg og omegn
Høj

Yngre stenalderLæhegn

ESM 2315

19.05.03 Esbjerg

Gravhøj - Yngre stenalder

Palle Siemen

sb. 293. Prøvegravning af et ca. 4 ha stort areal viste spredte bopladsrester fra bronzealderens midte. 
Der frilagdes et hus, 20 x 7,5 m, for at få en nærmere datering af bopladsen

613. Måde Industri IV
Boplads

BronzealderAndet anlægsarbejde

ESM 2320

19.05.03 Esbjerg

Bebyggelse - Bronzealder

Palle Siemen



sb. 292. Undersøgelse af to pælerækker, længde 2,3 m, som buede mod hinanden, således at afstanden 
på midten var 0,2 m, i enderne 0,45 m; mellem pælerækkerne var der presset grene og kvas. Pælene, 
der var fremkommet ved erosion af et lag marskklæg, stod lodret ned i dette i mere end 0,9 m dybde, og 
var orienteret omtrent  N-S, dvs. en retning skråt ud i vandet i forhold til kystlinien. Formålet er uklart, 
høfde, fiskegård m.m., og en datering vil kræve naturvidenskabelig hjælp

614. Måde Strand
Diverse

UdateretDiverse

ESM 2295

19.05.03 Esbjerg

Andre anlæg/diverse - Udateret

Ulla Mejdahl

sb. 170. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 450). I højens centrum fandtes en forstyrret enkeltgrav med 
stridsøkse og to flækkelignende afslag. Forstyrrelsen skyldtes en stor, rektangulær grav fra yngre 
romersk jernalder, hvori lanse, skjold, kniv og sværd. Omviklet dette fandtes rester af et bandoler med 
to store sølvspænder med guldblik. Desuden guldfingerring, rød gemme, hesteskoformet sølvfibel, 
nogle få rav- og glasperler, ca. 20 spillebrikker af glas og rav samt to lerkar

615. Novrup VI
Høj

Y.st./rom.Andet anlægsarbejde

ESM 2249

19.05.03 Esbjerg

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Romersk jernalder

Palle Siemen

sb. 77. Prøvegravninger og udgravninger hvor der i et område fandtes en stenforet grav uden oldsager, 
spredte stolpehuller og en affaldsgrube med keramik fra ældre jernalder; et andet sted lå bunden af en 
bortpløjet urne fra ældre jernalder. Der fandtes desuden spor af et muligt, ældre vejforløb end det 
nuværende ned til Krogsgårds Mølle. Ud over diverse fund fra nyere tid kan nævnes en 17 m lang 
hustomt, hvis sydlige del undersøgtes. Der sås spor efter syv sæt tagbærende stolper og båseskillerum i 
østenden; hustomten dateres til omkring Kristi fødsel. På en lokalitet var der diverse gruber, bl.a. med 
keramik fra yngre romersk jernalder, hvortil kommer udaterede stolpehuller, grøfter og en grube; måske 
også rester af et hus som da må være yngre end oldtid

616. Novrup-Tjæreborg Sønderby
Grav/boplads/vej

Rom./æ.j./nyere tid/udat.Andet anlægsarbejde

ESM 2303 (2307, 2310, 2311)

19.05.03 Esbjerg

Bebyggelse - Ældre jernalder
Gravplads/grav - Ældre jernalder
Bebyggelse - Nyere tid
Vej/bro - Nyere tid

Jakob Andersen
Gitte Ingvardsen
Ingrid Stoumann



sb. 159. Hvor der ved pløjning var fundet en intakt drejekværn, både ligger og løber, af rhinsk basalt, 
foretoges en udgravning. På selve fundstedet fremkom en ca. 80 cm stor og 30 cm dyb, trækulsholdig 
grube, og en C14 datering af denne - og dermed drejekværnen - lyder på tidlig middelalder. Desuden 
fandtes spredte stolpehuller og et grubehus; keramikken fra dette kan dateres til ældre germansk 
jernalder

617. Fåborg Kirke
Boplads

Germ./midd.Dyrkning

VAM 1328

19.05.04 Fåborg

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Lene B. Frandsen

sb. 64, 66-67. Undersøgelse af stordysse, hvorfra der allerede i 1914, lige inden en arkæologisk 
udgravning, vides at være fjernet store sten fra højen. Ved nærværende undersøgelse fandtes i 
kammerområdet keramik fra TN C, MN A I og V: seks lerkar, flækker og tværpile samt ca. 250 
ravperler, fra ganske små til store, dobbeltøkseformede. Gangen kunne erkendes mod sydøst, og på 
begge sider var der offerskårlag med meget fragmenteret keramik - MN I og enkelte skår fra tidlig 
enkeltgravskultur. To høje, delvist undersøgte af C. Neergaard i 1914, eftergravedes også. I den ene 
fremkom yderligere en forstyrret, sekundær grav samt en ringgrøft omkring centralgraven. Der sås 
endnu en smule højfyld og rester af gammel overflade, hvor der fandtes en del potteskår og en smule 
flint fra TN C. Undersøgelsen af den anden høj føjede kun ganske lidt til Neergaards udgravning

618. Breinholdtgård Golfbane I
Høje/megalitanlæg

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

ESM 2136

19.05.07 Hostrup

Gravhøj - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Palle Siemen

sb. 116. Prøvegravning af et 4,5 ha stort areal samt afdækning af mindre felter, hvor der fremkom 
anlægsspor. Der fandtes rester af en gård fra omkring Kristi fødsel med et 23 m langt hus med stald til 
18-20 dyr i østenden. Nord for huset lå et mindre hus, og i området i øvrigt var der spor efter to huse fra 
ældre jernalder. Andetsteds, i et område med omfattende forstyrrelser, fandtes syldstensgrøfter og 
stolpehuller fre etskibede huse, som ud fra det bedst bevarede at dømme må være fra midten af 
middelalderen. Yngre faser af denne bebyggelse omtales antagelig i 1682 og ses på matrikelkortet fra 
1801. Mod øst var der lave toftegrøfter, der dels afgrænsede den undersøgte gård, dels antyder, at der 
findes en gårdtomt til

619. Træden
Boplads

Æ.j./midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

ESM 2309

19.05.07 Hostrup

Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Palle Siemen



sb. 62. Næsten fuldstændigt undersøgt boplads med 3-4 gårdtomter i to hovedfaser. De bedst bevarede 
gårde bestod af et 15-20 m langt hus med spor af båseskillerum i øst og ildsted i vest samt 1-2 mindre 
huse. Der var kun bevaret få spor efter hegn

620. Vester Nebel
Boplads

Romersk jernalderAndet anlægsarbejde

ESM 2175

19.05.14 Vester Nebel

Bebyggelse - Romersk jernalder

Palle Siemen

sb. 122. Undersøgelse af lidt over 1.000 m2 hvor der fandtes stolpehuller fra et formodet 
middelalderhus, en mulig toftegrøft og lidt kulturlag med keramik og tegl. Desuden fandtes en større 
stenlægning i forbindelse med enkelte syldsten fra en tidligere præstegård. Alt i alt var der tale om 
meget forstyrrede anlæg

621. Grindsted Kirkehus
Bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

ESM 2292

19.06.02 Grindsted

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Thomas Nygaard Andersen
Bo Jaque
Palle Siemen

sb. 309. Delundersøgelse af gårdtomt, nedrevet 1793, beliggende på den nordvestlige toft i den katolske 
koloni, "kartoffeltyskere", anlagt 1760/61. Der udlagdes et antal søgegrøfter, hvorved der fandtes to 
hustomter. Hus A med syldgrøft, alle sten fjernede, lå sydligst på tomten og målte 7,5 x 17 m. På 
nordsiden fandtes spor af en udvendig bageovn, men husets indretning i øvrigt kunne ikke belyses. I 
tilknytning til huset fandtes kraftige funderingsgrøfter til stendiger og spor af diger. Hus B, også med 
syldgrøft uden sten, lå 25 m nord for hus A. Kun sydvesthjørnet af dette hus undersøgtes. Mellem hus 
A og B lå en del lertagningsgruber. Det begrænsede fundmateriale bestod mest af keramik fra 
jydepotter, herunder et næsten helt eksemplar sådan i syldgrøften til hus B, stentøjs- og rødbrændt gods, 
lidt tegl samt vindues- og flaskeglas

622. Frederiksnåde Koloni
Gård

Nyere tidAndet anlægsarbejde

ESM 2301

19.06.04 Vorbasse

Bebyggelse - Nyere tid

Mogens Hansen
Esben Klinker Hansen
Ingrid Stoumann

sb. 169, 176 og 179. Udlægning af profilgrøft i to sb. registrerede enkeltgravshøje, medens en tredje 
ikke kunne erkendes. I begge sås spor af den tidligere undersøgelse samt rester af den gamle overflade, 
fra tiden umiddelbart før højene opførtes, dvs. ældre enkeltgravstid. Formålet var at udskille eventuelle 
flyvesandshorisonter i, eller under højen, hvorfor der blev gravet ca. 1 m ned i undergrunden

623. Slauggård Plantage
Høj

Yngre stenalderSelvvalgt forskning

ESM 2304

19.06.04 Vorbasse

Gravhøj - Yngre stenalder

Mogens Hansen
Palle Siemen



sb. 303. Undersøgelse af opfyldt lergrav hvori bl.a en femøre fra 1873, et lille terrakottakrucifiks, 
mursten og sten. Gruben skal antagelig ses i forbindelse med renovering af kirken i slutningen af 1800-
tallet. Endvidere sås et stykke af en toftegrøft nogle meter fra kirkegårdsdiget

624. Vorbasse Kirkehus
Diverse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

ESM 2316

19.06.04 Vorbasse

Kirke/Kirkegård - Nyere tid

Palle Siemen

sb. 288-90. I området var der registreret høje, en stenkreds og opsamlet potteskår, men hverken ved 
prøvegravning eller besigtigelse efter reolpløjning fandtes anlæg af interesse

625. Østermosevej I
Høj/diverse

Y.st./rom.Skovrejsning

ESM 2285

19.06.04 Vorbasse

Gravhøj - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Romersk jernalder

Palle Siemen

sb. 34-38. Prøvegravning for at finde fire, overpløjede høje. Disse  viste sig i tre tilfælde at være 
naturlige højninger i et hedesandsområde. Én høj kunne afsættes og friholdes for reolpløjning

626. Østermosevej II
Høje

Yngre stenalderSkovrejsning

ESM 2302

19.06.04 Vorbasse

Gravhøj - Yngre stenalder

Palle Siemen

sb. 150. Undersøgelse af hustomt fra førromersk jernalder med velbevaret væggrøft i staldenden, men 
ingen spor efter vægge i boligdelen. Der fandtes tre gruber med nedsatte lerkar, ligesom der blev gjort 
fund af keramik i hustomten

628. Mølsig Bæk - Vest
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

VAM 1342

19.07.04 Janderup

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Niels Algreen Møller

sb. 151. Undersøgelse på et velbevaret bopladsområde, hvor der fremkom spor efter to langhuse med 
tilhørende hegn, to grubehuse, kogestensgruber og andre gruber. Det største, ca. 40 m lange, hus med 
bevaret ildsted, havde spor efter flere faser. Både her og i grubehusene fandtes keramik, som sammen 
med hustype henfører bopladsen til yngre romersk/ældre germansk jernalder

629. Mølsig Bæk - Øst
Boplads

Rom./germ.Andet anlægsarbejde

VAM 1341

19.07.04 Janderup

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Niels Algreen Møller



sb. 137. Udgravning af tørveopbygget, overpløjet høj, hvori blot fandtes en stenlagt gravbund; resten af 
graven var pløjet bort. Under gravbunden var der yderligere ca. 30-40 cm højfyld, men ingen 
dybereliggende grave. Højen skal antagelig dateres til yngre stenalder, da der tidligere er opsamlet en 
tyndnakket økse af bjergart på stedet

630. Nygårdsvej
Høj

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

VAM 1345

19.07.04 Janderup

Gravhøj - Yngre stenalder

Allan B. Andersen

sb. 70. Prøvegravning for at undersøge, om der her fandtes spor af det middelalderlige Varde. Det var 
ikke tilfældet, og der sås kun 1,5 m moderne opfyld

632. Tømmerpladsen
Diverse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

VAM 1326

19.07.12 Varde

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Lene B. Frandsen

sb. 144. Siden 1990 er der samlet keramik op i et kampvognsspor, der går gennem en højning. Da 
sporet efterhånden var blevet dybt, foretoges en prøvegravning, som afslørede, at det ikke drejede sig 
om en gravhøj, men flyvesand over en jernalderboplads. Der fandtes en hustomt og flere, tynde 
kulturlag, adskilt af flyvesand. Skårmaterialet kan dateres til yngre førromersk/tidlig ældre romersk 
jernalder. Måske har en eller flere husrester ført til de aflejringer, der udgør højningen

633. 7-meterhøjen, Kærgård
Boplads

Førrom./rom.Diverse

VAM 1330 (VAM 1137)

19.07.14 Ål

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Lene B. Frandsen

sb. 134. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 572) af bopladsen mod nordøst, hvor der fremkom et 20 m 
langt hus med brolagt grebning. Herefter er der ved denne uddannelsesgravning, som nu har stået på i 
fem år, undersøgt 19 bygninger, fordelt på otte gårdsanlæg. Som noget nyt forsøgtes 
magnetometeropmåling ved Tatyana Smekolova, og disse viste, at det tilsyneladende er muligt at 
registrere stenlægninger og husenes udstrækning

634. Hesselmed
Boplads

Førrom./rom.Dyrkning

VAM 1179

19.07.14 Ål

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Jørgen Lund
Lene B. Frandsen



sb. 134. Undersøgelse af tre urnegrave fra yngre førromersk jernalder, som formodentlig skal ses i 
forbindelse med den nord for beliggende Hesselmed-boplads. Mellem urnerne fandtes spredte 
stolpehuller og spor efter hegn. Godt 100 m nordøst for urnegravene fandtes et 22 m langt hus fra ældre 
førromersk jernalder med velbevarede spor efter båseskillerum

635. Hesselmed Nord
Boplads/brandgrav

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

VAM 1340

19.07.14 Ål

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Allan B. Andersen

sb. 142. Prøvegravning hvor der fandtes spor af en grøft, antagelig fra oldtiden, samt to højryggede 
agre i to faser

636. Møllemarksgård
Diverse/ager

Oldtid/midd./nyere tidRåstof

VAM 1302

19.07.14 Ål

Ager/mark - Oldtid

Allan B. Andersen

sb. 143. Et par prøvegravninger afslørede, at området var under stærk nedbrydning, idet dog 
oldtidssporene stedvis kan være overordentligt velbevarede under tykke flyvesandslag. Et sted fandtes 
bl.a. en mark forseglet under flyvesand, hvor der ca. 1 m under nuværende overflade fremkom et 
skårførende lag bestående af sort, sandet muld, hvorunder sås ualmindeligt velbevarede ardspor på 
kryds og tværs. Skårene, der dateres til ældre jernalder, stammer muligvis fra påført gødning

637. Raketlokummet
Ardspor

Ældre jernalderDiverse

VAM 1331 (VAM 1137)

19.07.14 Ål

Ager/mark - Ældre jernalder

Lene B. Frandsen

sb. 82. Hvor der iflg. sognebeskrivelsen skulle være fundet en stendynge med benrester og trækul, 
fandtes ved prøvegravning en kogestensgrube og stolpehuller. Hertil moderne nedgravninger, bl.a en 
større fra anden verdenskrig fyldt med affald, glas, ledninger etc.

638. Sønderbøl
Boplads/diverse

Oldtid/nyere tidLæhegn

VAM 1336

19.07.14 Ål

Bebyggelse - Oldtid

Lene B. Frandsen



sb. 116. Magnetisk kortlægning af et 700 x 350 m stort område med mindst 500 slaggegruber, der er 
knyttet til bopladsen Hessel fra ældre germansk jernalder. Enestående er et 80 m langt og 10 m bredt 
bælte med hen ved 100 slaggeblokke, omkring hvilke den samtidige overflade med trækulsmuld, ristet 
myremalm, rødbrændt og ubrændt ler fra selve ovnene er bevaret. Disse enestående bevaringsforhold 
skyldes, at ovnene er anlagt i en lavning i terrænet. Desuden har der ovenfor mod nord været et område 
med hustomter, undersøgt af Steen Hvass i 1975, hvor man må antage, at der ikke har været nogen 
kraftig vegetation. Ved erosion har der herfra været mulighed for transport af jord ned i lavningen

639. Hessel
Boplads/jernudvinding

Germansk jernalderDyrkning

VAM 1346

19.08.02 Hodde

Bebyggelse - Germansk jernalder
Jernudvinding - Germansk jernalder

Tatyana Smekalova
Olfert Voss

sb. 23. Fortsat magnetisk kortlægning af et område på ca. 500 x 350 m, af hvilket det mest nu er 
kortlagt (AUD 1998, 575). Der er mindst 1.200 slaggegruber, hvortil kommer hustomter og på det 
højeste sted en fladmarksgravplads fra ældre germansk jernalder. Ved fuldstændig kortlægning af en af 
markerne kunne der påvises højryggede agre, der var ca. 10 m brede og med forskellig retning i 
markens nordlige og sydlige del

640. Gødsvang
Boplads/gravplads/jernudvinding/ager

Rom./germ./midd.Dyrkning

VAM 1070

19.08.04 Tistrup

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

Tatyana Smekalova
Olfert Voss

sb. 103. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 576) af 5.300 m2 på boplads med jernudvinding fra yngre 
romersk og ældre germansk jernalder. Foruden langhuse, halvtagshuse, og grubehuse udgravedes en 15 
m lang smedje. I to af fire stolpehuller til tagbærende stolper fandtes 0,5 m store fragmenter af 
amboltsten af granit. På disse, havnet i stolpehullerne ved smedjens nedbrydning, sad flere rester af 
fastsmeltet slagge fra smedning af luppen. I stolpehullerne fandtes også slaggekugler fra essesvejsning 
og smedeskæl, foruden enkelte plankonvekse slagger. I et Nord-Syd gående dige, markeret på 
udskiftningskortet fra 1819, lagdes tre snit, og der udtoges pollenprøver fra profilerne. Ud fra 
iagttagelser under diget kunne det ses, at pløjedybden i dag ligger 10-15 cm lavere, end da diget blev 
anlagt

641. Snorup
Boplads/jernudvinding

Rom./germ.Dyrkning

VAM 1068

19.08.04 Tistrup

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

Lars Nørbach



sb. 39. Eftersøgning af sb. registreret, overpløjet høj. Der blev ikke truffet nogen form for kulturspor

642. Tistrup
Høj

OldtidAndet anlægsarbejde

VAM 1339

19.08.04 Tistrup

Gravhøj - Oldtid

Allan B. Andersen

sb. 108. Ved magnetisk rekognoscering på den nordvestlige del af jernudvindingspladsen fandtes et 
område med sandsynligvis et par hundrede slaggegruber. Pladsen vil senere blive magnetisk kortlagt

643. Yderik
Boplads/jernudvinding

Rom./germ.Dyrkning

VAM 1132

19.08.05 Torstrup

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

Tatyana Smekalova
Olfert Voss

Haderslev  Amt

sb. 170. En udvidet prøvegravning nordvest for bronzealderbopladsen (AUD 1998, 580) viste, at den 
nu er afgrænset til alle sider

644. Højgård
Boplads

Y.st./æ.br.Råstof

HAM 1706

20.02.01 Gram

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

Per Ethelberg

sb. 126. Ved prøvegravning fandtes en stenforet grube med keramik fra bronzealder

645. Lysbjergvej
Grube

BronzealderAndet anlægsarbejde

HAM 3617

20.02.02 Hammelev

Grube - Bronzealder

Lisbeth Christensen

sb. 80. Ved fortsat undersøgelse (AUD 1998, 583) i samarbejde med Sønderjyllands Amatørarkæologer 
udgravedes 24 tuegrave på den vestlige del af gravpladsen. Blandt fundene var et bronzespænde med 
beslag og nitter fra et bredt bælte, der kan dateres til den tidlige del af periode II. Udgravningen 
fortsætter i 2000

646. Uldal
Gravplads

Førromersk jernalderDyrkning

HAM 3241

20.02.08 Skrydstrup

Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Erik Jørgensen



sb. 59. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 584) på voldsted, der ud fra fund, herunder mønter, kan 
dateres til årtierne omkring 1300. Der udgravedes to bygninger med jordgravede stolper, et ovnanlæg, 
gruber og kulturlag, ligesom der blev lagt nogle snit gennem den nærmest halvkredsformede voldgrav. 
Denne viste sig at være blot 1,5 m dyb og 2 m bred, men til gengæld dobbelt ud mod den eneste 
adgangsvej til voldstedet. På dette fandtes også nogle gruber med keramik og jerngenstande fra 
førromersk jernalder, heriblandt jernkloder. Udgravningen fortsætter i 2000

647. Grimballe
Voldsted/gruber

Midd./førrom.Dyrkning

HAM 3486

20.02.09 Sommersted

Grube - Førromersk jernalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Tenna R. Kristensen

sb. 19. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 585) i den sydligste del af mosen, hvor der er udgravet mere 
end 1100 genstande fra fem forskellige ofringer. Spredt over et større område fandtes skjoldbuler og 
lansespidser fra første halvdel af ældre romersk jernalder, en periode hvorfra der ikke tidligere er gjort 
fund i mosen. Tre ofringer stammer fra omkring 300 e.Kr. og er således samtidige med Ejsbøl Nord. Ud 
for et lille bakkefremspring, hvor vandet har gået helt ind til bredden, fandtes en større forekomst af 
sele- og sadeltøjsudstyr, våben og remgarniture, meget lig Ejsbøl Nord. Desuden fremkom en 
koncentration af op mod 250 bådnagler. I det sydvestlige hjørne var der en lille ofring af 
bæltegarniture, delvis sølvbeslag med guldblik, formodentlig fra samme bælte, som lå ved en samling 
bådnagler, medens en koncentration af spinklere bådnagler sandsynligvis udgør en selvstændig ofring. 
Analyser af de tre samlinger af nagler viser sekundær varmepåvirkning, hvorfor det antages, at bådene 
er brændt, hvorefter naglerne er ofret i mosen. Ved mosens sydlige del er der fundet et 
karvsnitornamenteret remspænde af sølv med niello fra omkring 400 e.Kr., dvs. samtidig med Ejsbøl 
Syd. Ofringerne langs mosens sydlige rand, der ikke alle er udgravede, da de ligger uden for det 
område, der berøres af naturgenopretningen, er meget truede af nedbrydning. Den sydøstlige del af 
mosen betragtes derimod som færdigudgravet, og prøvegravning viser, at der ikke er fund i den 
sydvestlige del. Som afslutning på undersøgelsen afsøgtes mosen med minesøger i en ca. 20 m bred 
bræmme langs 21 m kurven, den kote, den forhistoriske søbred fulgte. Der fandtes herved en mængde 
pigtråd og hestesko, men ikke flere offerfund.  Naturgenopretningen er nu gennemført, og Ejsbøl Mose 
er igen en sø, hvis bred følger 21 m kurven, som den gjorde i romersk jernalder

648. Ejsbøl Mose
Offerfund

Romersk jernalderDiverse

HAM 3434

20.03.02 Gammel Haderslev Ls

Depotfund/skattefund/offerfund - Romersk j

Hans Chr. H. Andersen

sb. 78. Der undersøgtes otte grave i tre lag, heraf to intakte, hvor de yngste sandsynligvis stammer fra 
1600-tallet. Desuden fandtes dele af syld og nederste munkestensskifter fra hertug Hans den Ældres 
katedralskolebygning fra 1667

649. Domkirkepladsen
Kirkegård/hus

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

HAM 3702

20.03.04 Haderslev

Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

Tenna R. Kristensen



sb. 101. I den vestlige del af Badstuestræde fandtes tykke, middelalderlige kulturlag samt nordgavlen af 
et hus på træsyld med rester af et par meget kraftige hjørnestolper, der fremkom  1,5 m under 
nuværende gadebelægning

650. Højgade/Badstuegade
Kulturlag/hus

MiddelalderAndet anlægsarbejde

HAM 3685

20.03.04 Haderslev

Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

Tenna R. Kristensen

sb. 75. Undersøgelse af kulturlag og en række nedrammede egestolper, der muligvis har haft tilknytning 
til den middelalderlige mølle

651. Møllepladsen
Kulturlag/diverse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

HAM 2012

20.03.04 Haderslev

Kulturlag - Middelalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Tenna R. Kristensen

sb. 132. Udgravning af enkelte gruber med jernudvindingsslagger fra ældre jernalder samt sporadiske 
kulturlag med middelalderkeramik

652. Storegade
Jernudvinding/kulturlag

Æ.j./midd.Andet anlægsarbejde

HAM 3656

20.03.04 Haderslev

Jernudvinding - Ældre jernalder
Kulturlag - Middelalder

Tenna R. Kristensen

sb. 50. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 587) i samarbejde med Sønderjyllands Amatørarkæologer af 
gruber, palisadegrøfter og hegn fra Sarupanlægget. Desuden udgravedes ca. 400 m2 af et op til 20 cm 
tykt kulturlag fra den boplads, der afløste Sarupanlægget. Fra laget, der dateres til MN A II, opsamledes 
et stort genstandsmateriale, heriblandt store mængder velbevaret keramik, hvoraf enkelte former ikke 
hidtil er fundet i Danmark. Fra hver kvadratmeter af laget er der taget slemmeprøver, og der er fra disse 
foreløbig  frasorteret henved 3.000 stykker korn. Udgravningen fortsætter i 2000

653. Lønt
Sarupanlæg/boplads

Yngre stenalderDyrkning

HAM 1017

20.03.08 Sønder Starup

Bebyggelse - Yngre stenalder
Sarupanlæg - Yngre stenalder

Erik Jørgensen



sb. 208. Undersøgelsen viste, at anlægget bestod af en langhøj med to firsidede, lukkede dyssekamre, 
der begge havde stået vinkelret på højens længdeakse. Kamrene havde haft brolagt gulv, dækket med 
brændt flint, og der fandtes tørmursfliser, men ikke længere genstande i den meget nedpløjede tomt

654. Bolsmoseende
Megalitanlæg

Yngre stenalderDyrkning

HAM 1641

20.03.11 Øsby

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Erik Jørgensen

sb. 254. Efter førstegangspløjning af tidligere skovområde undersøgtes en hidtil uregistreret høj fra 
overgangen mellem sten -og bronzealder. Højen havde en diameter på 10 m med delvist bevaret 
randstenskæde og indeholdt to grave, anlagt oven på hinanden. Den ældste grav bestod af en delvist 
plyndret, stenforet grube, hvorover var anlagt en grav med en type VIb flintdolk; denne grav indeholdt 
også tydelige skeletspor. Der fandtes ardspor uden om gravene, muligvis en rituel pløjning i forbindelse 
med etablering af den ældste høj

655. Hans Peters Høj
Høj/ardspor

Y.st./æ.br.Dyrkning

HAM 3652

20.04.02 Bevtoft

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

Silke Eisenschmidt

sb. 245. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 589), hvor der udgravedes et hus og en mulig 
kornsilo/kældergrube fra ældre bronzealder, syv brandgrave og to dødehuse fra ældre romersk 
jernalder, 13 jordfæstegrave fra yngre romersk jernalder, to grubehuse fra vikingetid og godt 35 
bygninger og forskellige hegnsforløb fra tidlig middelalder. I stolpehullet efter den vestligste gavlstolpe 
i tomten af et meget velbevaret udskudshus fra 1100-tallets første halvdel fandtes to dragtspænder i 
henholdsvis guld- og sølvfiligranarbejde, begge med en indlagt, sleben bjergkrystal i midten. 
Guldspændet er desuden udsmykket med små medaljoner med indlagt emalje i cloisonnéteknik. 
Smykkerne antages fremstillet på tysk område i midten af 1000-tallet. Umiddelbart syd for 
middelaldergårdene fortsatte undersøgelsen af en vældmose. Et par hegn løber ud i denne, og her er 
fundet velbevarede rester af tætstillede egestolper, hvor dendrokronologiske dateringer har vist, at de er 
fra begyndelsen af 1100-tallet; fra moselagene er også udtaget prøver til makrofossil-og pollenanalyser. 
Desuden indledtes fosfatkartering af en hel middelaldergård, hvilket vil give større viden om den 
interne organisation. Udgravningen af gravpladsen tilhørende romertidsbebyggelsen blev afsluttet.  Der 
mangler endnu at blive undersøgt ca. 14.000 m2, nemlig den sidste del af middelalderbebyggelsen, der 
foreløbig dækker 58.000 m2, og to overpløjede høje, som ligger lige uden for den vestligste 
middelaldergårdtomt. Middelalderlandsbyens navn er iøvrigt  Hyrup, hvilket betyder "torpen ved 
højene"

656. Østergård
Boplads/gravplads

Æ.br./rom./vik./midd.Plantning

HAM 3116

20.04.02 Bevtoft

Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Anne Birgitte Sørensen



sb. 42. Undersøgelse af høj med plyndret centralgrav og randstenskæde fra yngre stenalder. Senere er 
anlagt en cirkelgrav fra enkeltgravskultur oven i randstenskæden. I ældre bronzealder er højen udvidet 
med en ny randstenskæde, men den tilhørende grav var bortpløjet. Uden for højen fandtes stolpehuller 
og gruber fra ældre bronzealder samt en trækulsmile fra middelalderen

657. Herrestedgård
Høj/boplads/diverse

Y.st./æ.br./midd.Andet anlægsarbejde

HAM 3639

20.04.05 Toftlund

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Ældre bronzealder
Andre anlæg/diverse - Middelalder

Lisbeth Christensen

Tønder  Amt

sb. 73. Prøvegravning på mindre pold, registreret som voldsted, i engene lige nord for Gels Å. Polden 
viste sig dog at være en naturlig sandbanke. Iagttagelser af Hans Neumann i 1951 dokumenterer dog, at 
der er et voldsted med dobbelt voldgrav i området, men det er uvist præcist hvor

658. Abildgårdskær
Voldsted

MiddelalderSelvvalgt forskning

HAM 3098

21.01.04 Højrup

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Tenna R. Kristensen

sb. 113. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 591) af en urnegravplads fra ældre romersk jernalder med 
bl.a. 12 urner samt adskillige itupløjede. To urner var usædvanligt store og indeholdt våben. Foreløbig 
er der fundet ca. 50 grave, generelt med et sparsomt udstyr, men gravpladsen er ikke færdigudgravet. 
Nord for gravpladsen undersøgtes et kulturlag fra neolitikum samt bopladsgruber fra førromersk 
jernalder

659. Barsbøl
Gravplads/boplads

Y.st./førrom./rom.Råstof

HAM 3536

21.01.07 Skærbæk

Kulturlag - Yngre stenalder
Grube - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Lisbeth Christensen
Silke Eisenschmidt

sb. 112. Ved de fortsatte og afsluttende undersøgelser (AUD 1997, 475) blev der vandsoldet 92 m2 
muldlag, således at der nu i alt er undersøgt 240 m2. Der er fundet ca. 22.500 stykker bearbejdet flint, 
hvor ca. 200 mikrolitter udgør den altdominerende oldsagstype. Der blev lagt et snit ud i en 
nærliggende, lille mose for at konstatere eventuelle udsmidslag med flint samt vurdere bevaringsforhold 
for organisk materiale, begge med negativt resultat

660. Hømlund
Boplads

Ældre stenalderSelvvalgt forskning

ASR 737

21.01.08 Spandet

Bebyggelse - Ældre stenalder

Claus Feveile



sb. 44. Fortsat undersøgelse af Ribebispens gård (AUD 1992, 400) i samarbejde med Løgumkloster 
Højskole. Der udgravedes dele af en stor teglstensbygning på sandfundamenter. Den havde haft tre 
rum, det ene med bageovn. Desuden gravedes et snit i voldgraven.  Undersøgelsen fortsætter i 2000

661. Brink
Voldsted

MiddelalderSelvvalgt forskning

HAM 2435

21.03.01 Ballum

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Tenna R. Kristensen

sb. 1-2. Prøvegravning for at fastslå, om der var noget tilbage af to fredede høje. Det viste sig, at ethvert 
spor af disse var forsvundet ved opførelsen af en gård i 1960'erne, hvorfor fredningen blev aflyst

662. Galgehøje
Høj

OldtidAndet anlægsarbejde

HAM 7.1.2

21.03.01 Ballum

Gravhøj - Oldtid

Lisbeth Christensen

sb. 27. Fortsat undersøgelse (AUD 1992, 401), nu af en boplads fra førromersk jernalder. Der 
udgravedes et 20 m langt hus samt østenden af endnu et, og der fandtes to urnegrave fra romersk 
jernalder. Endelig frilagdes et større areal for at sikre, at gravpladsen fra yngre stenalder var 
færdigudgravet

663. Harknag
Boplads/gravplads

Førrom./rom.Dyrkning

HAM 2885

21.03.01 Ballum

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Lisbeth Christensen

sb. 4. På et 5 ha stort område fandtes marker med ardspor og bevarede gødskningslag fra ældre 
jernalder, mange steder under op til 1 m tykke flyvesandslag; i gødskningslagene var der overalt et 
righoldigt keramikmateriale. Fra marker og ardspor er udtaget prøver til makrofossil- og pollenanalyser. 
Gennem et af områderne skærer et vejspor de ældste ardspor og må være anlagt i jernalderen. 
Søgegrøfter viser, at markerne ikke har været afgrænset af digevoldinger. I et område sås et jorddige, 
ejerlaugsskellet mellem landsbyerne Ottersbøl og Mjolden, og to snit i diget viste, at diget er en 
middelalderlig afløser for en vandførende skelgrøft, der stratigrafisk må dateres til jernalder. 7.500 m2 
anbefales friholdt for plantning

664. Ottersbøl
Ager/ardspor/skel/vej

Æ.j./midd.Plantning

HAM 3704

21.03.06 Mjolden

Ager/mark - Ældre jernalder
Ager/mark - Middelalder

Per Ethelberg



sb. 28. Ved prøvegravning fandtes omfattende spor af en boplads fra ældre romersk jernalder med 
treskibede huse med væggrøfter. Desuden fremkom to slaggegruber fra skaktovne, antagelig yngre end 
bopladsen. Denne, der strækker sig over 150 x 35 m, blev friholdt for plantning

665. Korup
Boplads/jernudvinding

Romersk jernalderPlantning

HAM 3650

21.04.05 Ravsted

Bebyggelse - Romersk jernalder
Jernudvinding - Romersk jernalder

Hans Chr. H. Andersen

sb. 112. Der afdækkedes et større område med ardspor, hvor keramik i og mellem sporene kan dateres 
til førromersk og romersk jernalder

666. Dravengvej
Ager

Førrom./rom.Andet anlægsarbejde

HAM 3644

21.04.06 Tinglev

Ager/mark - Førromersk jernalder
Ager/mark - Romersk jernalder

Hans Chr. H. Andersen

sb. 54. Prøvegravning i den tidligere møllesø viste, at der her har ligget en nord-syd orienteret høj, op 
til 30 m lang. Højfyld sås ikke, men stenspor og enkelte randsten in situ

667. Lindskov Mølle
Megalitanlæg

Yngre stenalderDyrkning

HAM 3684

21.05.01 Abild

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Per Ethelberg

Åbenrå  Amt

sb. 92-93. Undersøgelse af høj i to faser med rester af randstenskæder, diameter hhv. 7 og 12 m. Der 
fandtes rester af et polygonalt dyssekammer, omgivet af en lerpakning, med brændt flint og rester af et 
lerkar på gulvet. Den berørte del af den anden høj var helt bortpløjet, men et stort antal sten i et 
nærliggende markdige stammer sandsynligvis herfra

668. Dubjerg SV
Megalitanlæg/høj

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

HAM 2505-2506

22.01.02 Bov

Gravhøj - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Lisbeth Christensen

sb. 49. I den østlige del af gaden fandtes over en længere strækning en vandledning af udborede 
træstammer, sandsynligvis fra 1700-tallet, hvor Gråsten blev et selvstændigt bysamfund

669. Borggade/Slotsgade
Diverse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

HAM 3686

22.01.05 Gråsten

Bebyggelse - Nyere tid

Tenna R. Kristensen



sb. 50. Ved prøvegravning fandtes et område med meget brændt flint, tørmursfliser og enkelte, mindre 
sten

670. Fiskbækvej
Megalitanlæg

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

HAM 3651

22.01.05 Gråsten

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Hans Chr. H. Andersen

sb. 41. Delvis udgravning af en ret stærkt nedpløjet tomt af et treskibet langhus med spor efter seks sæt 
tagbærende stolper. Hustypologisk antages huset at være fra sen førromersk eller ældre romersk 
jernalder

671. Grøntoft
Boplads

Førrom./rom.Andet anlægsarbejde

HAM 3658

22.01.07 Kliplev

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Hans Chr. H. Andersen

sb. 61. Efter prøvegravning undersøgtes en velafgrænset enkeltgård fra yngre romersk jernalder, et 25 
m langt, treskibet hus og to mindre, treskibede økonomibygninger. Til gården hørte et vandhul, hvorfra 
er udtaget prøver til makrofossil- og pollenanalyser, ligesom der er taget prøver til fosfatanalyse af hele 
gårdsanlægget

672. Vårhøj
Boplads

Romersk jernalderAndet anlægsarbejde

HAM 3700

22.01.09 Rinkenæs

Bebyggelse - Romersk jernalder

Lisbeth Christensen

sb. 80, 81, 82. Tre steder iagttoges der rester af en ældre brolægning under og langs kanten af den 
nuværende kørebane

673. Hærvejen
Vej

Nyere tidVejanlæg

HAM 3825, 3826, 3827

22.01.10 Uge

Vej/bro - Nyere tid

Lisbeth Christensen



sb. 83. Undersøgelse af tre neolitiske hustomter med forsænket gulv hvori kulturlag med flintafslag og 
keramik. Prøver udtoges til makrofossilanalyse. Ardspor viste, at området var blevet pløjet, efter at 
husene var forladt. Ikke langt fra husene ligger en måske samtidig høj. Fra ældre romersk jernalder 
stammer et par langhuse, og fra yngre germansk jernalder foreløbig fem gårde med stedvis bevarede 
hegnsspor og sadeltagshegn. Endvidere er et langhus typologisk dateret til vikingetid. Undersøgelsen 
fortsætter i 2000

674. Johannesminde
Boplads/ardspor

Y.st./rom./germ./vik.Råstof

HAM 3698

22.01.10 Uge

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Ager/mark - Ældre jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Hans Chr. H. Andersen

sb. 36. Ved adskillige snit gennem den nordligste del af Olgerdiget, kaldet Skansen, lykkedes det at 
påvise digets forløb  mere end 100 m længere mod NNØ. Forløbets sidste del bestod af to voldgrave, 
men der var ingen spor af palisade. I digerne mod syd ses den opkastede vold endnu tydeligt

675. Olgerdiget
Forsvarsvold

Romersk jernalderRåstof

HAM 3625

22.01.10 Uge

Forsvarsanlæg/voldsted - Romersk jernald

Hans Chr. H. Andersen

sb. 79. Undersøgelse af et langhus og en mindre økonomibygning samt gruber og et kulturlag, 
beliggende på en lille, sandet højning umiddelbart vest for Olgerdigets nordlige afslutning. Desuden 
udgravedes seks urner på en lidt yngre gravplads fra ældre romersk jernalders sidste del; lerkarskår, 
bl.a. fra et fodbæger, viser dog, at der har været flere grave. Gravpladsen skal sandsynligvis ses i 
sammenhæng med hustomter og gruber, der ved hjælp af søgegrøfter lokaliseredes på en langstrakt 
højning umiddelbart vest for førnævnte langhus. Undersøgelsen fortsætter i 2000

676. Skovsminde
Gård/boplads/gravplads

Romersk jernalderRåstof

HAM 3505

22.01.10 Uge

Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Hans Chr. H. Andersen
Lisbeth Christensen

sb. 161. Fortsat seminargravning (AUD 1998, 599) af et udsmidslag med et stort genstandsmateriale fra 
en bronzealderboplads

677. Brunde
Kulturlag

Ældre bronzealderSelvvalgt forskning

HAM 2534

22.02.04 Rise

Kulturlag - Ældre bronzealder

Jens Poulsen



sb. 56. Der undersøgtes et antal grave i kirkegårdens sydvestlige hjørne, især fra nyere tid, samt en del 
af den middelalderlige kirkegårdsmur. Den er opført af munkesten og op til 1 m høj under terræn

678. Kirkepladsen
Kirkegård

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

HAM 2421

22.02.05 Åbenrå

Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

Tenna R. Kristensen

sb. 68. Undersøgelse af middelalderlige kulturlag, der på en strækning omfattede en træbrolagt vej godt 
1 m under nuværende gadeniveau. Hvor Nybro udmunder i Slotsgade, fandtes en lang række meget 
kraftige, tilspidsede egepæle, en form for bolværk ud mod åen; om det har hørt til Aabenraahus, eller 
Brundlund Slot, vil en dendrokronologisk analyse kunne afsløre

679. Slotsgade
Kulturlag/vej/bolværk

MiddelalderAndet anlægsarbejde

HAM 3674

22.02.05 Åbenrå

Kulturlag - Middelalder
Vej/bro - Middelalder

Tenna R. Kristensen

Sønderborg  Amt

sb. 137. Fortsat udgravning (AUD 1998, 605) af en teglovn tæt ved Nordborg Sø. Ovnen målte 9 x 3 m, 
med fire ret velbevarede, langsgående buer, og var bevaret i 1 m højde. Fronten mangler at blive 
undersøgt, ligesom luminescensdatering bør forsøges

680. Tegls
Teglovn

Midd./nyere tidDyrkning

HAM 3581

23.01.03 Nordborg

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Tenna R. Kristensen

sb. 236. Ved prøvegravning lokaliseredes et antal stolpehuller og gruber, der kan dateres til ældre 
jernalder

681. Lambjergskovvej
Boplads

Ældre jernalderAndet anlægsarbejde

HAM 3693

23.02.03 Hørup

Bebyggelse - Ældre jernalder

Lisbeth Christensen



sb. 145. Ved prøvegravning efter en overpløjet høj fandtes to gruber, der kan dateres til bronzealder. 
Højen var helt bortpløjet

682. Blæsborg Mølle
Høj/grube

BronzealderAndet anlægsarbejde

HAM 3201

23.02.05 Ketting

Gravhøj - Bronzealder
Grube - Bronzealder

Silke Eisenschmidt

sb. 79. Ved undersøgelsen lokaliseredes den middelalderlige kystlinie mellem slottet og byen. Desuden 
udgravedes middelalderlige kulturlag og fundamenterne til et hus fra nyere tid, der lå et godt stykke ude 
under den nuværende gade

683. Store Rådhusgade
Kulturlag/hus

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

HAM 3643

23.02.08 Sønderborg

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

Tenna R. Kristensen

sb. 391. Ved prøvegravning fandtes i en lavning et større kulturlag samt enkelte gruber med keramik fra 
15- og 1600-tallet

684. Vollerup
Kulturlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

HAM 3828

23.02.10 Ulkebøl

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

Lisbeth Christensen

sb. 30. Fortsat undersøgelse (AUD 1997, 495) af blot 4 m2 urørt mose; alligevel blev der indmålt og 
hjemtaget ca. 500 fund. Sammenhængen mellem en righoldig fundhorisont og fyrretræsskibet fra ca. 
300 e.Kr. blev bekræftet gennem fundet af endnu en komplet bevaret åretold fra dette fartøj. Fra 
germansk jernalder fandtes en række lodret nedstukne spyd- og lansestager, heraf flere rigt 
ornamenterede. På to stager er der runelignende indskrifter, der dog ikke kan tolkes som egentlige 
runeindskrifter, men hvor runer har været forbillede. Desuden er en større detektering af hele 
jernaldersøens areal indledt for at få kortlagt hidtil upåagtede deponeringer

685. Nydam
Offerfund

Rom./germ.Selvvalgt forskning

NMU M217

23.03.04 Sottrup

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

Flemming Rieck

Undersøgelser på havbunden  Amt



sb. 2. Efter sportsdykkeres fund og delvise frilægning af en stammebåd, foretoges en undersøgelse, 
hvor det viste sig, at der var tale om en smal del af bunden, som det er kendt i flere, andre tilfælde. Da 
den dybestliggende og bedst bevarede del af stammebåden var dækket af gytje og ikke umiddelbart 
truet, blev kun den højestliggende og dårligst bevarede del bjerget; den velbevarede, frilagte del blev 
sikret med sandsække

686. Ronæs Skov
Diverse

Ældre stenalderDiverse

NMU 404

40.15.13d Gamborg Fjord

Andre anlæg/diverse - Ældre stenalder

Jørgen Dencker

sb. 1. Forundersøgelse i et område hvor der tidligere var opsamlet flintredskaber og velbevarede 
genstande af organisk materiale fra yngste del af Ertebøllekulturen. Ved forundersøgelsen, sugehuller 
og boreprøver, kunne der i et begrænset område påvises intakte aflejringer indeholdende skarpkantet, 
upatineret flintkniv, ildskørnet flint, albueben, marvspaltede knogler, halve hasselnøddeskaller, 
hasselstagefragmenter mv. Ved overvågning af uddybningen gjordes ikke yderligere fund

687. Hjarbæk
Boplads

Ældre stenalderAndet anlægsarbejde

NMU 1948

40.11.88 Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord

Bebyggelse - Ældre stenalder

Jørgen Dencker

sb. 8. Fund af et velbevaret, ca. 13 m langt, klinkbygget vrag, der ligger med bunden opad; træ herfra er 
blevet dendrokronologisk dateret til 1230 e.Kr. Ved undersøgelsen, hvor der blev konstateret kraftig 
erosion på stedet, blotlagdes centrale dele af vraget, og der blev fjernet sand midtskibs i styrbord og 
bagbord sider samt i agterenden. Det kunne herefter ses, at      hele styrbords side formodentlig er 
bevaret op til øverste bordgang, ligesom store dele af agterskibet synes bevaret. En arbejdsgruppe vil 
vurdere en mulig bjergning og formidling af fartøjet

688. Aggersund
Vrag

MiddelalderAndet anlægsarbejde

BAM 100-398, NMU 1470

40.11.91 Aggersund - Nibe Bredning

Vrag - Middelalder

Morten Gøthche

sb. 8. Efter fund af et skibsvrag foretoges en dykkerbesigtigelse, hvor det blev konstateret, at det 
drejede sig om et mindre, kravelbygget fartøj af eg fra nyere tid. Ved den efterfølgende undersøgelse 
blev tømmeret gravet fri og taget op med kran, del for del. Skibsdelene blev lagt i vandkar og er siden 
blevet tegnet i 1:10. Trods beskadigelser og den kun delvise bjergning kan det sandsynliggøres, at 
skibet har været ca. 15 m langt og 4 m bredt, givetvis rigget med én mast. En dendrokronologisk 
analyse sandsynliggør, at skibet er bygget i begyndelsen af 1640'erne af tømmer fra Vestnorge

689. Ebeltoft Fiskerihavn
Vrag

Nyere tidAndet anlægsarbejde

NMU 1700

40.12.72 Ebeltoft Vig

Vrag - Nyere tid

Otto Christian Uldum



sb. 2. Overvågning og undersøgelse i et område, hvor der ud fra geotekniske og fysiske opmålinger var 
registreret en flere hundrede meter bred og seks til syv meter dyb erosions- eller smeltevandsdal. Efter 
al sandsynlighed er der tale om den østlige del af Århus Ådal, der i fastlandstiden har udgjort en bred 
flod, nu 13-14 m under DNN. Trods intensiv overvågning fandtes der ikke kulturhistoriske spor, men til 
gengæld blev der opgravet mange, velbevarede fyrrestubbe af hvilke én er blevet AMS-dateret til 7.450-
7.080 f.Kr., kal

690. Århus Havn
Diverse

Ældre stenalderAndet anlægsarbejde

NMU 1951

40.12.74 Århus (Egå - Norsminde)

Andre anlæg/diverse - Ældre stenalder

Jørgen Dencker
Torben Trier Christiansen

sb. 3. Ved en forundersøgelse fandtes flint, der typologisk kan dateres til sen Maglemosekultur/tidlig 
Kongemosekultur; fundene stammer primært fra to områder på 9-13 m dybde. Fra Fløjstrup Skov Vest 
drejer det sig om hvidpatineret og meget vandrullet flint, bl.a. blokke, en halv kerneøkse, flækker og 
afslag, som især stammer fra 9 m vanddybde. Fløjstrup Skov Syd har på denne vanddybde ud over lidt 
vandrullet og patineret flint også upatineret og skarpkantet flint. Men flinten fra 12,5 - 14,5 m dybde er 
helt upatineret og skarpkantet og omfatter blokke, mikroflækker, flækker, afslag og ildskørnet flint. 
Fundene herfra udgør et af de ældste og dybestliggende fra den danske havbund

691. Fløjstrup Skov
Boplads

Ældre stenalderRåstof

NMU 1718, 1719, 1720

40.12.73 Århus Bugt

Bebyggelse - Ældre stenalder

Jørgen Dencker
Steen Ole Jensen

sb. 14. Sondering af et gytjelag med fund og kulturspor af organisk materiale fra overgangen 
maglemose/kongemosekultur. I tilknytning hertil fandtes rester af et fiskegærde af hasselkæppe. Lagets 
overflade havde tydeligvis været udsat for erosion inden for de senere år, og oven på dette fandtes sand 
med omlejret flint, trækul, hasselnøddeskaller og knoglestumper

692. Kalø Vig I
Boplads

Ældre stenalderDiverse

SNS 1996-623-0013

40.12.75 Kalø Vig

Bebyggelse - Ældre stenalder

Anders Fischer

Forundersøgelse syd for Stigsnæs, hvor der fire steder på 4,1-8,2 m vand fandtes lidt udvasket, kraftigt 
vandrullet og patineret flint og enkelte skarpkantede og kun let patinerede stykker. På en lokalitet på 
2,1-4,4 m vand fandtes store mængder af flækker og afslag mv., især vandrullet og patineret. I et 
område, dækket af 20 cm sand, fandtes et ca. 10 cm tykt, helt kompakt lag af let patineret, men 
skarpkantet flint, herunder store og små afslag, pilespidser og ægafslag fra kerneøkser. Med 4-5.000 
stykker flint pr. m2 kunne der her være tale om en flinthuggeplads. Af fund herfra er også et par mindre 
gytjeklumper og fragmenter af velbevarede hasselstager. Ud fra hovedparten af pilespidserne skal 
pladsen især henføres til yngste Kongemosekultur eller ældre Ertebøllekultur

693. Fedkrogen
Boplads

Ældre stenalderAndet anlægsarbejde

NMU 1813, 1814, 1815, 1816, 1763

40.14.41 Agersø Sund

Bebyggelse - Ældre stenalder

Jørgen Dencker



sb. 26. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 622) i samarbejde med sportsdykkere fra Lolland og Falster. 
På og omkring vraget findes mange forskellige, løstliggende dele, af hvilke kun få hidtil er blevet 
bjerget. En af de vigtigste genstande, der blev optaget, var et stort, velbevaret, dobbeltløbet ankerklyds, 
en skibsdel, der normalt ikke er bevaret på vrag i danske farvande fra denne periode

694. Østfalster
Vrag

Nyere tidDiverse

NMU 1439

40.17.30 Østersøen, Gedser - Kriegers Flak - 14° linien

Vrag - Nyere tid

Jørgen Dencker


