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  Amt

sb. Mb. 12. Opsamling af bearbejdet flint og kridtpibe

693. Rudkøbingløbet V
Opsamling

stenalder, 1700-talAndet anlægsarbejde

LMR 14015

 

Andre anlæg/diverse - Stenalder
Andre anlæg/diverse - Stenalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Lars Skov Larsen

Frederiksborg  Amt

sb. 99. Ved prøvegravning fremkom et bopladsområde med gruber, stolpehuller og kogestensgruber

1. Jydebjerggård
Boplads

Y.brSkovrejsning

GIM 3427

01.01.02 Blistrup

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Tim Grønnegaard

sb. 51. Ved prøvegravning fremkom tre tynde lerlag på ca. 3,5 x 4 m, der kan have været hyttegulve 
eller arbejdsplatforme. Disse dateres ud fra flint til mesolitikum, muligvis Maglemosekultur. Nær 
lerlagene blev der fundet flintgenstande og knogler af kronhjort. I et andet område fremkom yderligere 
kulturlag og flintsager fra mesolitikum. Under dyrket mark øst for landsbyen var der spor af grøft/dige 
og gruber fra nyere tid. Undersøgelsen fortsættes

2. Fjellenstrup/ Pårup
Boplads

Maglemose/mesol./nyere tidVejanlæg

GIM 3482

01.01.04 Gilleleje

Bebyggelse - Ældre stenalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid
Grube - Nyere tid

Tim Grønnegaard
Liv Appel

sb. 53. Undersøgelse af lertagningsgruber på boplads. Gruberne lå parvis i halvmåneform på et område 
med fed ler. De var fyldt med husholdningsaffald og keramik fra tidlig førromersk jernalder. Et skår fra 
et fodbæger i en grube uden for komplekset dateres til sen førromersk jernalder/ældre romertid

3. Hestehave
Boplads

Førrom.Andet anlægsarbejde

GIM 3458

01.01.04 Gilleleje

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Tim Grønnegaard



sb. 53. Delundersøgelse af større boplads med råstofgruber med keramik fra yngre bronzealder og 
ældre romersk jernalder

4. Kringelholm
Boplads

Y.br./æ.rom.Andet anlægsarbejde

GIM 3457

01.01.04 Gilleleje

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Tim Grønnegaard

sb. 52. Ved prøvegravning fremkom gruber og stolpehuller med tegl, brændt lerklining og keramik. En 
Ø-V-orienteret række stolpehuller tolkes som vægforløb i en bygning

5. Græsted Præstegårdsmark
Boplads

MiddelalderAndet anlægsarbejde

GIM 3481

01.01.05 Græsted

Bebyggelse - Middelalder

Michael Ahlström
Liv Appel

sb. 47. Ved udgravningen blev der påvist seks hustomter, der tolkes som to faser af samme gårdsanlæg. 
Anlægget består af en 24 m lang hovedbygning mod syd, en 15-19 m lang økonomibygning mod nord 
samt mindre økonomibygninger. Husene dateres typologisk til overgangen yngre romertid/tidlig ældre 
germanertid. På gårdspladsen fremkom en brønd. I tilknytning til bopladsen lå råstof- og affaldsgruber 
med keramik fra ældre romertid og sen yngre romertid. Fundene tyder på bopladskontinuitet fra Kristi 
fødsel frem til ca. 400 e.Kr

6. Kildegård
Gårdsanlæg

Tidl.neol./æ.rom./y.rom./æ.germ.Vejanlæg

GIM 3450

01.01.05 Græsted

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Tim Grønnegaard

sb. 46. Udgravning af kulturlag med to opfyldte gruber fra MN 1b, tragtbægerkultur. Kulturlaget 
indeholdt brændt lerklining, skiveskrabere samt ornamenteret keramik: tragtbægre, fodskåle og 
bageplader. Fundet tolkes som en rituel henlæggelse. Desuden blev der fundet gruber med keramik fra 
jernalderen

7. Nordkilde Bakke
Offerhenlæggelse

MN Ib/jernalderVejanlæg

GIM 3449

01.01.05 Græsted

Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre ste
Grube - Jernalder

Tim Grønnegaard



sb. 49. Ved prøvegravning fremkom en jordfæstegrav. I overfladen lå fire dæksten og en stenpakning. 
Der blev desuden fundet to kogestensgruber og stolpehuller. Undersøgelsen fortsættes

8. Skallerupgård
Jordfæstegrav/boplads

OldtidVejanlæg

GIM 3484

01.01.05 Græsted

Gravplads/grav - Oldtid
Grube - Oldtid

Mette Palm Hemmingsen
Liv Appel

sb. 50. Ved prøvegravning på tværs af et tidligere åløb fremkom to kogestensgruber og en sodplet. Et 
bearbejdet stykke kronhjortetak er  kastet i åen i mesolitikum

9. Slusebro/ Ødebro Dynd
diverse

mesolitikum/oldtidVejanlæg

GIM 3485

01.01.05 Græsted

Andre anlæg/diverse - Ældre stenalder
Grube - Ældre stenalder

Liv Appel
Mette Palm Hemmingsen

sb. 48. Ved prøvegravning fremkom en mulig jordfæstegrav, kulturlag med et potteskår af 
Svaleklinttype, kogestensgruber, gruber og stolpehuller. Undersøgelsen fortsættes

10. Tulstrupvej
jordfæstegrav/boplads

Oldtid/Y.st.Vejanlæg

GIM 3483

01.01.05 Græsted

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Oldtid

Mette Palm Hemmingsen
Liv Appel

sb. 43. Ved prøvegravning fremkom gruber, kogestensgruber og stolpehuller med oldtidskeramik

11. Bryggergården
Gruber

OldtidAndet anlægsarbejde

GIM 3448

01.01.06 Helsinge

Bebyggelse - Oldtid

Dorte Veien Christiansen



sb. 48. Udgravning afdækkede stolpehuller, kogestensgruber og gruber med keramik fra yngre 
bronzealder og førromersk jernalder. Desuden fremkom stolpehuller og et nedgravet ovnanlæg med 
keramik fra jernalderen. I tilknytning til ovnen lå to-tre anlæg, muligvis bygninger. Det ene anlæg 
havde en åbning mod ovnen

12. Søfryd
Boplads/ovnanlæg

Y.br./førr.Andet anlægsarbejde

GIM 3480

01.01.09 Ramløse

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

Tim Grønnegaard
Liv Appel

sb. 115. Fortsat udgravning af middelalderlige bebyggelsesspor med enkelte anlæg og fund (AUD 
2000, 3)

13. Fengers Have
Gruber og løsfund

MiddelalderAndet anlægsarbejde

GIM 3445

01.01.10 Søborg

Bebyggelse - Middelalder

Hanne Dahlerup Koch

sb. 114. Prøvegravning af et 9,2 ha stort område afdækkede ti gruber, to ildsteder samt en 
kogestensgrube

14. Glædehøjgård
Gruber

OldtidSkovrejsning

GIM 3447

01.01.10 Søborg

Bebyggelse - Oldtid

Dorte Veien Christiansen

sb. 20. Udgravning vest for den romanske kirke afdækkede gruber, stolpehuller og tofteskel i 
tilknytning til en forhistorisk vej. Keramikken fra fire lertagningsgruber dateres til sen førromersk/tidlig 
ældre romersk jernalder. De fleste gruber indeholdt keramik til dels magret med korn og frø fra yngre 
jernalder/vikingetid. Fund af grøfter tolkes som tofteskel for en boplads fra yngre jernalder/vikingetid

15. Valby
Boplads

Æ. rom./vik.Vejanlæg

GIM 3479

01.01.12 Valby

Grube - Førromersk jernalder
Grube - Romersk jernalder
Bebyggelse - Yngre jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Tim Grønnegaard
Liv Appel



sb. 62. Ved muldafrømning af 8.000 m² fremkom 863 anlæg. På en sydvendt bakke blev der påvist fem 
hustomter og 100 gruber. Det ene hus var et mindre treskibet hus med tre stolpesæt, antagelig en 
økonomibygning. De øvrige fire huse var langhuse med 6-7 stolpepar, 19,5-27 m lange og 5,5-6 m 
brede. I flere huse fremkom vægstolper i de buede vægforløb. I et hus med seks sæt tagbærende stolper 
blev der påvist dørstolper midt i nord- og sydvæggen. Huset dateres til sen yngre romersk jernalder ud 
fra keramikken. De fire huse lå placeret over hinanden, så der har stået to huse ad gangen. I østenden på 
tre huse var der nedgravninger, som knyttes til husene. I gruberne fremkom skubbekværne og keramik 
fra ældre germansk jernalder samt lidt keramik fra 4. årh. Der blev taget jordprøver fra stolpehuller og 
gruber til makrofossilanalyser. Mod øst fremkom kogestensgruber og et 10 x 15 m stort kulturlag med 
ornamenteret keramik og lerplader fra Virumfasen, skrabere, brændt ler, økseafslag, flækker, bor, afslag 
samt faunamateriale

16. Biogen
Boplads med hustomter/kulturlag

Y.rom./æ.germ./tidl.neo.olitisk 
tragtbægerkultur, Virumfase)

Andet anlægsarbejde

NFH A896

01.03.01 Frederiksborg Slots

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

Lars Egholm Nielsen

Undersøgelse af et overpløjet stendige- og grøftanlæg fra Faurholm over en strækning på 300 m. Visse 
steder fremkom rester af stendiget og teglstykker

17. Faurholm/Novo Vest
Grøft, dige mv.

Middelalder/Efterreformatorisk tidAndet anlægsarbejde

NFH A541

01.03.01 Frederiksborg Slots

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

Iben Skibsted Klæsøe

sb. 61. Ved fortsat gravning fremkom to overpløjede gravhøje, der var sløjfet i forhistorisk tid (AUD 
2000, 10). Den ene havde stenlagt centralgrav og to sekundære grave fra ældre bronzealder. I en grav 
blev der fundet keramik fra periode VI. Den anden høj indeholdt en megalitgrav fra yngre stenalder 
med rester af indgang. En lerpakning dækket af en stenkappe fremkom inde i højen. Fylden bestod bl.a. 
af tørmur. Omkring en sten ved den oprindelige indgang fremkom en del skår fra ældre bronzealder. 
Flere brandpletter blev fundet i højen og i højranden. Mod øst var der rester af en ringgrøft med flere 
åbninger. I retning S-N fremkom to stendækkede nedgravninger med keramik fra førromersk jernalder 
og dyreknogler. Den ene nedgravning var fyldt med randsten og store sten. Der er fundet bemaling på 
flere brændte lerkarskår. Øverst lå keramik fra ældre romersk jernalder og fragmenter af hvæssesten. 
Mellem de to høje fremkom stolpehuller fra et hus og gruber fra førromersk/ældre romersk jernalder. Et 
jernfragment blev fundet i en kogestensgrube

18. Novo Vest
Høje/grave/boplads

Y.st./æ.br./y.br. (Per. 
VI)/førrom.j./æ.rom.

Andet anlægsarbejde

NFH A890

01.03.01 Frederiksborg Slots

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

Iben Skibsted Klæsøe



Ved undersøgelse fremkom ovale nedgravninger med trækulsstykker og flintafslag. Omkring en stor 
sten lå hånd- og hovedstore sten. Et lille bor fremkom i overfladen. Anlæggene datere til yngre stenalder

19. Novo Vest
Grave?

NeolitikumAndet anlægsarbejde

NHF A889

01.03.01 Frederiksborg Slots

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder

Iben Skibsted Klæsøe

sb. 63. Ved prøvegravning fremkom to kogestensgruber

20. Rønnevang
Kogestensgruber

OldtidVejanlæg

NFH A900

01.03.01 Frederiksborg Slots

Grube - Oldtid

Esben Aarsleff

sb. 40. Ved prøvegravning fremkom et skelet umiddelbart under pløjelaget. Herefter blev der udgravet 
13 grave på en nordvendt del af en større bakke. Under en stenlægning fremkom et stammebådsformet 
kistespor. I en grav blev der fundet to unikke bronzefibler med høje nåleholdere udsmykket med 
ornamenterede sølvplader og flettede sølvtråde. I flere grave var der lerkar, som i et par tilfælde var 
dækket af små, vandrullede sten. Der blev påvist madofre i form af lam/kid, der var blevet hugget over 
og nedlagt i hver sin ende af graven. Skeletterne var velbevarede og alle fra voksne individer. 
Gravpladsen er den første jordfæstegravplads fra romersk jernalder i Nordøstsjælland. Desuden blev to 
gruber fra yngre bronzealder undersøgt

21. Egholm
Jordfæstegravplads

Yngre romersk jernalder (3. årh.)Vejanlæg

NFH A892

01.03.04 Gørløse

Grube - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Morten Johansen

UDGÅR

22. Gørløse Omfartsvej

Vejanlæg

NFH A388

01.03.04 Gørløse

 - 

Lea Meistrup-Larsen

sb. 21. Ved undersøgelse fremkom et kompleks af gruber med keramik og faunamateriale, hvoraf en 
stor del var sekundært brændt

23. Lystrupvej, Gørløsegaard
Grubekompleks

Yngre førromersk jernalderVejanlæg

NFH A391

01.03.04 Gørløse

Grube - Førromersk jernalder

Rikke Johansen



sb. 50. Ved udgravning fremkom gruber og stolpehuller (AUD 2000, 17). Kogestensgruber var i nogle 
tilfælde anlagt sekundært i gruberne. Gruberne dateres ud fra keramikken til per. V og VI af yngre 
bronzealder . I en grube fra periode V lå skår fra sekundært ildpåvirkede "bageplader" med 
fingerindtryk langs yderkanten. I gruberne fremkom også flækkesegl, afslag, hammersten, skrabere, 
kernebor, lerklining og skubbekværne. Faunamateriale blev påvist i en enkelt grube. NNU udtog 
jordprøver

24. Kærhøjgaardsvej
Bopladsgruber

Yngre bronzealder, per. V og VIAndet anlægsarbejde

NFH A864

01.03.08 Lynge

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Finn Erik Kramer
Klaus Sidenius Hviid

sb. 49. Ved undersøgelse fremkom 80 anlæg (AUD 2000, 18). Centralt lå et treskibet langhus med seks 
sæt stolper. Husets stolpepar stod N-S, mens længdeaksen afveg med 10°, så grundplanen udgjorde et 
parallelogram. Dette fænomen er kendt fra huse fra yngre bronzealder. Et sekundært omhugget 
flækkesegl i et af husets stolpehuller understøtter denne datering. I huset fremkom dog et ildsted med 
rødbrændt lerklining og keramik fra ældre romersk jernalder. Nord for hustomten blev der påvist en 
brønd med skår fra et lille, treleddet lerkar. Mod øst fremkom bunden af et dårligt bevaret lerkar

25. Kærhøjgaardsvej
Bebyggelse med hustomt, brønd, 
kogegruber, lerkaroffer, andre anlæg

yngre bronzealder (ældre romersk 
jernalder)

Andet anlægsarbejde

NFH A887

01.03.08 Lynge

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Finn Erik Kramer
Klaus Sidenius Hviid

sb. 57. Undersøgelse af områder med pavilloner fra 1760'erne. Der fremkom et ottekantet fundament 
opbygget med bundsten af mindre kampesten og teglstumper. Herover lå 1 - 2 skifter gule teglsten, som 
har båret en træpavillon med et gulv af gule teglsten

26. Fredensborg Slotshave
Bebyggelse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

NFH A891

01.04.01 Asminderød

Bebyggelse - Nyere tid

Flemming Beyer

sb. 74. Ved prøvegravning i vejtracé blev der registreret en kogestensgrube, med et enkelt flintafslag.

27. Svaneparken
Grube

OldtidVejanlæg

HØM 274

01.04.02 Birkerød

Grube - Oldtid

Mette Palm Hemmingsen
Ole Lass Jensen



sb. 13. Undersøgelse af et mindre rum i nordfløjens stueetage umiddelbart op til kælderen og et større 
tidligere køkken i vestfløjen op til den middelalderlige salsbygning (jf. AUD 1998, 25). I nordfløjens 
nye garderoberum fremkom en række ældre gulvlag samt tre kamin- og ovnfundamenter. Det 
næstnederste gulvlag bestod af en brolægning med en dyb vandrende med fald mod ydermuren, hvor 
der var brudt et konisk hul til afløbet. Ydermuren er identisk med Erik af Pommerns ringmur fra 
1420'erne, og det koniske hul er en senere tilføjelse. Under brolægningen fremkom et murstensgulv fra 
en bygning ældre end den nuværende nordfløj. De sidstnævnte anlæg stammer fra 1400-årene eller 
begyndelsen af 1500-årene, altså før den nuværende nordfløj. I vestfløjen blev ældre gulvlag i det 
tidligere bageri og køkken fra 1700-1800-årene undersøgt, og ældre indretninger af rummene blev 
fastlagt. Resterne af trappetårnet til salsbygningen fra Erik af Pommerns tid i 1420'erne blev ligeledes 
undersøgt og viste, at salsbygning og trappetårn var samtidige. Det ældste færdselslag var samtidigt 
med salsbygningen og lå 1,8 m under det nuværende gulv i vestfløjen fra 1570'erne. De to 
undersøgelser viste, at de ældste færdselslag i begge fløje var i overensstemmelse med hinanden, og 
peger på den oprindelige gårdsplads fra 1400-årene inden for ringmuren

28. Kronborg Slot
Bebyggelse

Middelalder / nyere tidAndet anlægsarbejde

NFH A523

01.04.07 Helsingør

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Flemming Beyer

sb. 1. Ved undersøgelse af højen fremkom en varierende opbygning af sten og en trapezformet 
grundplan. Under højen blev der påvist et 5-10 cm tykt kulturlag

29. Babylone skov
Langdysse

Yngre stenalderRestaurering

SNS 613-0167

01.04.09 Humlebæk

Gravhøj - Yngre stenalder

Torben Dehn
Svend I. Hansen

sb. 79. Fortsat og afsluttende undersøgelse af lille boplads fra tidlig Maglemosekultur, fase 0 (AUD 
2000, 24) . Bopladsen lå på spidsen af et næs og var halvt bortgravet. Den intakte del bestod af et 
kulturlag på 6 x 14 m. Her blev der fundet en velafgrænset huggeplads og tre gruber fra 
Maglemosetidens bosættelse. Uden for kulturlaget blev der udgravet flere gruber fra senere perioder af 
oldtiden

30. Gl. Ullerødgård
Boplads

MaglemosekulturPlantning

HØM 268

01.04.11 Karlebo

Bebyggelse - Ældre stenalder

Ole Lass Jensen



sb. 73. Fortsat undersøgelse af boplads på holm fra yngre Kongemosekultur og ældre Ertebøllekultur 
(AUD 2000, 26). Under bopladslaget fremkom gruber inden for et 3 x 8 m stort areal. Der blev 
udgravet dele af en udsmidszone med kogesten, flintredskaber, dyreknogler, mennesketænder og et 
stykke barnekæbe. På den højest liggende del af bopladsfladen lå et anlægskompleks, der tolkes som en 
forsænket hyttetomt. Den centrale del bestod af en cirkulær grube, 2,5 m i diameter og 0,5 m dyb, med 
spor efter tilspidsede nedbankede pæle og stager trukket 0,5 m ud fra grubens kant. Hyttetomtens 
samlede grundareal var ca. 10 m². Gruben indeholdt tre fundlag med flint, dyreknogler, trækul og 
brændte sten, som må repræsentere et tilsvarende antal "hyttegulve". På alle hyttegulve var der spor af 
centralt ildsted i den vestlige del. Ved ildstederne lå knogler fra kronhjort, rådyr og fisk. I det mellemste 
gulvlag lå en delvist forarbejdet kronhjortetak og to rådyropsatser. Desuden fund af flintredskaber: 
flækker, stikler og skæve tværpile. Redskaberne lå nær ildstedet, mens flintaffald lå i hyttetomtens 
sydlige del. Hyttetomtens tre faser har samme grundplan og minder om en undersøgt hyttetomt fra 
ældre Ertebøllekultur (AUD 1996, 25). Under det øverste gulvlag lå en overarmsknogle - sandsynligvis 
fra en mand - der kan stamme fra en undersøgt grav (AUD 1998, 29). Undersøgelsen fortsættes

31. Nivå 10
Boplads

Yngre KongemosekulturDyrkning

HØM 106

01.04.11 Karlebo

Bebyggelse - Ældre stenalder

Ole Lass Jensen

sb. 65. Udgravning af et 2000 m² stort areal afdækkede tre grubehuse, en staklade og rester af et 
hegnsforløb (AUD 1995, 16). Fund fra grubehusene daterer disse til vikingetid. Desuden blev der 
fundet rester af et 1700-tals hus. Ved detektorafsøgning fremkom metalfund fra vikingetid, middelalder 
og nyere tid

32. Birkely
Bebyggelse

Vikingetid, Middelalder, nyere tidAndet anlægsarbejde

FRM s7

01.05.03 Kregme

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

Inge Bodilsen

sb. 95. Ved undersøgelse fremkom et 2,2 x 2,8 m stort grubehus med stolpehuller fra tagbærende 
stolper i hver gavl og afrundede hjørner. I huset blev der fundet keramik, vævevægte og faunamateriale 
samt en senneolitisk flintøkse. Fire gruber dateres ud fra fund til hhv. yngre jernalder, middelalder og 
nyere tid

33. Store Lyngby
Grubehus og gruber

Yngre jernalder, middelalder og nyere 
tid

Andet anlægsarbejde

NFH A894

01.05.04 Lille Lyngby

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

Klaus Sidenius Hviid



sb. 80. Ved udgravning af 11 ha stort areal fremkom en grube og et ildsted. Gruben bestod af brandlag 
med ildskørnede sten, lag af organisk materiale og sandlag. Disse var opblandet med lag og klumper af 
jernudfældning. I bunden af gruben lå en varmesprængt granitsten og ovale marksten. Omkring 
anlægget sås en bræmme af jernudfældning. 30 m nord for gruben fremkom et ildsted med tørv langs 
bunden og jernudfældninger langs kanterne. Anlæggene dateres til jernalder

34. Hanehoved
Produktionsgrube og ildsted

Muligvis jernalderAndet anlægsarbejde

FRM s192

01.05.05 Melby

Jernudvinding - Jernalder

Pernille Foss

sb. 1. Ved undersøgelse fremkom tørveaflejringer fra den middelalderlige mølledam tilhørende 
klosterets vandmølle

35. Æbelholt
Mølledam

middelalderAndet anlægsarbejde

NFH A674

01.05.08 Tjæreby

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Flemming Beyer

sb. 1. Ved detektorafsøgning fremkom en bronzetallerken i et kulturlag (AUD 2000 35). 
Prøvegravningen påviste et 7 cm tykt lerlag med trækulsnister. Lerlaget var anlagt på et stenlag, som 
igen lå oven på et kulturlag. Lagene tolkes som et gulv i en hustomt

36. Æbelholt kloster
Detektorfund, kulturlag, hustomt

MiddelalderDiverse

NFH A674

01.05.08 Tjæreby

Bebyggelse - Middelalder

Finn Erik Kramer

sb. 1. Ved undersøgelse af et 100 m² stort areal SSØ for ruinen fremkom store mængder jernslagger. I 
et mindre område var der spor efter ildsteder og smedearbejde med fund fra middelalderen. I området 
vest for ruinen fremkom spor efter en større teglstensbygning. Her blev der påvist et flere skifter tykt 
lag teglsten på en bundpakning af kampesten med spor efter ildpåvirkning. Anlægget dateres til 
middelalder ud fra fund og tolkes som en teglovn

37. Æbelholt Klosterruin
Kulturlag, grøft og teglstens-anlæg

MiddelalderDyrkning

NFH A674

01.05.08 Tjæreby

Bebyggelse - Middelalder
Jernudvinding - Middelalder

Hanne Dahlerup Koch
Flemming Beyer



sb. 113. Ved undersøgelse fremkom to gruber, et ildsted og tre stolpehuller. Keramik i den ene grube 
kunne dateres til bronzealder. Efterfølgende blev der undersøgt et knap 1.200 m² stort areal med gruber 
og stopehuller fra nyere tid

38. Engdraget
Boplads?

Bronzealder og nyere tidAndet anlægsarbejde

FRM s188

01.05.09 Torup

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Nyere tid

Pernille Foss

sb. 23. Ved undersøgelse fremkom stolpehuller, kulturlag og tre gruber. I den ene grube var en 1,10 m 
lang granitsten med en flad side med 6-7 skåltegn. Stenen var væltet bagover i gruben, og i fyldet lå 
spredte sten, eventuelt rester af en skoning. Den anden grube, ca. 20 m derfra, indeholdt keramik fra 
bronzealder per. IV-V. I kulturlaget og den tredje grube fremkom keramik fra bronzealder og romersk 
jernalder. Gruber og stolpehuller kan være fra en påvist boplads fra yngre bronzealder og ældre 
jernalder

39. Grønnehavegård
Skåltegnssten og gruber

Yngre bronzealder og romersk jernalderAndet anlægsarbejde

FRM s190

01.05.10 Vinderød

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Pernille Foss

Københavns  Amt

sb. 16. Fortsat udgravning af gård med værksteds- og handelsfunktion (AUD 1999, 40). Gården havde 
faser gennem ældre og yngre romertid samt ældre germanertid. Her blev afdækket en hustomt i to-tre 
faser med tagbærende stolpesæt, vægstolper, gavle og indgangspartier fra romersk jernalder. Et hus 
med tre sæt tagbærende stolper og let buede langvægge er genopført efter en brand. Det dateres til 
ældre germansk jernalder ud fra fund og stratigrafiske iagttagelser. I denne hustomt er fundet 
fragmenter af drikkeglas. Desuden fremkom kogestens- og materialegruber, der føjer takforarbejdning 
til pladsens håndværksaktiviteter. Endelig blev der fundet en fladehugget pilespids af flint fra sen yngre 
stenalder/tidlig ældre bronzealder

40. Østervang
Boplads

Y. stenalder/æ. bronzealder, rom. og 
germ. jernalder

Dyrkning

KØM 372

02.01.03 Ejby

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

Svend Åge Tornbjerg
Anne C. Sørensen



sb. 45. Undersøgelse af et hus med fire sæt tagbærende stolper uden daterende fund. Desuden fremkom 
gruber, hvoraf nogle indeholdt keramik fra yngre bronzealder

41. Bellingegård Syd
Boplads

Yngre bronzealder, oldtidAndet anlægsarbejde

KØM 2148

02.01.05 Højelse

Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Oldtid

Svend Åge Tornbjerg
Rikke Dahl Sørensen

sb. 33. Ved udgravning fremkom en gård fra yngre romersk og ældre germansk jernalder (AUD 2000, 
41). Den bestod af et langhus med udhuse bevaret gennem 6 - 8 faser. En kvadratisk bygning fra en af 
faserne er nedbrændt og har bygningsmateriale og genstande i stolpehullerne. Lokaliteten afspejler 
udviklingen af bygningskonstruktioner inden for den nævnte periode fra lange huse med mange sæt 
tagbærende stolper og lige vægge til kortere huse med færre sæt tagbærende stolper og buede vægge. 
Lokaliteten kan have forbindelse til gravpladsen på Bakkegård Øst (lb.nr.50)

42. Birkely
Boplads

Romersk og germansk jernalderAndet anlægsarbejde

KØM 1672

02.01.05 Højelse

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Svend Åge Tornbjerg
Anne C. Sørensen

sb. 46. Ved prøvegravning i strandvoldsområde fremkom to grubehuse og gruber. I grubehusene blev 
der fundet keramik af vikingetidstype, knogler, glasperler, kamfragmenter og en vævevægt. Der blev 
ligeledes opsamlet enkelte flintredskaber og afslag fra stenalderen

43. Stensbjerggård
Boplads

Stenalder, vikingetidAndet anlægsarbejde

KØM 2153

02.01.07 Køge

Andre anlæg/diverse - Stenalder
Andre anlæg/diverse - Stenalder
Bebyggelse - Vikingetid

Svend Åge Tornbjerg
Anne C. Sørensen

sb. 13. Prøvegravning på en forhøjning med fund af keramik og flintafslag. To sæt tagbærende stolper 
fra vestenden af et hus dateres til bronzealder/jernalder. Desuden fremkom en grube af oldtidskarakter 
samt en rest af kulturlag, der dateres til yngre stenalder ud fra fund af flintafslag

44. Dalby Sø
Kulturlag, boplads, grube

Yngre stenalder, bronzealder/jernalder, 
oldtid

Vejanlæg

KØM 1655

02.01.08 Nørre Dalby

Kulturlag - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Grube - Oldtid

Svend Åge Tornbjerg
Anne C. Sørensen



sb. 12. Undersøgelse af 16 huskonstruktioner. Her fremkom et Ø-V-vendt hus med seks sæt tagbærende 
stolper, buede langvægge og lige vestgavl. Det 9,5 m brede hus var bevaret 43 m i længden og ligner et 
forlænget Trelleborghus. Huset dateres til 1000-tallet ud fra fund af sen vikingetidskeramik, hustype og 
stratigrafiske iagttagelser. Et N-S-vendt hus på 5 - 5,5 x12 m havde syv modstående vægstolper bevaret 
i hver langside. Det dateres til 1100-1300-tallet ud fra fund af sen Østersøkeramik og hustype. Desuden 
fremkom seks huse med to-fire sæt tagbærende stolper, hvoraf nogle kan være udhuse til 
vikingetidshuset. Disse huse dateres til jernalder/vikingetid. Otte staklader med kvadratisk grundplan 
og en stolpe i hvert hjørne dateres til jernalder/vikingetid/middelalder ud fra type. To brønde indeholdt 
keramik fra 1600-tallet. Der blev også fundet glaseret keramik fra 1200-1300-tallet og fra 1600-1700-
tallet. Endelig fremkom der gruber, heraf en fra yngre stenalder

45. Kløvested
Grube, bebyggelse

Yngre stenalder, vikingetid, 
middelalder, renæssance, nyere tid

Vejanlæg

KØM 2144

02.01.08 Nørre Dalby

Grube - Yngre stenalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Svend Åge Tornbjerg
Cecilie Krause
Anne C. Sørensen

sb. 12. Undersøgelse af tre hustomter, der ud fra stratigrafiske iagttagelser og konstruktionsmæssige 
detaljer ser ud til at have afløst hinanden. Det ældste hus er 31 m langt med syv sæt tagbærende stolper 
og lige langvægge. Herefter følger et hus med fire sæt tagbærende stolper og svagt buede langvægge. 
Huset er bevaret i en længde af 12,5 m. Det yngste hus er bevaret i en længde af 11,5 m og havde tre 
sæt tagbærende stolper samt svagt buede langvægge. Husene dateres til tidlig romersk jernalder. 
Desuden blev der påvist gruber med fund fra romersk jernalder og tre højryggede agerfurer fra 
middelalder/sen 1700-tallet

46. Bakkegård
Boplads, højryggede agre

Romersk jernalder, middelalder-nyere 
tid

Andet anlægsarbejde

KØM 2154

02.01.11 Ølsemagle

Bebyggelse - Romersk jernalder
Ager/mark - Middelalder

Svend Åge Tornbjerg
Anne C. Sørensen

sb. 8. Ved undersøgelse fremkom boplads med langhus og to-tre udhuse. Langhuset havde ti sæt 
tagbærende stolper, hvoraf tre sæt er udskiftet. Det er også blevet forlænget kort efter opførelsen. Huset 
er bevaret i en længde af 33,5 m, har svagt buede langvægge og dateres til sen yngre romertid. To-tre 
udhuse har hørt til langhuset. Nord for langhuset fremkom en 18,5 m lang dobbelt række af 
stolpehuller, der kan stamme fra et hegn med halvtag på indersiden. Desuden blev der fundet 
kogestens- og materialegruber, hvoraf nogle ikke er samtidige med langhuset. Endelig fremkom en N-S-
vendt jordfæstegrav med kistespor, rester af tandemalje og aftryk efter knogler samt tre lerkar lige nord 
for bopladsen. Graven dateres til yngre romertid ud fra lerkarrene

47. Bakkegård Nord
Boplads, gruber, hegn?, grav

Romersk jernalderAndet anlægsarbejde

KØM 2149

02.01.11 Ølsemagle

Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Svend Åge Tornbjerg



sb. 9. Undersøgelse af gravplads med tre brandpletter og en jordfæstegrav fra romersk jernalder. Kun 
en af brandpletterne indeholdt rester af keramik udover trækul og brændte knogler. Den VNV-ØSØ-
vendte jordfæstegrav indeholdt et lerkar og en jerngenstand samt et fragment af skelettet. Gravene kan 
tilhøre en af flere jernalderbopladser fundet i området. Desuden blev der fundet to sæt tagbærende 
stolper fra en mindre bygningskonstruktion, gruber samt en 17,5 m lang og let buet grøft fra oldtiden

48. Bakkegård Syd
Grave, boplads?, gruber, grøft

Romersk jernalder, oldtidAndet anlægsarbejde

KØM 2150

02.01.11 Ølsemagle

Gravplads/grav - Romersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Oldtid
Grube - Oldtid

Svend Åge Tornbjerg
Ulla Fraes Rasmussen

sb. 11. Undersøgelse af overpløjet høj med en diameter på 25 m og en bevaret højde på 0,50 m. 
Centralgraven var en intakt jordfæstegrav med spor af en egekiste i et stenleje. Gravudstyret lå i 
hofteregionen og bestod af en bronzedolk og en bøjlenål af bronze, der daterer graven til ældre 
bronzealder per. III. Langs kistens ene side fremkom en samling brændte knogler og en dobbeltknap af 
bronze. På en udvidelse af stenlejet blev der fundet endnu en samling brændte knogler. Blandt disse lå 
en hjerteformet, fladehugget og ildpåvirket flintpilespids. Under højen blev der afdækket enkelte 
gruber. I en grube uden for højen fremkom en dølleøkse af jern fra jernalderen. 22 m syd for højen lå Ø-
V-vendt ringgrøft med åbning mod øst. To stolpehuller fremkom inden for grøften, og flere langs 
grøftens yderside. Grøften dateres til oldtiden

49. Bakkegård Vest
Høj, gruber, ringgrøft

Ældre bronzealder, jernalder, oldtidAndet anlægsarbejde

KØM 2152

02.01.11 Ølsemagle

Gravhøj - Ældre bronzealder
Grube - Jernalder
Andre anlæg/diverse - Oldtid

Svend Åge Tornbjerg
Anne C. Sørensen

sb. 10. Undersøgelse af plateau med syv hustomter og en gravplads med 24 jordfæstegrave. Her blev 
afdækket en gård bestående af et 20 m langt langhus med seks sæt tagbærende stolper, fire udhuse med 
hhv. tre og fire sæt tagbærende stolper samt en kvadratisk bygningskonstruktion med 3 x 3 sæt stolper. 
Gården dateres til yngre romersk jernalder. Hertil kommer yderligere et hus bevaret i 7,5 m længde med 
tre sæt tagbærende stolper fra oldtiden. Bopladsen og gravpladsen er ikke samtidige, da anlæggene 
overlapper hinanden. Gravpladsen er formentlig yngst og fra tidlig yngre romersk jernalder. Gravene 
var N-S-vendte. Kun få af dem indeholdt knoglerester, men i en grav fremkom aftryk af hele skelettet. 
Enkelte grave havde bådformede gravlejer, og i et tilfælde blev der fundet to klinknagler fra en 
udspændt stammebåd. Gravudstyret bestod typisk af 1 - 4 lerkar. I nogle grave var der desuden 
halskæder med glas- og ravperler. I få tilfælde blev der fundet fibler, heraf én af sølv. Et par af de 
gravlagte havde et lille stykke guldblik i munden, og i en barnegrav lå en lille spiralfingerring af guld

50. Bakkegård Øst
Boplads, gravplads

Romersk jernalder, oldtidAndet anlægsarbejde

KØM 2151

02.01.11 Ølsemagle

Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Oldtid

Svend Åge Tornbjerg
Anne C. Sørensen



sb. 10. Fortsat undersøgelse af et 45.000 m² stort areal med en landsby fra germansk jernalder (AUD 
2000, 43). Landsbyen er fra ældre germansk jernalder, men rækker ind i yngre germansk jernalder. Der 
er afdækket 12 koncentrationer, der repræsenterer en gård i op til tre faser. Gården bestod af et langhus 
på 20 m, en økonomibygning langs et hegn og ofte et udhus med tre sæt tagbærende stolper. Der er 
fundet 30 samtidige brønde. De kan knyttes til specifikke gårde og indeholdt organisk materiale. Der 
blev fundet stiger i otte brønde. De syv af dem var tildannede stammer med to-tre indhuggede trin, 
mens den sidste var en "rigtig" stige med vanger og et trin. Der er udført makro- og pollenanalyse af 
materiale fra bundlaget i tre brønde. De viste et åbent, træfattigt landskab med dyrkede marker og 
mindst to slags korn, rug og byg. Der påvistes også dyrkning af hamp, og brøndene kan være brugt til 
rødning. Brøndenes varierende dimensioner tyder på forskellige funktioner. I udkanten af bopladsen 
fremkom gruber, der kan være brugt til tørring af hamp/hør efter rødningen, såkaldt brydegruber. På 
bopladsen blev der fundet keramik og dyreknogler. I en grube lå en romersk sølvdenar fra kejser 
Vespasian, 79 e.Kr. To stiger samt en tveje, der har siddet mellem for- og baghjul på en firhjulet vogn, 
vil blive AMS-dateret

51. Hvissinge Vest 2
Boplads

Germansk jernalderAndet anlægsarbejde

NM/Kamr B0251-1061

02.02.04 Glostrup

Bebyggelse - Germansk jernalder

Anne B. Hansen

sb. 103. Fortsat udgravning af et ca. 22.500 m² stort område (AUD 2000, 45). Undersøgelsen 
afdækkede 70 hustomter, 15 brønde og affaldsgruber. De 70 huse repræsenterer gårde, der kan følges 
fra yngre bronzealder til yngre jernalder. Flere af gårdene er flyttet rundt inden for et mindre område i 
løbet af brugsperioden. Hustypen udvikler sig med tiden, men gården består som regel af et hovedhus, 
et eller flere udhuse samt en brønd. I to af brøndene blev der fundet insekter, der kan artsbestemmes. 
Den ene bille viste sig at være en bladbille. Brønden med bladbillen dateres til sen bronzealder/tidlig 
jernalder. Nær et førromersk langhus med bevarede båseskillerum fremkom en urnegrav. I en grube lå 
en ildbuk, 28 cm lang og 28 cm høj. Ildbukken havde horn i begge ender og dateres til 
førromersk/ældre romersk jernalder. Der blev også fundet den øvre del af en korsformet fibel. Endelig 
fremkom enkelte genstande fra yngre stenalder

52. H. C. A. -Arena
Boplads/urnegrav

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

NM/Kamr B0251-1046

02.02.07 Høje Tåstrup

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Anne B. Hansen

sb. 108. Undersøgelse af to områder på i alt 3.500 m². På det største område fremkom en 25 m lang 
hustomt med otte sæt tagbærende stolper typologisk dateret til ældre romertid. En gård bestående af 
hovedhus og to økonomibygninger fra samme periode lå også i området. Desuden fremkom en mindre, 
treskibet hustomt typologisk dateret til ældre germanertid. Den hørte formentlig til et påvist hovedhus. 
To grøfter på hhv. 30 og 40 m blev afdækket. Et stolpehul fra et hus fra ældre romertid var nedgravet i 
den ene grøft, hvilket giver en "terminus ante quem" for grøften. På det mindre område fremkom en 
treskibet hustomt typologisk dateret til 6. - 8. årh

53. Litauen Allé
Boplads

Rom./germ.Andet anlægsarbejde

NM/Kamr B0251-1078

02.02.07 Høje Tåstrup

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Tom Giersing



sb. 92. Undersøgelse af et 4.500 m² stort areal afdækkede otte hustomter, en delvis hustomt og to 
grøfter fra jernalderen. Hustomterne dateres typologisk: to huse fra førromersk jernalder, et helt og et 
delvist hus fra ældre romertid, et hus og en gård fra ældre germanertid samt et 27 m langt hus fra 
vikingetid. I et stolpehul i et af de førromerske huse fremkom et intakt lerkar. Germanertidsgården 
bestod af et hovedhus med fem sæt tagbærende stolper og to halvtagshegn i en indhegning med to 
porte. Et hus med to sæt tagbærende, dobbelte stolper lå lige uden for hegnet, og et andet nærliggende 
hus med tre sæt tagbærende stolper hørte også til gården

54. Litauen Allé Øst
Boplads

Førrom./rom./germ./vikAndet anlægsarbejde

SØL 1063

02.02.07 Høje Tåstrup

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

Tom Giersing

sb. 98. Undersøgelse af et. 2.700 m² stort areal i område med tidligere udgravninger (AUD 1991, 33). 
Her fremkom tre hustomter og et større grøftsystem. Hovedhuset dateres typologisk til yngre 
bronzealder, mens en mindre økonomibygning dateres til bronzealder. Afstanden mellem hovedhus og 
økonomibygning er 44 m

55. Torslunde Agre 2
Boplads

BronzealderAndet anlægsarbejde

NM/Kamr B0251-1089

02.02.07 Høje Tåstrup

Bebyggelse - Bronzealder

Anne B. Hansen

sb. 2. Fortsat udgravning af et 35.000 m² stort område med bosættelse fra yngre bronzealder frem til 8. 
årh. e.Kr. (AUD 2000, 49). Der blev afdækket 80 huse. De tolkes som bebyggelsesfaser af to gårde, 
som er flyttet rundt i området i løbet af tidsperioden. En gård bestod oftest af et hovedhus, et eller flere 
udhuse samt en brønd. I en dyb, stadig vandførende brønd stod en stige af træ med to trin bevaret. 
Stigen er ca. 120 cm lang og af simpel konstruktion med to vanger og trin på tværs. Stigen vil blive 
AMS-dateret. Desuden blev der taget naturvidenskabelige prøver i to-tre brønde og udvalgte gruber

56. Pilemark
Boplads

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

SØL 1042

02.02.08 Ishøj

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

Anne B. Hansen



sb. 30. Undersøgelse af tre arealer på i alt 4.000 m². På det største felt fremkom en hustomt fra yngre 
bronzealder og fire hustomter fra yngre romersk jernalder. Desuden var der hustomter fra tre 
økonomibygninger og stolpehuller fra hegn. Hustomterne fra yngre romersk jernalder og 
økonomibygningerne repræsenterer formentlig to faser af en gård. Fund fra nærliggende gruber 
bekræfter hustomternes typologiske datering. Øst for hustomterne fremkom en 66 m lang, NNV-SSØ-
vendt række med 27 gruber med spor efter bål. Grubernes form og afstand er varierende. Der blev taget 
prøver fra gruberne med henblik på datering og funktionsbestemmelse. På de andre felter fremkom to 
hustomter fra en gård fra germansk jernalder og en hustomt fra et mindre hus fra yngre bronzealder. 
Blandt løsfundene var en kuglefibel

57. Roerstengård
Boplads

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

NM/Kamr B0251-1081

02.02.08 Ishøj

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

Tom Giersing

sb. 22. Ved undersøgelse fremkom spredte gruber og stolpehuller samt spor efter et lille treskibet hus 
fra vikingetid. En lueforgyldt, cirkulær pladefibula fra vikingetid blev fundet med metaldetektor. Der 
blev også fundet glaserede keramikskår fra renæssancen

58. Dalager
Boplads

VikingetidAndet anlægsarbejde

NM/Kamr B0251-1075

02.02.09 Ledøje

Bebyggelse - Vikingetid
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Anne B. Hansen
Flemming Hansen

sb. 88. Ved overfladerekognoscering af et 12 ha stort areal blev der opsamlet flintoldsager

59. Kroppedalene
Bebyggelsesspor

OldtidSkovrejsning

SØL 1080

02.02.11 Sengeløse

Andre anlæg/diverse - Oldtid

Jens Henrik Jønsson

sb. 52. Ved muldafrømning forekom spredte stolpehuller, gruber og kogestensgruber. I en grube lå 
keramik fra yngre bronzealder per. VI

60. Dyvelåsen
Grube

Y.br./oldtidAndet anlægsarbejde

NM/Kamr B0251-1087

02.02.12 Smørum

Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Oldtid

Tom Giersing



sb. 91. Ved undersøgelse fremkom et grubehus tæt ved kirken. Detektorafsøgning resulterede i en halv 
bronzebarre, der dateres til forhistorisk tid/middelalder

61. Kirkevangen
Detektorfund

Oldtid/middelalderAndet anlægsarbejde

NM/Kamr B0251-1088

02.02.12 Smørum

Bebyggelse - Oldtid
Andre anlæg/diverse - Middelalder

Anne B. Hansen

sb. 42. Udgravning af fire områder på i alt 4.700 m² afdækkede 16 hustomter. Tre af dem er neolitiske 
midtsulehuse med fire tagbærende stolper. Enkelte stolpehuller fra støttestolper var også bevaret. 
Husene var 17 m lange og dateres til TN/ MN AI ud fra et fladtrykt lerkar med lodrette lister på bugen. 
Desuden fremkom en hustomt med en overgangsform mellem et midtsulehus og et treskibet hus fra 
ældre bronzealder. Den bestod af fire tagbærende stolper på en 11 m lang række langs husets 
midterakse. På hver side af stolpehullerne i midterrækken var der fire stolpehuller 3 m ude. Yderligere 
2 m længere ude var en række mindre stolpehuller, formentlig vægstolper. I hustomtens østende lå et 
stensat ildsted. Fire kraftige stolpehuller dannede hjørner i en hustomt på 5 x 5 m. Langs midteraksen 
var der stolpehuller fra tre midtsulestolper, og inde i hustomten lå flere kogestensgruber. Denne tomt er 
fra ældre bronzealder. I en nærliggende grube fremkom fragmenter fra en digel. Otte hustomter var fra 
treskibede huse. De to kan typologisk dateres til midten af bronzealderen, ét fra sen bronzealder, tre fra 
førromersk jernalder og to fra 3.- 5. årh. Tre økonomibygninger lå i forbindelse med de treskibede huse

62. Bredebjerggård 4
Boplads

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

NM/Kamr B0251-1091

02.02.13 Torslunde

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

Tom Giersing

sb. 104. Prøvegravning af et areal på ca. 124.000 m² resulterede i 14 hovedhuse, tre hegn og flere 
grøftsystemer. Bopladsen var i brug fra yngre bronzealder til germansk jernalder. Fund i gruber tyder 
dog på fortsat bosættelse i middelalderen. I en grube blev der fundet Østersøkeramik, en benkam med 
jernnagler, to jernnøgler og en jernsyl fra 10.-12. årh. I en anden grube lå en jernfåresaks, 
Østersøkeramik og et rundt bronzesmykkevedhæng med et kors fra det 11. årh. På en mark ved navn 
Hør blev der fundet 25 ens funktionsgruber, der tolkes som brydegruber til tørring af hør. Desuden 
fremkom en gård fra ældre romersk jernalder og en gård fra 5.-6. årh. En Ø-V-gående grøft dateres 
1500-1600-tallet ud fra en hestesko. En N-S-gående grøft tolkes som markdræn fra middelalder/nyere 
tid. Undersøgelsen fortsættes

63. Kragehave Ødetofter
Boplads/grøftsystemer

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

Andet anlægsarbejde

NM/KamrB0251-1049

02.02.13 Torslunde

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Grube - Middelalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Anne B. Hansen



sb. 25. Fortsat undersøgelse af et ca 200.000 m² stort areal (AUD 2000, 59). Udgravningen var fordelt 
på tre felter. I det første felt fremkom et hus af Ragnesmindetype, flere samtidige småhuse samt 
hustomter fra ældre jernalder. Der blev fundet brønde og gruber nær husene, hvorfra der er taget 
materiale til naturvidenskabelige undersøgelser. I det andet felt blev et Ragnesmindehus med tilhørende 
hegn og småhuse delvist udgravet. Desuden fremkom flere treskibede huse. Et af dem kan typologisk 
dateres til yngre bronzealder. Her blev også fundet brønde og gruber, hvorfra der blev taget prøver til 
naturvidenskabelige undersøgelser (se AUD 2000, s. 375). I en udateret grube lå der dyre- og 
fiskeknogler. På det tredje felt fremkom rester af 16 treskibede huse, der tolkes som enkeltliggende 
gårde i flere faser

64. Vallensbæk Nordmark 2
Boplads

Br./rom./germ.Andet anlægsarbejde

NM/Kamr B0251-466

02.02.15 Vallensbæk

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Linda Boye

sb. 111. Udgravning af et 1.200 m² stort areal afdækkede to treskibede hustomter, der tolkes som faser 
af en gård. Husene dateres typologisk til  5.-6. årh. I tilknytning til det ene hus fremkom et 
halvtagshegn. Desuden blev der fundet en grube med keramik fra yngre bronzealder

65. Ryget Skovby 2
Boplads

Y.br./ germ.Andet anlægsarbejde

SØL 1062

02.02.16 Værløse

Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Tom Giersing

sb. 164. Udgravning af et 200 m² stort areal påviste en treskibet hustomt. Huset dateres til yngre 
bronzealder ud fra hustype og fund af beklasket keramik i et stolpehul fra en tagbærende stolpe. 
Desuden blev der fundet en grube med "foring" af brændt ler

66. Solbjerggård
Boplads

Y.br.Andet anlægsarbejde

SØL 1069

02.02.16 Værløse

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Tom Christensen

sb. 33. Ved prøvegravning fremkom knogler af husdyr, porcelænsstumper og fragmenter af forskelligt 
slags rødgods. Enkelte fund dateres til middelalder, mens resten er fra 1700-1800-tallet. Enkelte 
Flensborgsten lå i fylden

67. Strandgade 17
Undersøgelse af Skånemarked

Nyere tidAndet anlægsarbejde

SØL 1076

02.03.01 Dragør

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Ditlev L. Mahler



sb. 13. Ved prøvegravning af et ca. 3.000 m² stort område fremkom skel- eller markeringsgrøfter, der 
dateres til middelalder/nyere tid ud fra fund i overfladen

68. Hjorteborg
Grøfter

Middelalder/nyere tidAndet anlægsarbejde

SØL 1067

02.03.04 Herlev

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

Anne B. Hansen

sb. 16. Ved udgravning af et 500 m² stort areal fremkom en mindre, treskibet hustomt, der er dateret til 
sen bronzealderen ud fra typologi og fund i en nærliggende grube

69. Stavnsbjerggård
Boplads

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

SØL 1066

02.03.05 Hvidovre

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Tom Giersing

sb. 232. Under udgravning fremkom et muret fundament af gule, uregelmæssige teglsten. Studier af 
historiske kort viser, at anlægget må stamme fra en reberbane anlagt mellem 1621 og 1660 og 
tilhørende Det Islandske Kompagni

70. Amaliegade
Rebslagningsbane

Nyere tid/1600-talletAndet anlægsarbejde

KBM 2478

02.03.06 København

Bebyggelse - Nyere tid

Allan Larsen

sb. 229. Syldsten samt fundamentspæle fra to tidligere bygninger fremkom i fløjen mod Studiestræde. 
Syldstenene stammer nok fra det nordlige vægforløb i bygningen, der var Københavns rådhus indtil 
1479. Det ældste stykke keramik i det tilstødende kulturlag dateres til tidlig middelalder

71. Bispegården, Nørregade 11
Bebyggelse/kulturlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2352

02.03.06 København

Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Claus Nybo



sb. 130. Fortsat undersøgelse af kulturlag og trækonstruktioner fra 1500-tallet (AUD 2000, 63). 
Trækonstruktionerne har været anvendt til opfyldning af området. Undersøgelsen fortsætter

72. Bremerholm/ Dybensgade
Diverse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2246

02.03.06 København

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

Søren Kjems

sb. 216. Ved undersøgelsen fremkom bolværk og opfyldningslag fra 1700-tallet direkte på moræneler. 
Ellers præges overfladen af opfyld fra slutningen af 1800-tallet. Under ligger et lag gytje, dannet 
mellem ca. 1500-1880. Enkelte steder er der fundet havsand med muslinger, men ellers ligger gytjen 
direkte på moræneler. Ankerøen fra slutningen af 1700-tallet blev registreret og kartografisk stedfæstet. 
Her er fundet civile og officielle knapper, blyplomber, et fæste fra en ørnehoveddolk m.m., der 
indicerer øens funktion: oplagring af ankerstokke, handel, fortoldning o.lign. Der blev fundet fire 
skibsvrag. Et af dem var rester fra et kobberforhudet skib i skonnert- eller brig-størrelse dateret til 
slutningen af 1700-tallet og første halvdel af 1800-tallet. Kobberforhudning var beskyttelse mod 
pæleorm. Skibet har derfor sejlet på langfart, da pæleorm ikke er et problem i danske farvande. 
Vedprøver fra skibet er sendt til dendrokronologisk analyse. Desuden blev der fundet dele af tre mere 
eller mindre fragmenterede vrag fra middelalderen. De lå alle på styrbordsside og næsten på linje. 
Dendrokonologiske dateringer viser, at skibene er bygget omkring 1400 i det polske område. De er 
klinkbyggede af skibstypen skuder, en sjælden type i danske farvande. Skibene har formodenligt været 
del af den hanseatiske skibsspærring i april og juni i 1428

73. Dokøen
Bolværk og skibsvrag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2409

02.03.06 København

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

Lene Høst-Madsen

sb. 72. Fortsatte undersøgelser af fredet militært batteri (AUD 2000, 64)

74. Faste Batteri
Militært batteri

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2163

02.03.06 København

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Lene Høst-Madsen

sb. 188. Fortsat undersøgelse af Nørreports Ravelin (AUD 2000, 67). Der blev afdækket dele af en 
brolægning fra vejen mellem Nørrebro over ravelinen til Nørreport samt dele af ravelinens gamle 
voldsystem

75. Frederiksborggade
Bybefæstning

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2026

02.03.06 København

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Rikke Simonsen



sb. 209. Fortsat undersøgelse (AUD 2000, 69). Registrering af kulturlag og vejlag samt fundamenter og 
enkelte teglsten fra 1700-tals huse i Hyskenstræde. I lighed med Badstuestræde er kun hver anden 
matrikel bebygget. I Kompagnistræde blev der fundet en rektangulær trækonstruktion, sandsynligvis en 
del af en kystforstærkning fra 1300-1400-tallet (keramikdateret). I Naboløs var en dendrokronologisk 
dateret pælerække fra midten af 1300-tallet, muligvis en del af en middelalderlig anløbsbro e.lign.

76. Hyskenstræde, Kompagnistræde, 
Badstuestræde og Naboløs

Kulturlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2244

02.03.06 København

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

Lene Høst-Madsen
Hans Mikkelsen

I Klosterstræde 9 (baggården) blev der fundet en bageovn bygget i munkesten fra tidlig renæssance. 
Ovnen var anlagt op af en munkestensmur (kassemur) fra middelalderen. Der blev også fundet en 
fuldmur med hvælv fra middelalderen samt nyere mure af blandede mursten. I den vestlige side af 
strædet var rester af en syldstensrække langs en del af gaden, formentlig fra huse nedbrændt i 1728. Der 
blev registeret to stykker tømmer fra 1400-tallet med funktion som understøttelse af plankeværk eller -
væg (jordlagene øst for tømmeret havde marint islæt og tyder på aktiviteter som ophængning af 
fiskenet)

77. Klosterstræde
Munkestensmure, bageovn, 
vejsekvenser m.m.

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2346

02.03.06 København

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Lene Brysting

Fortsat undersøgelse (AUD 2000, 70). Den formodede voldgrav omkring Clemensstaden blev 
undersøgt på strækningen fra Gl. Torv til Kompagnistræde. Her fremkom en del af en voldskrænt samt 
vandaflejrede lag lige over undergrunden. De udgravede lag indeholdt keramik fra tidlig middelalder. 
På Højbro Plads blev der påvist et middelalderligt "fisketorv". Desuden blev der registreret brolægning, 
bygningsrester, vejniveauer og trævandledning. En mulig brønd NØ for Caritasfontænen er blevet 
tilkastet i sen middelalder

78. Kvarteret omkring Vor Frue
Bebyggelse/voldanlæg/kulturlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2224

02.03.06 København

Bebyggelse - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

Claus Nybo



sb. 120. Ved udgravning blev der fundet spor af aktivitet fra starten af 1300-tallet og frem til 1700. De 
ældste spor var en grube dateret til tidlig 1300-tal ud fra keramik (næsten-stentøj og dele af en 
importkande fra Ardenburg). Et anlæg midt i feltet tolkes som en plyndret kælder, men er uden 
daterbare elementer. En del af fyldet var sekundært anvendte senromanske teglsten fra 1200-tallet

79. Magasin-tunnel
Bybefæstning

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2402

02.03.06 København

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Jane Jark Jensen

sb. 228. Ved udgravning blev der fundet dele af den 10. redan i Københavns befæstning

80. Ny Tøjhusgrunden
Militær befæstning

Nyere tid (1779 - 1791)Andet anlægsarbejde

KBM 2344

02.03.06 København

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Jens Tang Christensen

sb. 157. Ved undersøgelsen blev fundet murrester, som formodentligt er skillevægge fra en tidligere 
opdeling af kælderetagen. To af murresterne var dog kraftigere end de øvrige og kan muligvis være 
rester af en tidligere bygning eller kraftigere skillevægge fra den nuværende bygning. Der blev også 
konstateret dele af gamle kældergulve af teglsten

81. Sidehuset i Slotsholmsgade 8 "Den 
Stormske Gård"

Murværk

Nyere tidRestaurering

KBM 2479

02.03.06 København

Bebyggelse - Nyere tid

Lene Brysting

sb. 177. I gadens nordlige del ud mod Gothersgade blev der fundet et Ø-V-orienteret murforløb, der 
stammer fra den eftermiddelalderlige facadelinje mod Gothersgade (AUD 2000, 177). Nord for skar 
tracéet den søndre kant af den østlige middelaldervoldgrav

82. Sjæleboderne
Bebyggelse og voldgrav

Nyere tid/midd.Andet anlægsarbejde

KBM 2452

02.03.06 København

Bebyggelse - Nyere tid
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Lisbeth Lomholdt Poulsen



sb. 233. Ved udgravning blev der fundet et bødkret trækar,105 cm højt og 188 cm i diameter, med tre 
udvendige jernbånd. Karrets sider bestod af træplanker med indhak til bunden. Karret bestod af stave 
og en bund af 8 - 9 tømmerstykker sammensat med dyvler. Bundstykkerne lå på to strøer og var fæstnet 
til de understøttende træstykker med dyvler

83. Vesterbrogade 44-46, kælderen
Bødkret trækar

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2482

02.03.06 København

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Lene Brysting

sb. 225. Ved udgravning af Vestergade 29-31 blev registreret begravelser fra udkanten af 
Clementskirkens kirkegård. Skeletterne lå NØ-SV-orienteret med hænderne ned langs siden. Der blev 
fundet affaldsgruber/lertagningsgruber fra 1200-1400-tallet og en laftebygget brønd fra renæssancen

84. Vestergade
Gruber og grave

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 2366

02.03.06 København

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

Lene Høst-Madsen

sb. 230. Fund af middelalderlige kulturlag over undergrunden

85. Vimmelskaftet
Kulturlag

MiddelalderAndet anlægsarbejde

KBM 2459

02.03.06 København

Kulturlag - Middelalder

Allan Larsen

sb. 231. Under udgravning fremkom en 1700-tals spisekammerkælder under et sidehus. I kælderen blev 
der fundet fødevarebeholdere (potter, flasker og skåle) med velbevarede madskorper. Analyser af 
madskorperne til bestemmelse af beholdernes oprindelige indhold skal foretages

86. Åbenrå 27
Forrådskælder

Nyere tid (efter 1730)Andet anlægsarbejde

KBM 2476

02.03.06 København

Bebyggelse - Nyere tid

Allan Larsen

sb. 195. Undersøgelsen fastlagde det fredede fortidsmindes forløb samt nord- og sydbrinken. Kanalen 
har oprindeligt været 6 m dyb og 28 m bred

87. Fæstningskanalen
Fæstningsværk

Nyere tid (1887)Diverse

NM/Kamr B0251-1084

02.03.07 Lyngby-Tårbæk

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Ditlev L. Mahler



sb. 39. Ved undersøgelse af et 15 ha stort areal ved gården fremkom en koncentration af flintafslag 
inden for et 50 x 50 m stort område. Der blev endvidere fundet en amboltsten fra forarbejdning af 
vejskærver

88. Krausesminde
Flintplet/ amboltsten

Æ.st./ nyere tidSkovrejsning

SØL 1079

02.03.09 Store Magleby

Andre anlæg/diverse - Ældre stenalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Jens Henrik Jønsson

sb. 37. Prøvegravning gav kun bebyggelsesspor fra nyere tid

89. Morbrors Minde
Landsbyundersøgelse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

SØL 1053

02.03.09 Store Magleby

Bebyggelse - Nyere tid

Ditlev L. Mahler
Henriette Rensbro

sb. 323. Ved undersøgelsen blev der påvist spor efter Laurids de Thuras haveanlæg fra ca. 1755. Her 
fremkom fundamenter til en balustrade med midttrappe, anlægsgruber efter et-to havebassiner samt 
stolpehuller efter et anlæg med buegange. Tolkning og datering skete ud fra tre prospekter af 
Holtegaard fra 1757. Desuden blev der fundet tre kogestensgruber og en grube fra oldtiden

90. Gl. Holtegaard, parken
Park/gruber

Nyere tid/br./førrom.Andet anlægsarbejde

NM/Kamr B0251-1086

02.03.10 Søllerød

Grube - Oldtid
Herregård - Nyere tid

Jens Henrik Jønsson

sb. 130. Undersøgelse af to dårligt bevarede hustomter samt spor efter et stolpebygget hegnsforløb. 
Blandt fundene fra stolpehullerne var Østersøkeramik fra 12. årh. En boltlås af jern og bronze fra 13. 
årh. blev fundet med metaldetektor. Bygningsdelene har formentlig sammenhæng med den stenbyggede 
middelalderkælder fundet i begyndelsen af 1990'erne

91. Ryttergård
Bebyggelse

12.-14. årh.Andet anlægsarbejde

ROM 2112

02.04.03 Gundsømagle

Bebyggelse - Nyere tid

Jens Ulriksen



sb. 70. Ved detektorafsøgning blev der fundet en del af en oval pladefibel i gennembrudt arbejde, et 
fladtrykt og rundt vægtlod af bly, en bronzebjælde og et par borgerkrigsmønter. Desuden er der 
opsamlet jernalderkeramik, Østersøkeramik og middelalderpotteskår. Prøvegravningen påviste 
stolpehuller, gruber og grøfter. Anlæggene er primært fra middelalderen

92. Herslev Bygade 2
Bebyggelse

Y.germ./vik./tidlig midd.Andet anlægsarbejde

ROM 2113

02.04.04 Herslev

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Svend Åge Tornbjerg
Jens Ulriksen

sb. 91. Delundersøgelse af en brolægning af flintknolde på undergrunden 1,2-1,3 m under nuværende 
overflade. En lignende brolægning fundet andetsteds i gaden er dateret til 1300-tallet. Hvis den 
middelalderlige byport har ligget ved hjørnet af Hestetorvet/Sortebrødrestræde og Algade, lå 
brolægningen uden for bygrænsen

93. Algade Øst
Vej

HøjmiddelalderAndet anlægsarbejde

ROM 2118

02.04.10 Roskilde

Vej/bro - Middelalder

Jens Ulriksen

sb. 47. Undersøgelse af et 3.500 m² stort areal i område med detektorfund fra jernalder og middelalder. 
Her fremkom spor efter bopladser fra yngre jernalder og middelalder. Der er erkendt en hustomt fra 
yngre jernalder og tre huskonstruktioner fra middelalder. Jernalderhuset er treskibet med fem sæt 
tagbærende stolper. Middelalderhusene har tagbærende vægge. Alle bygninger er forholdsvis små. 
Desuden er der fundet grøfter og gruber, hvoraf de to har ovnanlæg

94. Flengemarken
Boplads

Jernalder og middelalderSelvvalgt forskning

ROM 192/81

02.04.10 Roskilde

Bebyggelse - Yngre jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Tom Christensen
Maja Andresen



Undersøgelse af syv områder fordelt på 18.000 m². Der fremkom affaldsgruber fra neolitikum og yngre 
bronzealder samt gruber og hustomter fra perioden 200-700 e.Kr. Sidstnævnte tolkes som mindre 
gårdenheder. Hver gård bestod af et hovedhus med en-to mindre bygninger, der sjældent er påvist i 
mere end en fase. Et 36 m langt treskibet hus med let krummede vægge og lige gavle kan dateres til 4.-
5. årh. e.Kr. Desuden blev der fundet gruber fra vikingetid

95. Hyrdehøj
Boplads

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

ROM 2115

02.04.10 Roskilde

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

Katrine Kølle Hansen
Tom Christensen

sb. 94. Under museets udstillingsbygning blev der fundet et opfyldningslag, der dækkede over to store 
gruber. I opfyldslag og gruber fremkom sortbrændt keramik, middelalderligt stentøj og nyere tids 
affald. Gruberne tolkes som affaldshuller, der i nyere tid er opfyldt med jord fra en nærliggende tomt

96. Skt. Ols Gade 18
Gruber

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

ROM 2134

02.04.10 Roskilde

Grube - Middelalder
Grube - Nyere tid

Jens Ulriksen

sb. 93. Prøvegravning af et ca. 5.000 m² stort område øst for Roskilde Domkirke afdækkede et mørkt, 
teglfrit kulturlag med knogler, fint magret og hårdt brændt Østersøkeramik samt sort- og gråbrændt 
keramik under senmiddelalderlige og nyere fyldlag. Neden under var det oprindelige muldlag intakt. 
Det var stort set fundtomt, men flere stolpehuller gik gennem laget. Nær Roskilde Kloster var der 
stolpehuller, en grøft og en grube med grovere magret og mellembrændt Østersøkeramik, en jernkniv 
samt fiske- og dyreknogler

97. Skt. Ols Stræde
Bebyggelse

11.-16. årh.Andet anlægsarbejde

ROM 2129

02.04.10 Roskilde

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Jens Ulriksen



sb. 19. Fortsat undersøgelse (AUD 1999, 91), hvor udgravningen afdækkede to langhuse med spor efter 
rette tagbærende vægge, en tilsvarede mindre bygning samt to staklader. Der var desuden affaldsgruber 
med genstandsmateriale dateret til 11.-14. årh. Blandt fundene var en Urnesfibel af bronze, flere 
bæltebeslag af bronzeblik, remspænde af bronze, bronzepincet, bronzenitte, bronzenål, tre 
borgerkrigsmønter, bennål, jernknive, hvæssesten, Østersøkeramik, sort- og gråbrændt keramik og 
kandeskår samt munkesten

98. Vindinge Lillevang
Bebyggelse

11.-14. årh.Råstof

ROM 1823

02.05.12 Vindinge

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Maja Andresen
Jens Ulriksen

sb. 103. Ved magnetisk kortlægning af et 2.000 m² stort areal blev der 100 m nord for den 48 m lange 
hal fra omkring år 900 fundet en hal af samme dimensioner

99. Gl. Lejre
Hustomt

vik.tidSelvvalgt forskning

ROM 641/85

02.06.01 Allerslev

Bebyggelse - Vikingetid

Tatyana Smekalova
Olfert Voss

sb. 24. Ved muldafrømning blev der fundet spredtliggende affaldsgruber fra oldtid. En enkelt grube 
rummede keramik fra yngre romersk jernalder

100. Osted Nord
Gruber

Y.rom./oldtidVejanlæg

ROM 2123

02.06.10 Osted

Grube - Romersk jernalder
Grube - Oldtid

Jens Ulriksen

Holbæk  Amt

sb. 70. Prøvegravning resulterede i en beskeden mængde flint samt en tilspidset hasselstage, 
formodentligt løsrevet fra et fiskegærde i nærheden

101. Asnæsvej
Fiskegærde?

StenalderAndet anlægsarbejde

KAM 2000 033

03.01.01 Kalundborg

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

Niels Hartmann



sb. 17. Supplerende undersøgelse af delvist bevaret langhøj/langdysse. I anlægstracéet blev der 
registreret et  stenskoet standspor efter en randsten. I den sløjfede vestende var der en 5 m strækning 
pakket med sten på op til en halv meter. Stenene opfattes som rydningssten og kan stamme fra 
sløjfningen

102. Troldedysse
Langhøj/langdysse

TragtbægerkulturAndet anlægsarbejde

KAM 2001 016

03.01.03 Raklev

Gravhøj - Yngre stenalder

Jens Nielsen

sb. 102. Ved fortsatte undersøgelser af Tissøs vestlige bred blev et areal på ca. 7.000 m² undersøgt efter 
systematisk gennemgang med metaldetektor. Her fremkom en gravplads fra senneolitikum med 11 
jordfæstegrave og en grube med et kranium samt andre gruber af ukendt funktion. To af gravene 
indeholdt hhv. en flintdolk af type II og et skiferhængesmykke. Enkelte skeletfragmenter var bevaret. 
Desuden fremkom to urnegrave fra yngre bronzealder og en jordfæstegrav med skeletrester og et lerkar 
fra ældre romersk jernalder. Et hus på 7 x 20 m og ti grubehuse kan dateres til yngre germansk 
jernalder/vikingetid. Fund af ten- og vævevægte peger på tekstilforarbejdning. Endelig blev der fundet 
fire stolperækker af ukendt funktion og datering

103. Bulbrogård
Boplads/gravplads

Senneol./rom./germ./vik./udateretDyrkning

NM I 7701/94

03.01.06 Store Fuglede

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

Josefine Franck

sb. 110. Prøvegravning i haven påviste udelukkende aktiviteter af nyere dato

104. Fugledegård
Fyldskifter

Nyere tid:Andet anlægsarbejde

KAM 2001 014

03.01.06 Store Fuglede

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Niels Hartmann

sb. 112. Undersøgelsen påviste en række af fire ensartede bålgruber. Rækken fortsætter sandsynligvis i 
begge retninger. Der var ingen daterende genstande, men sammenligning med tilsvarende 
bålgruberækker daterer anlæggene til oldtid, formodentligt bronzealder. Desuden fremkom tre parallelle 
agerrener orienteret Ø-V. De kan stamme fra den middelalderlige opdyrkning af området, der er påvist 
ved undersøgelser af handelspladsen ved Tissø

105. Fugledegård parkering
Bålgruber

OldtidAndet anlægsarbejde

KAM 2001 011

03.01.06 Store Fuglede

Grube - Oldtid

Jens Nielsen



sb. 94. Fortsat undersøgelse af bopladsspor fra tragtbægerkultur, MN A III, med koncentration af 
offergruber med lerkar, lerskiver, økser, mejsler og andre flintredskaber (AUD 2000, 101). Ved 
undersøgelsen blev der fundet fem gruber og en udateret jordfæstegrav. Endvidere fremkom et 
velbevaret, toskibet hus af neolitisk type på ca. 7 x 18 m med fire tagbærende stolper

106. Kalmergården
Boplads

Yngre stenalderDyrkning

NM I 1423/75

03.01.06 Store Fuglede

Bebyggelse - Yngre stenalder

Lone G. Thomsen
Lars Jørgensen

sb. 198. Ved prøvegravning blev påvist to affaldsgruber med en del potteskår, som ud fra fortykkede 
randpartier og tendens til facettering dateres til førromersk/ældre romertid. Bopladsgruberne tyder på 
beboelse på en nærliggende højning

107. Holbækvej
Affaldsgrube

Førromersk / ældre romertidAndet anlægsarbejde

KAM 2001 005

03.01.08 Tømmerup

Grube - Førromersk jernalder
Grube - Romersk jernalder

Niels Hartmann

sb. 372. Den resterende halvdel af en kysteroderet gravhøj er blevet undersøgt. Der var ingen daterbare 
fund, men den er formentlig fra yngre bronzealder. Under gravhøjen fremkom en flinthuggeplads fra 
yngre stenalder

108. Asnæs forskov
Høj

OldtidSelvvalgt forskning

KAM 2001 022

03.01.10 Årby

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravhøj - Oldtid

Jens Nielsen

sb. 408. Ved prøvegravning påvistes fund af lertagningsgruber formodentligt fra middelalder/nyere tid 
samt diverse gruber og stolpehuller med keramik fra ældre jernalder og bronzealder. Desuden et 
kulturlag med keramik og flint fra sen tidligneolitisk eller tidlig mellemneolitisk tid. Undersøgelsen 
fortsætter

109. Kåstrupgården
Gruber og kulturlag

Oldtid/midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KAM 2001 020

03.01.10 Årby

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

Niels Hartmann



sb. 409. Ved prøvegravning fremkom gruber og kulturjordsfyldte sænkninger med oldsager, der dateres 
til overgangen til ældre jernalder. Desuden blev der fundet to gruber med nyere tids keramik og 
tækkemateriale i form af ålegræs eller tang samt to tætliggende strandvoldsdannelser med omlejrede 
flintoldsager fra yngre Ertebølle. Undersøgelsen fortsætter

110. Melby vandledning
Diverse bosættelsesspor

Sen ertebølle, yngre bronzealder / 
ældre jernalder og nyere tid.

Dyrkning

KAM 2001 015

03.01.10 Årby

Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Jens Nielsen
Niels Hartmann

sb. 117. Prøvegravning og besigtigelse efter dybdepløjning i præstegårdshaven påviste oppløjede 
fyldskifter med indhold af middelalder og nyere tids materiale. Det blev påvist, at større gruber lå 
intakte i et dybere niveau

111. Reerslev kirke
Fyldskifter og gruber

Midd./nyere tidDyrkning

KAM 2001 006

03.02.10 Reerslev

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

Niels Hartmann

sb. 166. Prøvegravning resulterede i fund af gruber og brandpletter

112. Langerødgård øst
Boplads

StenalderVejanlæg

MHO 2000037

03.03.03 Holbæk

Bebyggelse - Udateret

Niels Wickman

sb. 171. Undersøgelsen afdækkede en boplads fra førromersk jernalder med spor efter gruber, 
kogestensgruber og stolpehuller. I to gruber blev der fundet hele lerblokke, én rigt ornamenteret. 
Endvidere var der 3 x 3 stolper af et formodet tårn. Stolperne var nedgravet ca. 1 m og pakket med 
store sten. Det vides ikke, om bygningen tilhører bopladsen eller er fra tidlig middelalder

113. Pharmacosmos
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

MHO 2000006

03.03.03 Holbæk

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Anne Preisler



sb. 170. Fund af gruber og stolpehuller fra yngre bronzealder samt spor efter en økonomibygning med 
fire sæt tagbærende stolper fra yngre jernalder

114. Vandtårnsvej
Boplads

Yngre Bronzealder pr. 6 og yngre 
jernalder

Vejanlæg

MHO 2001023

03.03.03 Holbæk

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Yngre jernalder

Flemming Hansen

sb. 165. Prøvegravning resulterede i fund af gruber, kogestensgruber, stolpehuller og kulturlag fra to 
forskellige bopladsområder

115. Ågård Nord
Boplads

Yngre stenalder og bronzealderVejanlæg

MHO 2000038

03.03.03 Holbæk

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Niels Wickman

sb. 75. Prøvegravning resulterede i fund af gruber og stolpehuller. I toppen af flere gruber var der 
keramik

116. Tingtved Nordvest
Boplads

Yngre stenalderVejanlæg

MHO 2000042

03.03.14 Søstrup

Bebyggelse - Yngre stenalder

Niels Wickman

sb. 75. Prøvegravning resulterede i fund af gruber og stolpehuller. I toppen af flere af gruberne var der 
keramik

117. Tingtved Nordøst
Boplads

Yngre stenalderVejanlæg

MHO 2000041

03.03.14 Søstrup

Bebyggelse - Yngre stenalder

Niels Wickman

sb. 77. Prøvegravning afdækkede to gruber. Den ene havde store, sammenhængende skår fra flere 
dårligt bevarede kar. Ud fra lighed med potteskår i den anden grube dateres den til ældre jernalder. 
Skårene i den anden grube indkredser dateringen til førromersk jernalder, per. II

118. Ventemøllevej
Affaldsgruber

Førromersk jernalderDyrkning

KAM 2001 013

03.03.15 Tersløse

Grube - Førromersk jernalder

Niels Hartmann



sb. 517. Fortsat undersøgelse af anløbsplads fra yngre jernalder/tidlig middelalder (AUD 2000, 120). 
Resterne af en gårdtomt fra 1500-1600-tallet lå i udgravningsarealet og havde forstyrret anlægssporene 
fra yngre jernalder-tidlig middelalder. Gårdtomten fremkom i en søgegrøft i 1991 (AUD 1991, 67) og 
blev delvis undersøgt i 1993 (AUD 1993, 73). En del af gårdtomten har en rektangulær stenbrolægning

119. Stubberup
Gårdtomt

1500-1600-talletDyrkning

OHM 1164

03.04.03 Fårevejle

Bebyggelse - Nyere tid

Arne Hedegaard Andersen

sb. 90. Prøvegravningen resulterede i fire bålgruber uden fund af oldsager

120. Containerplads, Oddenvej
Bålgrube

Bronze/jernalderAndet anlægsarbejde

OHM 1736

03.04.09 Odden

Grube - Bronzealder
Grube - Jernalder

Lise Holm

sb. 90. Ved prøvegravningen blev der fundet 12 fyldskifter. De fleste af dem var uden fund, men mange 
med trækulsnister. I en grube lå daterbare genstande fra historisk tid, formentlig 1600-1700-tallet

121. Bashøjgård, lok.5.
Boplads

1600-1700-talletAndet anlægsarbejde

OHM 1736

03.04.12 Vig

Bebyggelse - Nyere tid

Lise Holm

sb. 140. Prøvegravning gav ikke spor efter den registrerede høj eller de omtalte grave

122. Truels Høj, Urmagerlodden
Gravhøj

Sten- eller bronzealderAndet anlægsarbejde

OHM 1736

03.04.12 Vig

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Bronzealder

Lise Holm

sb. 19. Fortsatte udgravninger af vikingelandsbyen Søby (AUD 1994, 85) resulterede i tre grubehuse, et 
middelalderligt kulturlag og talrige stolpehuller. Endvidere blev landsbyens afgrænsning mod øst 
fastslået. Samme sted fremkom mulige vejspor. Ud over keramik og dyreknogler blev der fundet to 
kobbermønter (1300-tals?), et bronzespænde, to bronzesynåle, kliknagler, slagge fra jernudvinding, en 
hestesko og stykker af kværnsten

123. Søby
Landsby

Vikingetid/middelalderAndet anlægsarbejde

SMT 370

03.05.03 Nordby

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Marie Foged Klemensen
Jeppe Gejr Korup



sb. 91. Undersøgelsen afdækkede fyldskifter i form af kogestensgruber og mulige stolpehuller

124. Svebøllegavn
Boplads

OldtidSkovrejsning

KAM uden journal nr.

03.06.01 Avnsø

Bebyggelse - Oldtid

Niels Hartmann

sb. 327. Udgravningen afdækkede fyldskifter, især stolpehuller. Herfra kunne udskilles tre-fire 
hustomter med spor efter tagbærende stolper i væglinjen, to-tre staklader og et midtsulehus. Desuden 
blev der fundet rester af et syldstenshus, tre-fire brønde samt mulige skelgrøfter. Genstandsmaterialet 
indicerer, at landsbyens oprindelse kan gå tilbage til 1100-1200-tallet. Men det er ikke muligt at placere 
de påviste hustomter inden for den givne tidsramme. Syldstenshuset skal formodentligt placeres sent i 
perioden. Undersøgelsen fortsætter

125. Kaldredgård
Landsby

Middelalder/nyere tidRåstof

KAM 2001 001

03.06.03 Bregninge

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Niels Hartmann

sb. 197. Ved prøvegravning blev der afdækket et delvis intakt kulturlag med flint, keramik og knogler. 
Der blev fundet 28 pilespidser af Stationsvejtype og enkelte pilespidser af Ålekistebrotype. Fire 
Ertebøllepotteskår, seks symmetrisk fladhuggede skiveøkser samt syv kerneøkser - én med ensidigt 
specialiseret æg. På grundlag af ovenstående er dateringen fastsat til sent i Ertebøllekulturens 
Stationsvejfase eller på overgangen til Ålekistebrofasen

126. Trustrupgård Skov
Boplads

ErtebøllekulturSelvvalgt forskning

KAM 2001 021

03.06.06 Jorløse

Bebyggelse - Ældre stenalder

Douglas T Price
Jens Nielsen

sb. 71. Fund af en boplads med mindst en hustomt med fire sæt tagbærerende stolper samt 
affaldsgruber, kogestensgruber og stolpehuller. I to affaldsgruber er der fundet hele lerkar samt løse 
potteskår fra andre kar

127. Hvedevænget
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

MHO 2001027

03.07.12 Svinninge

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Anne Preisler



sb. 70. Undersøgelsen afdækkede et kulturlag fra senneolitikum på ca. 20 x 30 m. Her lå keramik, flint- 
og bengenstande. Der var desuden anlagt en hundegrav med et lerkar og kraniet af et svin dateret til 
yngre romersk jernalder. Nær hundegraven lå en ødelagt menneskegrav med kraniet in situ. Det er 
uvist, om de er samtidige

128. Nordgårde 6
Kulturlag og grave

Senneolitikum & Yngre Romersk 
Jernalder

Dyrkning

MHO2001019

03.07.12 Svinninge

Kulturlag - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Niels Wickman

sb. 41. Prøvegravning resulterede i fund af et kulturlag på mindst 14 m. Bredden er ukendt, da 
kulturlaget ikke kan tåle afgravninger. Fund af flintredskaber i laget

129. Hyldager
Kulturlag

ErtebøllekulturVejanlæg

MHO 2000048

03.07.13 Tuse

Kulturlag - Ældre stenalder

Niels Wickman

Sorø  Amt

sb. 35. Ved rekognoscering blev der konstateret spor af en stenalderboplads på en lav forhøjning. I 
kulturlaget var der flint og keramik fra tidligneolitikum. Ornamenterede skår af et højhalset, 
stempelornamenteret øskenbæger dateres til Svaleklintfasen. Desuden blev der fundet gruber med 
materiale fra tidligneolitikum og tre stolper på række, måske fra et tidligneolitisk midtsulehus. I et 
begrænset område og i en grube lå flintgenstande fra senneolitikum. På toppen af forhøjningen 
fremkom dele af 11 Ø-V-orienterede jernalderhuse, der lå i to klynger. Den ene bestod af fem langhuse, 
mens den anden bestod af fem mindre huse. De repræsenterer fem faser af samme gård genopført på 
samme sted. Mod nord lå et enligt jernalderhus med tre-fire, sæt tagbærende stolper. Desuden fremkom 
et hegnsforløb fra 5.-7. årh. e.Kr., som må have tilhørt boladsen. Endelig blev der fundet en brandgrav

130. Kærup
Boplads

Y.st./y.j.Andet anlægsarbejde

NM I 8180/00-10

04.02.02 Benløse

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Jernalder
Gravplads/grav - Udateret

Poul Otto Nielsen
Palle Østergaard Sørensen



sb. 17. Undersøgelse af bebyggelse fra sen vikingetid-tidlig middelalder. Der fremkom dele af en 
gårdstoft, hvis ældste fase  kan dateres til anden halvdel af  900-tallet ud fra fund af et ligearmet spænde 
og to tyske sølvmønter. Det ældste hus lå midt på toften og var af Trelleborgtype, men uden skråstillede 
støttestolper. Dette hus blev afløst af et hus med buede vægge, uden tagbærende stolper og et partielt 
forløb af støttestolper langs husets sydlige side. I næste fase bestod hovedhuset af to buede vægforløb, 
og dækker sidste del af 1000-tallet og første del af 1100- tallet. Herefter rykkede hovedhuset fra midten 
til den vestlige del af toften, der kun blev undersøgt ved en smal søgegrøft. Desuden blev der fundet et 
kulturlag med tidlig Østersøkeramik samt et kulturlag med keramik og en flintøkse fra senneolitikum

131. Ditlevshøj
Boplads

Senneol./vikingetid/tidl.middelalderAndet anlægsarbejde

NM I 8180/00-5

04.02.08 Høm

Kulturlag - Yngre stenalder
Bebyggelse - Vikingetid

Palle Østergaard Sørensen

sb. 26. Undersøgelsen afdækkede bopladsspor fra ældre romersk jernalder i form af stolpehuller, gruber 
og kulturlag med dyreknogler og brændte sten. Et par gruber indeholdt keramik. Desuden blev der 
fundet et mindre hus med tre sæt tagbærende stolper og dele af et tilsvarende hus

132. Kildemarksgård
Boplads

Ældre romersk jernalderAndet anlægsarbejde

NM I 8180/00-9

04.02.16 Teestrup

Bebyggelse - Romersk jernalder

Palle Østergaard Sørensen
Henrik Høier

sb. 28. Ved undersøgelsen fremkom ovale kogestensgruber, der kan dateres til den senere del af 
jernalderen

133. Overdrevsgården
Boplads

JernalderAndet anlægsarbejde

NM I 8180/00-9

04.02.16 Teestrup

Grube - Jernalder

Palle Østergaard Sørensen

sb. 27. Undersøgelsen afdækkede stolpehuller, gruber og aflange kogestensgruber samt en formodet 
brønd. I brønden lå dyreknogler og keramik fra ældre romersk jernalder

134. Tvinggård
Boplads

Ældre romersk jernalderAndet anlægsarbejde

NM I 8180/00-9

04.02.16 Teestrup

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Udateret

Palle Østergaard Sørensen
Henrik Høier



sb. 124. Prøvegravning resulterede i fyldskifter, stolpehuller, gruber og 37 kogestensgruber, hvoraf de 
27 var cirkulære. 35 kogestensgruber lå koncentreret sammen med en større affaldsgrube. De store 
anlæg kunne ikke erkendes som kogestensgruber i fladen, fordi de tætpakkede, brændte sten var dækket 
af ler. I bunden lå flager af brændt træ. Affaldsgruben indeholdt brændt lerklining og keramik fra yngre 
bronzealder, per. V/VI

135. Langeløkke
Kogestensgruber

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

NM I 8180/00-13

04.03.01 Boeslunde

Grube - Yngre bronzealder

Henning Nielsen

Undersøgelse af fire tagstolpehuller på række blev tolket som et toskibet langhus på ca. 6 x 18 m fra 
ældre bronzealder. 150 m mod nord blev der fundet to hustomter på hhv. 7,5 x 34 og  8 x 27 m med 
spor efter syv og seks tagstolpesæt. Flere gruber omkring hustomterne indeholdt skår af grove, 
beklaskede lerkar med fingerindtrykslister og glattet randparti fra periode VI. En grube indeholdt 15 kg 
keramik fra ældre romersk jernalder. 125 m nord herfor fremkom fire spor af tagstolpesæt fra en 12,5 m 
lang vestende af en hustomt med krum langvæg og spor efter svedne stolper. En vævevægt fra et 
stolpehul og de krumme vægge daterer hustomten til yngre jernalder. Desuden fremkom en udateret 
brandplet

136. Spangeskov
Boplads

Æ.br.?/y.br./rom.j./y.j.Andet anlægsarbejde

NM 1 8180/00-13

04.03.01 Boeslunde

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

Henning Nielsen

Prøvegravning i område med fund fra bronzealder afdækkede bopladsspor i form af kogestensgruber og 
fyldskifter med lerkarskår fra ældre germanertid. En sleben, tyknakket huløkse af flint og spredt 
bopladsflint tyder på grav/boplads fra enkeltgravstid

137. Blæsenborgvej
Boplads

Yngre stenalder, germansk jernalderAndet anlægsarbejde

NM I 8180/00-14

04.03.15 Slots Bjergby

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

Poul Otto Nielsen

sb. 33. Undersøgelse af boplads fra yngre bronzealder på højtliggende plateau i tidligere undersøgt 
område (AUD 1991, 91). Der blev fundet stolpehuller og gruber, hvoraf enkelte var store, delvis 
stenfyldte og med keramik fra yngre bronzealder. På kanten af plateauet lå en hustomt  på 6 x 25 m 
med seks sæt tagbærende stolper fra bronzealderen

138. Jættehøjvej
Boplads

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

NM I 8180/00-7

04.03.15 Slots Bjergby

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Palle Østergaard Sørensen



sb. 105. Dybdepløjning afdækkede 284 gruber, sænkninger og stolpehuller. 74 af anlæggene indeholdt 
keramik og/eller dyreknogler. Fra overfladen blev der indsamlet 1.451 lerkarskår, 25 stykker flint, to 
stenredskaber, en jernudvindingsslagge og 88 stykker brændt ler samt 857 husdyrknogler. Keramikken 
stammer primært fra ældre romersk jernalder med enkelte indslag af yngre stenalder og yngre 
bronzealder. Desuden spor efter bosættelse fra 1. årh. e.Kr

139. Lysehøj Skov
Boplads

Romersk jernalderSkovrejsning

NM I 8180/00-8

04.03.19 Tårnborg

Bebyggelse - Romersk jernalder

Henning Nielsen

sb. 110. Prøvegravning afdækkede bopladsspor i form af fyldskifter med flintaffald, brændt ler, 
ildskørnede sten og skår af uornamenteret tragtbægerkeramik. Ved en forhøjning lå der støttesten til en 
overpløjet megalitgrav. Undersøgelsen fortsættes

140. Musholmparken
Boplads/megalitanlæg

TragtbægerkulturAndet anlægsarbejde

NM I 8180/00-15

04.03.19 Tårnborg

Bebyggelse - Yngre stenalder

Poul Otto Nielsen

sb. 29. Prøvegravning i område med opsamling af flint fra ældre stenalder afdækkede spredtliggende 
anlæg og flintgenstande i pløjejorden: en mikrolit fra Maglemosekultur og redskaber fra Ertebøllekultur 
samt mellem- og senneolitikum. På den fossile fjordbund fremkom et forløb af lodret stående stave fra 
et fiskegærde, foreløbigt udateret

141. Bisserup Strand
Boplads, fiskegærde

Æ. og y. stenalderAndet anlægsarbejde

NM I 8180/00-6

04.04.06 Holsteinborg

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder

Palle Østergaard Sørensen

sb. 52. Prøvegravning i bopladsområde fra sen Ertebøllekultur afdækkede vandrullet bopladsmateriale 
og flint, bl.a. fire skiveøkser

142. Skoleengen (Bisserup)
Boplads

Æ.st./ErtebøllekulturAndet anlægsarbejde

NM I 8180/00-11

04.04.06 Holsteinborg

Bebyggelse - Ældre stenalder

Peter Vang Petersen



sb. 35. Ved detektorafsøgning af arealerne nord for et bopladsområde fremkom enkelte metalgenstande 
herunder et stempelornamenteret germanertidssmykke. Der er tidligere indleveret skår fra yngre 
romertid/ældre germanertid fra lokaliteten

143. Bregnebjerggård II
Løsfund

JernalderSelvvalgt forskning

NÆM 2001:117

04.05.01 Fodby

Andre anlæg/diverse - Germansk jernalder

Søren Terkelsen

Dybdepløjning afdækkede 20 kulturskabte fyldskifter, der kunne være forhistoriske stolpehuller eller 
smågruber. Midt i tracéet lå en kogestensgrube. Desuden fremkom større, oppløjede sten og to 
parallelle muldstriber

144. Kohave Nord
Boplads

Oldtid(?)Læhegn

NÆM 2001:120

04.05.07 Herlufsholm

Bebyggelse - Oldtid

Thomas Roland

sb. 48. Ved en mindre prøvegravning fremkom anlægsspor, formodentlig fra oldtid eller middelalder

145. Ladby
Boplads

Oldtid/midd.Andet anlægsarbejde

NÆM 2001:107

04.05.07 Herlufsholm

Bebyggelse - Oldtid
Bebyggelse - Middelalder

Thomas Roland

sb. 11. Ved undersøgelse fremkom gruber. To af disse indeholdt slagger, trækul og dele af brændt 
lerkappe. Det ene anlæg kan være rester af en jernudvindingsovn med spor af efterfølgende 
raffineringssmedning. De øvrige gruber kan have forbindelse til de to tekniske anlæg. Blandt de 
plankonvekse slagger var der lette og tunge stykker. Det er affald fra forskellige stader i 
raffineringsforløbet med både primær og sekundær smedning i samme esse. Der er tale om en 
uspecialiseret produktion, ordinær bondesmedning. Kandeskår og teglstumper daterer anlæggene til 
højmiddelalderen

146. Tåstrup Øst
Jernudvinding

HøjmiddelalderAndet anlægsarbejde

NÆM 2001:119

04.05.08 Hyllinge

Jernudvinding - Middelalder

Thomas Roland



sb. 56. Udgravningen afdækkede stolpehuller og affaldsgruber. Stolpehullerne ligger i Ø-V-orienterede 
bælter og stammer formentlig fra bygninger. Fund af Østersøkeramik, glaserede og gråbrændte 
middelalderskår samt stjertpotter, kridtpibestilke og fajanceskår daterer bebyggelsessporene til 1200-
årene

147. Kirkebakkevej 6
Landsby

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

NÆM 2000:117

04.05.09 Karrebæk

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Kirsten Christensen

Præstø  Amt

sb. 136. Ved undersøgelsen blev en 60 m lang dæmning ved Langerød Bæk lokaliseret og opmålt. 
Dæmningen kan have forbindelse til en mølle købt af Valdemar Atterdag og nævnt i et dokument fra 
1356

148. Gederød Skov
Mølledæmning

MiddelalderSelvvalgt forskning

SMV 7731

05.02.01 Allerslev

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Dorthe Wille-Jørgensen

sb. 40. Ved undersøgelse fremkom det højre gevir og en mellemfod af en elg samt yderligere knogler, 
der lå i tørv

149. Blommegård
Elgknogler

Ældre stenalderAndet anlægsarbejde

SMV 7759

05.02.12 Udby

Andre anlæg/diverse - Ældre stenalder

Keld Møller Hansen

sb. 177. Ved undersøgelse af sydvendt skråning fremkom spor efter et Ø-V-orienteret midtsulehus med 
vægforløb. Huset dateres til senneolitikum ud fra hustype. Keramik fra to stolpespor modsagde ikke 
denne datering

150. Bakkebølle
Boplads

SenneolitikumAndet anlægsarbejde

SMV 7779

05.02.13 Vordingborg

Bebyggelse - Yngre stenalder

Keld Møller Hansen

sb. 173. Undersøgelse afdækkede ca. 15 m af et stensat dige sat i to-tre skifter. Enkelte sten er 
dynamitsprængt, så diget tolkes som et herregårdsdige til Rosenfelt Gods

151. Hovedvagten/Næstvedvej
Herregårdsdige

Nyere tidVejanlæg

SMV 7758

05.02.13 Vordingborg

Herregård - Nyere tid

Sverre Carlsson
Dorthe Wille-Jørgensen



sb. 63. Opretning af tre bæresten i gangen til jættestuen gav mulighed for at iagttage opbygningen over 
dæksten og bag bæresten. Bærestenene var ustabile pga. dyregrave. Nedre del af højen bag bærestenene 
bestod af sandfyld på et muldlag med ardspor. I udkanten af lagfølgen fremgik det, at en del af 
højmassen var blevet tilført sideløbende med byggeriet af gang/kammer. I gangen var nederste del af 
gulvlaget bevaret i form af et lerlag med hvidbrændt flint. Under gulvlaget på ydersiden af hver sæt 
karmsten fremkom to små render fyldt med hvidbrændt flintgrus. De to render var gravet ned i 
muldlaget. Den yderste rende var delvist dækket af tre stenfliser, der dannede en flad tærskel i gulvlaget

152. Knudsby
Jættestue

Yngre stenalderRestaurering

SNS 613-0121

05.02.13 Vordingborg

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Svend I. Hansen
Jørgen Westphal

sb. 169. Fortsat undersøgelse (AUD 1999, 148). På et 200 x 200 m stort område blev der lokaliseret 
yderligere bopladsspor

153. Oringe 2
Boplads

Ældre stenalderSelvvalgt forskning

SMV 7586

05.02.13 Vordingborg

Bebyggelse - Ældre stenalder

Keld Møller Hansen

sb. 147. Fortsat undersøgelse (AUD 2000, 147). I den nordvestlige del af Tårnmarken fremkom en 8 x 
8 m stor bygning med gulv understøttet af to rækker af fire firstenspiller i tre skifter. Bygningen er fra 
1600-1700-tallet og hører formodentlig til Prins Jørgens Palæ. Midt i bygningen blev der fundet mere 
af den stenlagte plads. Syd herfor fremkom dele af et kampestensfundament til en bygning fra 
middelalderen. Tæt ved borgens sydlige ringmur blotlagdes dele af højborgens oprindelige ringmur fra 
ca. 1200

154. Vordingborg Slotsruin
Borganlæg

Middelalder/nyere tidSelvvalgt forskning

SMV 7473

05.02.13 Vordingborg

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Dorthe Wille-Jørgensen

sb. 178. Undersøgelse syd for kongeborgen afdækkede spor efter en middelalderdæmning, der har 
afgrænset borgens søndre voldgrav. Langs yderkanten af borgens østre voldgrav fremkom 
påfyldningslag, der er brugt til at forme voldgravens rand. Nordøst for borgen er påvist en op til 4 m 
høj, kunstig dæmning under Algade. Dæmningen har opstemmet Badstuesø, tørlagt engang i 1700-
tallet. Under Krægestrædes gamle, brolagte gadeforløb

155. Vordingborg Øst
Dæmning

MiddelalderAndet anlægsarbejde

SMV 7719

05.02.13 Vordingborg

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Hans Mikkelsen



sb. 97. Ved undersøgelse fremkom et 25 m² stort kulturlag med flint, keramik og knogler. Bopladsen 
ligger 10 m fra kysten og tolkes som en fangststation fra tragtbægerkulturen

156. Eskebjerg 1
Boplads

NeolitikumAndet anlægsarbejde

SMV 7734

05.02.14 Vordingborg Ls

Bebyggelse - Yngre stenalder

Keld Møller Hansen

sb. 7. Ved undersøgelse fremkom tre sæt nedhamrede egepæle øst for den nuværende adgangsbro, 
antageligt fra en ældre bro. Langs den nordlige voldgravs sydkant blev der afdækket en stenstreng af 
kampesten, antageligt fra en ældre voldgravskant eller et ringmursfundament

157. Vemmetofte Kloster
Borg

MiddelalderDiverse

SMV 7736

05.03.11 Vemmetofte

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Dorthe Wille-Jørgensen

sb. 23. Ved prøveundersøgelsen fremkom to mulige stolpehuller og en uidentificeret grube

158. Løgvej
Boplads(?)

Oldtid(?)Diverse

NÆM 2001:113

05.04.02 Holme-Olstrup

Bebyggelse - Oldtid

Henriette Rensbro

sb. 18. Ved prøvegravningen fremkom fyldskifter med stolpehuller og kogestensgruber med 
ildskørnede sten og trækul. Disse anlæg kan tilskrives oldtiden. Desuden afdækkedes en nedgravning af 
ukendt funktion og datering

159. Lovvej
Boplads

OldtidDiverse

NÆM 1995:122

05.04.06 Mogenstrup

Bebyggelse - Oldtid

Thomas Roland

sb. 28. Ved markvandring og detektorafsøgning fremkom mindre flintkoncentrationer, en Urnesfibel, 
en støbekegle, bronzeslagger samt højmiddelalderlige metalgenstande som tenvægt, malmfod, beslag 
m.m

160. Vindsminde
Detektorafsøgning

Vik./højmidd.Selvvalgt forskning

NÆM 2000:107

05.04.07 Næstelsø

Andre anlæg/diverse - Vikingetid

Lars Jørgen Hansen



sb. 17, 35. Fortsat undersøgelse af kystbaseret anløbsplads ved Dybsø Fjord (AUD 2000, 153). På de 
undersøgte 7.650 m² fremkom 40 grubehuse, seks treskibede bygninger, affaldsgruber, stolpehuller og 
to brydegrave til tørring af hør. Der blev påvist en koncentration af bygninger i den sydlige del af 
området. Sammenholdt med lignende pladser er der mange treskibede huse, 15 i alt mod de normale et-
tre. Det er huse af beskedne dimensioner i stil med økonomibygninger. I forhold til de 98 grubehuse er 
de treskibede huse stadig underrepræsenterede. Tekstilproduktion og jernforarbejdninger er en del af 
pladsens funktion, hvilket fremgår af tusindvis af smedeskæl i grubehuse og affaldsgruber. Desuden er 
der affald fra glasperlemagerværksted. Fundet af de to brydegrave til hørforarbejdning er et nyt aspekt. 
Genstandsmaterialet omfatter jernredskaber, våbendele, smykker, mønter fra 6.-10. årh. og keramik, 
især fladbundet bopladskeramik og Østersøkeramik

161. 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. 31. Detektoreftersøgninger ved kirken resulterede i metalgenstande, herunder smykker og beslag fra 
yngre jernalder/vikingetid, jern-, bronze- og blyslagger og blysmelt, en støbetap samt mønter fra 
middelalder og renæssance

162. Vester Egesborg Øst
Boplads(?)

Y.j./vik./midd.Diverse

NÆM 2000:118

05.04.12 Vester Egesborg

Bebyggelse - Yngre jernalder
Andre anlæg/diverse - Vikingetid
Andre anlæg/diverse - Middelalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Søren Terkelsen

sb. 85. I dobbeltjættestuens nordkammer var tre dæksten i fare for at falde ned. En søgegrøft viste, at 3 
bæresten og mellemliggerlag var sunket 30 - 40 cm pga. dyregrave. På et muldlag med ardspor var der 
en bænk af marksten med en svagt skrånende overflade. Den blev brugt som platform ved pålægning af 
dæksten. I stenbænkens ydre del fremkom et parti uden sten, men med et brandlag. Det var dækket af 
højen og tolkes som spor af en rituel aktivitet under højbyggeriet. I højkanten neden for stenbænken var 
to trin anlagt på afgravet, reguleret terræn. Under nederste trin fremkom tilført fyld med affald fra 
bearbejdning af sten. Tilsvarende fyld fremkom i en nedgravning ved højfod og tolkes som en 
materialegrav brugt ved opbygningen af højkernen omkring gravkammeret. Den er blevet opfyldt ved 
færdiggørelsen af højen og regulering af det omgivende terræn. I opfyldet indgik affald fra bygning af 
kammer og gang

163. Klekkendehøj
Jættestue

Yngre stenalderRestaurering

SNS 613-0174

05.05.03 Damsholte

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Svend I. Hansen
Jørgen Westphal



sb. 92. Ved istandsættelse af indgangsparti og nyopmåling fremkom et forstyrret gravlag med knogler 
og lerkarskår foran tørmursmellemrummene

164. Kong Askers Høj
Jættestue

Yngre stenalderRestaurering

SNS 613-0106

05.05.03 Damsholte

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Svend I. Hansen
Jørgen Westphal

sb. 105. Undersøgelse af et 150 m² stort kulturlag på forhøjning 50 m fra havet. Laget indeholdt flint, 
redskaber og keramik. Desuden fremkom gruber og stolpehuller

165. Gartnergrunden
Boplads

NeolitikumAndet anlægsarbejde

SMV 7761

05.05.09 Stege

Bebyggelse - Yngre stenalder

Keld Møller Hansen

sb. 24. Ved prøvegravning fremkom gruber af oldtidskarakter og stolpehuller. Et enkelt 
højmiddelalderligt skår blev kasseret

166. Tørvevej
Boplads

OldtidDiverse

NÆM 2000:119

05.07.03 Fensmark

Bebyggelse - Oldtid

Jonas Christensen
Henriette Rensbro

Prøvegravningen afdækkede spor efter et agersystem med rener og bevaret markoverflade. 
Agersystemet bestod af et sydligt hovedskel med en række N-S-orienterede lodder. Visse steder var den 
oprindelige dyrkningsflade bevaret. Typologiske træk taler for en terminus ante quem på 1780 e.Kr., 
før Udskiftningen. Desuden blev der fundet anlæg og overfladefund af neolitisk karakter

167. Karlsminde
Agre/rener

Oldtid/midd.Diverse

NÆM 2001:104

05.07.04 Glumsø

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Ager/mark - Nyere tid

Lea Meistrup-Larsen

sb. 51. Ved prøvegravningen fremkom en mulige kogestensgrube, tre stolpehuller og drængrøfter, der 
tolkes som oldtid. Desuden blev der påvist grøfter, som kan være rester af ældre marksystemer

168. Sandbyvej
Boplads

OldtidDiverse

NÆM 2001:105

05.07.04 Glumsø

Bebyggelse - Oldtid

Henriette Rensbro



Ved udgravning fremkom fire rækker bolværker, der kunne følges over ca. 70 m. Det ældste bolværk 
havde kraftige, tætliggende planker, nærmest flækkede træer, bag de lodretstående stolper. Stolperne er 
dendrokronologisk dateret til 1466 med udbedringer indtil 1540. I det næste bolværk af tætstillede 
stolper fra 1596-97 forekom genanvendt bygningstømmer, og der var ikke bevaret planker bagved. Et 
bolværk af fyrretræstolper med bagvedliggende lange planker er dendrokronologisk dateret til 1622-
1633. Det yngste bolværk af kraftige lodretstående egestolper med bagvedliggende planke var umuligt 
at datere. I de opfyldte lag mellem bolværkerne var bygningsaffald, skår af stjertpotter, 
kridtpibestumper, kakler, dyreknogler samt glaseret middelalderkeramik. Nord for bolværkerne blev 
der fundet en vandrende af bøgetræ, hvor låget var tappet fast og tætnet med mos. De enkelte stykker af 
selve vandrenden var falset sammen. I låget var et firkantet hul, som kan have været dækket med en 
blyplade, der blev fundet inde i vandrenden. Den kan have fungeret som afvandingsrende fra byen og 
har tilsyneladende udløb ved bolværket fra 1596

169. Gasværksgrunden
Havnefront

Senmidd./renæssanceAndet anlægsarbejde

NÆM 2001:100

05.07.07 Næstved

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Kirsten Christensen

sb. 51. Fund af et menneskekranie med nærliggende jernsøm og Østersøskår tolkes som resterne af en 
ødelagt (vikinge)grav. Nær ved er der fundet flere vikingetidsbegravelser, bl.a. dobbeltgrav med 
Østersøkar samt en krigergrav fra 1300-tallet

170. Sandbjerget II
Grav og kulturlag

vik.(?)/nyere tidAndet anlægsarbejde

NÆM 1999:100

05.07.07 Næstved

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

Kirsten Christensen

sb. 4. Ved efterrekognoscering af en overpløjet gravhøj fremkom oppløjede rester af grave fra yngre 
bronzealder med fund af dobbeltknapper, pincetter og del af en ragekniv

171. Høveltegård
Gavhøj

Ygre bronzealderLæhegn

NÆM 2001:118

05.07.09 Sandby

Gravhøj - Yngre bronzealder

Søren Terkelsen

sb. 16. Ved efterrekognoscering af dybdepløjet tracé fremkom trækul og keramik, herunder et muligt 
Østersøskår, en slagge og mulig lerklining. Endvidere blev der registreret to kogestensgruber og 
flintafslag

172. Sandby
Bolads/landsby

Vik./æ.midd.Læhegn

NÆM 2000:111

05.07.09 Sandby

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Thomas Roland



sb. 22. Ved museets efterrekognoscering af tracé fremkom oldtidskeramik, muligvis fra jernalderen, et 
metalfragment og spredte kogestensgruber

173. Tybjerglille
Bplads(?)

JernalderLæhegn

NÆM 2000:111

05.07.11 Tybjerg

Bebyggelse - Jernalder

Thomas Roland

Bornholms  Amt

sb. 207. Fortsat undersøgelse af område med flintværkstedspladser fra Maglemosetid, kulturlag og 
anlæg fra yngre bronzealder, bopladsspor fra yngre stenalder samt ardspor af uvis datering (AUD 2000, 
170). Ved undersøgelse af et 2.000 m² stort areal fremkom syv nye flintkoncentrationer fra 
Maglemosetid som østlig afgrænsning af bopladserne. Hermed er i alt ni flintkoncentrationer med 
fremstilling af  mikrolitter blevet undersøgt. Forholdstallene og de forskellige typer af mikrolitter tyder 
på, at pladserne kronologisk dækker 800-900 år. De tolkes som kortvarige jagtstationer og ligger i 
forlængelse af hundrede Maglemosepladser langs Bagå og Mulebyå. Placeringen forklares med 
fiskeriet sent i  efteråret, hvor stimer af ørred den dag i dag søger op af vandløbene for at gyde. 
Undersøgelsen fortsættes

174. Ålyst
Boplads/ardspor

Æ.st./y.st./y.br./udateretRåstof

BMR 2092

06.01.04 Klemensker

Bebyggelse - Ældre stenalder
Ager/mark - Udateret

Claudio Casati
Lasse Sørensen

sb. 191. Undersøgelse af 65 brandgrave på et brandgravfelt med mindst 500 brandgrave. Her blev 
påvist fire krigergrave: to med et bøjet jernsværd og to med et jernspyd. Desuden fremkom flere 
kvindegrave med lerkar, jern og bronzefibler. De ældste grave fra sen førromersk jernalder lå højest i 
terrænet omgivet af yngre grave fra ældre og yngre romersk jernalder

175. Klippehøj
Gravplads

Førrom./rom.Skovrejsning

BMR 1405

06.01.05 Olsker

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

Anne Rosenberg Andersen

sb. 217. Undersøgelse af 35 brandgrave fra førromersk jernalder på et brandgravfelt 200 m øst for 
Klippehøj. I de fleste grave fremkom dele af knuste lerkar og brændte jernstykker

176. Lille Hallegård
Gravplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

BMR 1894

06.01.05 Olsker

Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Finn Ole Nielsen



sb. 167. Fortsat undersøgelse af neolitisk centralplads med palisadehegn og "Woodhenge"- lignende 
stolpekredse fra sen tragtbægerkultur (AUD 2000, 171). I 2001 fremkom et fundrigt brandlag ud for 
Snaphøj med svineknogler og solsten fra sen tragtbægerkultur. I og under brandlaget blev der påvist 
stolpehuller; tagbærende og vægstolper fra flere husanlæg. Brandlaget dækkede over en naturlig 
sænkning og var aflejret forud for opførelsen af bygninger og palisadehegn. I øst er pladsen afgrænset 
af tre dobbelte palisadehegn. I den sidste fase omkring 2700 f.Kr. har palisaderne indhegnet et 6 ha 
stort areal

177. Brogård
Boplads/diverse

Yngre stenalderDyrkning

BMR 2329

06.02.03 Pedersker

Bebyggelse - Yngre stenalder

Michael Straunsbjerg Thorsen

sb. 93. På naboparcellen til Sorte Muld-pladsen fremkom et nyoppløjet, let beskadiget sølvkræmmerhus 
med en guldhalskæde med otte perler, to hjulkorsformede hængesmykker, seks guldmønter med øsken 
og fem guldbraketater. Skatten er nedlagt efter år 430, da alle mønterne var slået omkring dette 
tidspunkt under Valentinian III. Ved efterundersøgelsen blev der fundet 12 fragmenter af 
sølvkræmmerhuset/tallerkenen nær en svær stolpe fra et Ø-V-vendt langhus med fire sæt tagbærende 
stolper. Senere fremkom endnu en guldskat med tre Balder- og to Odin-brakteater samt en guldmønt  
slået under Valentinian III. Det nye fund lå 24 m vest for den første skat. Guldet var stukket i jorden 5 
m vest for gavlenden til et 6 x 22 m langhus. Mellem huset og den seneste guldskat fremkom enkelte 
skår af frankisk glas. Desuden blev der fundet bopladsspor fra yngre bronzealder og affaldsgruber med 
potteskår og dyreknogler fra yngre jernalder. Fire små langhuse blev undersøgt, hvoraf det bedst 
bevarede målte 7 x 14 m. I en affaldsgrube fremkom spor af bronzestøberi: lerforme og en støbekegle. 
Fundene af den omfattende bronzealderboplads og koncentrationen af helleristninger antyder, at Sorte 
Muld også havde betydning i denne periode. Undersøgelsen fortsættes

178. Fuglesangsageren/Paradisgård
Boplads/skattefund

Y.br./y.j.Dyrkning

BMR 2649

06.04.03 Ibsker

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Andre anlæg/diverse - Yngre jernalder

Claudio Casati
Finn Ole Nielsen

sb. 229. Undersøgelse af en kvindegrav fra yngre germansk jernalder med to dyreformede skålspænder, 
en rygknapfibula og en snes blå glasperler. Graven blev lokaliseret med metaldetektor og lå på 
skrånende terræn syd for et højdedrag. På højden er der fundet strandsten samt glasperler og 
bronzefragmenter fra grave. Desuden er der fundet skål- og ligearmede spænder samt to armringe fra 
ældre vikingetid. Gravpladsen er den første vikingetidsgravplads påvist på Bornholm i over hundrede år

179. Snekkebjerg
Boplads/gravplads

TN B/y.germ./vik.Dyrkning

BMR 3139

06.04.05 Østerlarsker

Gravplads/grav - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid

Finn Ole Nielsen



sb. 216. Ved undersøgelse af strandområde fremkom en bodetomt af lave jordvolde og ældre kulturlag 
med ildsteder. Desuden blev der fundet en lerforet grube, også fra 1000-1100-tallet. Ved vandsoldning 
fremkom tusindvis af fiskeknogler, dyre- og fugleknogler, skår fra Østersøkeramik, tre knive, et 
hvæssestensfragment, smedeslagge, en nitteplade, et stykke ornamenteret bronzeblik og to små 
glasperler

180. Bølshavn Frihed
Middelalder

Selvagt forskning/offentligt 
formidlingsprojekt

Diverse

BMR 2842

06.04.06 Østermarie

Bebyggelse - Middelalder

Jochen Meyer

Maribo  Amt

sb. 37. Søgegrøfter gav ingen sikre forhistoriske anlæg bortset fra rester af stenede markdiger

181. Ny Hartvig Jensensvej
Markdiger

Nyere tidVejanlæg

FMN 1224

07.01.07 Nørre Alslev

Ager/mark - Nyere tid

Birgitte Borby Hansen

sb. 38. Ved udgravning af et ca 1.650 m² stort areal fremkom spor efter tre treskibede huse, to staklader 
og stolperækker samt gruber og grøfter af ældre karakter. Der blev fundet Østersøkeramik, 
sortgodskeramik og stjertpotter samt metal, bl.a. tre borgerkrigsmønter. Lokaliteten dateres til 1200 - 
1300-tallet og kan være identisk med den forsvundne landsby Bøstrup. Bøstrup omtales i skriftlige 
kilder fra ca. år 1250, men dens nøjagtige placering er ukendt. Desuden fund af flintafslag og gruber 
med jernalderkeramik

182. Peter Hviidsvej
Boplads/huse

Middelalder (1200-1300 tallet) og 
jernalder

Andet anlægsarbejde

FMN 1246

07.01.07 Nørre Alslev

Grube - Jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Jette Rostock

sb. 27. Ved undersøgelser langs kirkens sydside blev der påtruffet og registreret dele af fundamenter af 
munkesten og granitsten, der flugter med 2. og 3. udvendige støttepille fra vest

183. Gråbrødre Kloster
Klosterruin

1400-talletAndet anlægsarbejde

FMN 1109

07.02.07 Nykøbing F

Kloster - Middelalder

Birgitte Borby Hansen



sb. 47. En 7 m bred stenplankebro i kvaderstens- og tørmursteknik blev dokumenteret ved hjælp af 
foto, tegning og isætning af nummererede kobbersøm. Derpå blev broen nedtaget og deponeret med 
henblik på senere genopførelse andetsteds. Broen havde siden sidste halvdel af 1800-tallet fungeret som 
vejbro over et vandløb få kilometer nord for Nykøbing F

184. Klodskovvej
Stenbro

1800-talletAndet anlægsarbejde

FMN 1217

07.02.07 Nykøbing F

Vej/bro - Nyere tid

Cecilie Krause

sb. 15. Udvidet prøvegravning af bopladsområde med otte hustomter, hvoraf fire havde bevarede 
lergulve fra en eller flere faser. En hustomt havde stolpehuller, stenbrolagt indgang og lergulv anlagt på 
et kulturlag. Ovenpå og indlejret i lergulvet lå knusesten af jernaldertype, ildbukke og keramik med 
fortykket, facetteret rand. I kulturlaget uden for huset fremkom et forrådskar. Husene er især fra ældre 
jernalder, men et lergulv kan være fra vikingetid. Kulturlagene er velbevarede med keramik, knogler og 
makrofossiler. Der er udtaget pollenprøver og C14-materiale. Desuden blev der fundet en hegns- eller 
palisadegrøft og et grubehus. Undersøgelsen fortsættes

185. Hoby
Boplads

Sen førrom, æ.rom. jernalder, 
vikingetid og middelalder

Dyrkning

LFS 60

07.05.04 Gloslunde

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

Henrik Høier
Per Poulsen
Henrik Schilling

sb. 19. Ved undersøgelse på sandet næs fremkom anlægsspor fra vikingetid, deriblandt et grubehus og 
spor efter en ovn. Grubehuset var ovalt med spor efter to tagbærende stolper og målte 3 m i diameter. 
Her fremkom en tenvægt og et randskår fra et halvkuglekar, der daterer huset til vikingetid. Ovnen var 
1 m i diameter og indeholdt skår af samme type som i grubehuset

186. Hoby
Boplads

VikingetidRåstof

LFS 40

07.05.04 Gloslunde

Bebyggelse - Vikingetid

Niels Algreen Møller

sb. 4. Ved udgravning fremkom stolpehuller, affaldsgruber, en grøft og en brønd. De fleste anlæg 
dateres til 1100-1400 ud fra fund af Østersøkeramik af Vipperow/Teterowtype, skår af glaseret 
middelalderkande, gråbrændt drejet gods og kobbersterlinge

187. Damgård
Boplads

Middelalder 1100 - 1400Selvvalgt forskning

LFS 59

07.05.12 Søllested

Bebyggelse - Middelalder

Kirsten Christensen



sb. 17. Udgravning af boplads med hustomter, hegn og gruber fra ældre og yngre romersk jernalder. I 
den sydlige del fremkom en hustomt og gruber fra ældre romersk jernalder. I en grube lå et sluttet 
skårmateriale fra ældre romersk jernalder. 500 m mod nord fremkom tre hustomter og et formodet 
hegn, der tolkes som to faser i en gårdsenhed. Husene kan typologisk dateres til yngre romersk 
jernalder. Undersøgelsen fortsættes

188. Havmosegård
Boplads

Ældre og yngre romersk jernalderRåstof

LFS 59

07.06.12 Musse

Bebyggelse - Romersk jernalder

Henrik Høier

Odense  Amt

sb. 10. Undersøgelse af sløjfet megalit afdækkede  spor efter anlægget

189. Prinsehøjvej
Megalit

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

OBM 4427

08.02.03 Bågø

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Karsten Kjer Michaelsen

sb. 84. Ved udgravning af overpløjet langdysse, oprindelig 35 m lang og 16 m bred, fremkom rester af 
to dyssekamre og en randstenskæde. Det ene dyssekammer var en stordysse med mindst tre parallelle 
bæresten. Ved dyssen var samtidige bopladsrester i form af gruber. Blandt tomtens tørmursfliser havde 
én indhak i den ene ene side og form som en malerpalet. Den målte 12 x 12 cm, og på overfladen var 
der mikroskopiske rester af kobber

190. Gammel Holmegård/Strandby
Megalittomt, boplads?

Yngre stenalderDyrkning

FHM 4334, FSM 8801

08.02.09 Hårby

Bebyggelse - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Niels H. Andersen

sb. 60. Ved udgravning fremkom bopladsspor uden daterende genstande

191. Kvadrillevej 3
Boplads

UdateretAndet anlægsarbejde

OBM 8462

08.03.03 Lumby

Bebyggelse - Udateret

Marianne Goral Krogh

sb. 53. Ved prøvegravning fremkom stolpehuller og kogestensgruber. Keramik i en grube dateres til 
bronzealder

192. Lumby Kirkegård
Boplads

BronzealderAndet anlægsarbejde

OBM 7412

08.03.03 Lumby

Bebyggelse - Bronzealder

Marianne Goral Krogh
Jakob Tue Christensen



sb. 8. Fortsat udgravning af jordfæstegrave fra tidlig og mellemste vikingetid (AUD 2000, 194). Det 
samlede antal grave er nu 41. I år fremkom en dobbeltgrav. Gravgods som knive, hvæssesten, 
glasperler og nøgler er almindeligt. Desuden er der fundet perler af bjergkrystal og sølv samt en ringnål 
af bronze. Undersøgelsen fortsættes

193. Galgedil
Gravplads

VikingetidDyrkning

OBM 4520

08.03.06 Otterup

Gravplads/grav - Vikingetid

Susanne Klitgaard

sb. 40. Ved udgravning fremkom bebyggelsesspor i form af gruber, stolpehuller og tofteskel. De kan 
stamme fra en gård, der har ligget på stedet fra udskiftningen til 1900-tallet

194. Hjallese Hestehave
Bebyggelse

Nyere tidNaturgas

OBM 4415

08.04.04 Dalum

Bebyggelse - Nyere tid

Mogens Bo Henriksen

sb. 14. Prøvegravning i område med fund af brandgrave fra sen førromersk jernalder og bopladsanlæg 
fra tragtbægerkultur. Der fremkom bopladsspor i form af affaldsgruber, gruber, kogestensgruber og 
stolpehuller. I en del anlæg var der groft magret keramik, i enkelte tilfælde ornamenteret med parallelt 
indridsede furer. Desuden fremkom et fragment af en firsidigt slebet flintøkse. En brandgrav kunne 
dateres til førromersk jernalder per. II eller IIIa ud fra skårfund. Pløjning har fjernet en del boplads- og 
gravanlæg samt udgravningsfelter fra 1970'erne

195. Tuemosen
Boplads/gravplads

Yngre stenalder/førromersk jernalderSkovrejsning

OBM 5

08.04.05 Fangel

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Lone Bach Adamsen
Stine Laursen

sb. 192. Ved udgravning fremkom ildsteder, affaldsgruber og stolpehuller fra yngre bronzealder. En 
samling lerkarskår fra et fyldskifte indicerer, at der også har ligget en boplads i yngre stenalder

196. Dyrskuepladsen
Boplads

Yngre stenalder/yngre bronzealderVejanlæg

OBM 8756

08.04.07 Odense

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Karsten Kjer Michaelsen



sb. 109. Ved undersøgelsen fremkom et N-S-gående fundament foran Domkirkens vestgavl (AUD 
2000, 198). Samtidig blev der foretaget skitseopmålinger af murværket ved klostrets vestfacade. 
Umiddelbart syd for klostrets sydfløj fremkom et nedbrydningslag, formentlig fra branden i 1916

197. Klosterbakken
kirke, kirkegård, kloster

middelalderAndet anlægsarbejde

OBM 9397

08.04.07 Odense

Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kloster - Middelalder

Marianne Goral Krogh

sb. 27. Ved prøvegravning fremkom kulturlag fra et 1800-tals haveanlæg samt nyere tid, herunder en 
grøft til et rør (AUD 2000, 200). Desuden fremkom to træstubbe ved et tidligere vandløb. I hullet efter 
stubbene blev der fundet et lag med trækul og brændt ler

198. Nonnebakken
Voldsted

VikingetidAndet anlægsarbejde

OBM 9782

08.04.07 Odense

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Jakob Tue Christensen

sb. 153. Overvågning i område med fund af trægulv, vægforløb og muret kælder resulterede ikke i nye 
fund

199. Vestergade 1/Overgade 1
Bylag

MiddelalderVejanlæg

OBM 8202

08.04.07 Odense

Bebyggelse - Middelalder

Marianne Goral Krogh

sb. 181. Ved prøvegravning fremkom en N-S-gående grav. Keramik i laget over graven stammer fra 
1500-tallet, så der kan være tale om den ydre Vesterport med tilhørende grave. Den er kendt fra 1460 
samt Resens og Brauns kort

200. Vestergade/Pantheonsgade
Bylag/befæstning

MiddelalderAndet anlægsarbejde

OBM 8460

08.04.07 Odense

Bebyggelse - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Marianne Goral Krogh



sb. 35. Totalundersøgelse af et førromersk bopladsområde på  5.056 m². I den centrale del blev påvist 
en 14 m lang huskonstruktion bestående af seks sæt tagbærende stolper. Øst for huset fremkom en 
stolpekoncentration med en staklade på 2 x 2,5 m samt en isoleret staklade omkring 100 m derfra. På de 
omgivende arealer lå materialegruber og kogestensgruber. Desuden blev der afdækket tre grave fra 
enkeltgravskultur. Gravene lå tæt i et U, idet én var orienteret N-S og de to øvrige Ø-V. Gravene var 
omsluttet af en cirkel med en diameter på 3 m. Gravenes indbyrdes placering tyder på en høj. Den 
sydligste grav lå omkring 5 cm fra kanten af en kogestensgrube fra jernalderen, så højen har været 
sløjfet allerede i ældre jernalder. I den ene grav lå et 13 cm højt, svajet bæger med snoreornamentik. 
Den anden grav indeholdt et stående, 8 cm højt bæger med svagt indridsede buer udført med kam. I den 
sidste grav var der flintafslag. Siderne i denne grav var foret med store, tætstillede sten, mens de to 
andre havde sporadiske foringer med småsten. Gravenes begrænsede længde på hhv. 1,50, 1,56 og 1,66 
m tyder på barnegrave

201. Birkelund
Boplads/grave

Yngre stenalder/førromersk jernalderRåstof

OBM 6834

08.04.10 Stenløse

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Jørgen A. Jacobsen

sb. 49. Fortsat undersøgelse afdækkede kogestensgruber samt agerrener fra middelalder/nyere tid (AUD 
2000, 203)

202. Gyngstruplund
Kogegrubefelt/agersystem

Førromersk 
jernalder/middelalder/nyere tid

Råstof

OBM 9339

08.05.04 Krogsbølle

Grube - Førromersk jernalder
Ager/mark - Middelalder

Mogens Bo Henriksen

sb. 11. Ved prøvegravningen fremkom en kogestensgrube fra ældre jernalder

203. Melby Syd
Boplads

Ældre jernalderRåstof

OBM 6835

08.06.05 Melby

Bebyggelse - Ældre jernalder

Karsten Kjer Michaelsen

sb. 57. Fortsat udgravning af bopladsområde (AUD 1999, 242). Der blev afdækket gruber, ildsteder og 
stolpehuller med slagger, dyreknogler og keramik fra sen førromersk og ældre romersk jernalder. 
Desuden fremkom flere langhuse og en staklade. Husene og keramikken i gruberne kan dateres til sen 
førromersk og ældre romersk jernalder. Bopladsen tolkes som en enkeltgård med flere faser. I den 
sydlige del af området fremkom yderligere tre huskonstruktioner. Fund af agerrener indicerer dyrkning 
i middelalder/nyere tid

204. Vesterled
Boplads/agersystemer

Førromersk/ældre romersk 
jernalder/middelalder

Vejanlæg

OBM 8505

08.06.10 Søndersø

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

Susanne Klitgaard



sb. 77. Ved udgravning fremkom cirkulære kogestensgruber, sydegruber. I toppen af én af dem stod et 
intakt lerkar, muligvis fra yngre bronzealder per. IV-V. Et ornamenteret sideskår fra topfylden af en 
anden grube dateres til tidlig middelalder, men dette skår kan skyldes dyreaktivitet. Fundene tolkes som 
et kogestensgrubefelt. Desuden fremkom et randskår fra et kuglekar fra overgangen vikingetid/tidlig 
middelalder samt flækker og afslag fra Maglemosekultur

205. Gelsted Kirke Nord
Kogegrubefelt/boplads

Ældre stenalder/yngre bronzealder/sen 
vikingetid/tidlig middelalder

Vejanlæg

OBM 1374

08.07.08 Gelsted

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

Mogens Bo Henriksen
Susanne Klitgaard

sb. 19. Afsluttende undersøgelse af et 16.590 m² stort bebyggelsesområde (AUD 2000, 207). I 2001 
blev en torpbebyggelse ca. 250 m fra adelbyen afdækket. Her fremkom 14 hustomter, især enskibede 
bygninger med rette vægforløb samt trapezoide bygninger og udskudshuse. Anlæggene dateres til 1200-
1300-årene ud fra fund af sen Østersøkeramik og udbankede kuglepotter. Desuden er der fundet 
jernknive, bronzeblikbeslag, bøjlesaks, vævevægte, dyreknogler, blåmuslingeskaller, dobbeltkam og 
stumper af tegl. Mønter fra Erik Glipping og Christoffer II understøtter den keramiske datering til 
slutningen af 1200-tallet/første halvdel af 1300-tallet. Mellem torpbebyggelsen og adelbyen fremkom 
syv brønde, hvoraf fem er middelalderlige. Her er bl.a. fundet skår af en glaseret kande. I tilknytning til 
gårdene er der påvist grøftforløb, som kan genfindes på udskiftningskortet. En treskibet hustomt dateres 
til ældre jernalder og kan være samtidig med de tidligere registrerede affaldsgruber fra ældre romersk 
jernalder. Gruber indeholdt skår af halvkuglekar fra yngre germansk jernalder/vikingetid. Indlejret i 
gruber fra jernalder og middelalder fremkom bearbejdet flint, bl.a. et øksefragment fra enkeltgravskultur

206. Skrillinge Øst
Boplads

Yngre stenalder/romersk 
jernalder/yngre germansk 
jernalder/vikingetid/middelalder

Andet anlægsarbejde

OBM 8540

08.07.12 Kavslunde

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Marianne Goral Krogh

sb. 17. Udgravning af registreret høj gav ingen resultat. Fund af dele af et lerkar fra jernalder samt 
udaterede anlægsspor

207. Brændeskov
Brandgrav, boplads

JernalderAndet anlægsarbejde

OBM 688

08.07.20 Vejlby

Andre anlæg/diverse - Jernalder

Karsten Kjer Michaelsen



Undersøgelsen afdækkede stolpehuller og fyldskifter med trækul. I to anlæg fremkom flintafslag. 
Fundene er mesolitiske

208. Birkum Mose
Boplads

MesolitikumAndet anlægsarbejde

OBM 8476

08.08.03 Fraugde

Bebyggelse - Ældre stenalder

Jørgen A. Jacobsen

sb. 123. Prøvegravning afdækkede to kogestensgruber

209. Brejdablik Syd
Boplads

OldtidVejanlæg

OBM 8657

08.08.03 Fraugde

Grube - Oldtid

Susanne Klitgaard

sb. 111. Ved prøvegravning fremkom gruber, stolpehuller og kulturlag. Anlæggene kan have 
forbindelse til en boplads fra ældre jernalder umiddelbart syd herfor. Undersøgelsen fortsættes

210. C.F. Tietgens Boulevard Nord
Boplads

OldtidVejanlæg

OBM 8656

08.08.03 Fraugde

Bebyggelse - Ældre jernalder

Susanne Klitgaard

sb. 100. Ved undersøgelse fremkom to treskibede langhuse, fire staklader, tre hegnsforløb af stolper 
samt to hegnsforløb eller forrådshuse bestående af halvcirkulære grøfter med nedrammede stolper. 
Fundene fra pladsen dækker førromersk jernalder op til ældre romertid. En overlejrende grube giver en 
terminus ante quem-datering af det ene langhus til førromersk jernalder per. I. Som løsfund fremkom en 
kerneøkse fra Maglemosekultur og et fragment af en tyknakket flintøkse fra sen tragtbægerkultur

211. Engblommen
Boplads

Ældre stenalder/yngre 
stenalder/førromersk jernalder

Vejanlæg

OBM 8477

08.08.03 Fraugde

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

Karen Green Therkelsen
Rasmus Birch Iversen

sb. 115. Ved prøvegravning fremkom stolpehuller

212. Esbengård Vest
Boplads

UdateretVejanlæg

OBM 8662

08.08.03 Fraugde

Bebyggelse - Udateret

Susanne Klitgaard



sb. 76. Undersøgelsen afdækkede en affaldsgrube med keramik fra ældre førromersk jernalder. 
Desuden blev der fundet rester af agerrener

213. Fraugde Øst
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

OBM 9323

08.08.03 Fraugde

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Ager/mark - Udateret

Karen Green Therkelsen

sb. 7. Ved prøvegravning fremkom et anlæg i relation til gravpladsen: forstyrret 
jordfæstegrav/nedkuling af knogler fra en plyndret jordfæstegrav. Her lå et skår af jernalderkarakter. 
Desuden blev der fundet gruber og grøfter fra oldtid og nyere tid

214. Fraugde-gravpladsen
Gravplads/boplads

Romersk jernalder/oldtid/nyere tidAndet anlægsarbejde

OBM 4191

08.08.03 Fraugde

Gravplads/grav - Romersk jernalder
Grube - Oldtid
Grube - Nyere tid

Karen Green Therkelsen

sb. 120. Ved undersøgelsen fremkom stolpehuller og gruber samt nyere grøfter. Bortset fra et stykke 
glaseret keramik fra nyere tid var anlæggene fundtomme

215. Fraugde-Radbyvej
Boplads

Oldtid/nyere tidVejanlæg

OBM 8479

08.08.03 Fraugde

Bebyggelse - Oldtid
Bebyggelse - Nyere tid

Karen Green Therkelsen

sb. 101. Ved prøvegravning fremkom et rørlagt vandløb fra 1900-tallet og moderne dræn

216. Harelunden IV
Dræn

Nyere tidVejanlæg

OBM 8427

08.08.03 Fraugde

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Mogens Bo Henriksen

sb. 102. Ved prøvegravning fremkom gruber fra oldtiden

217. Harelunden V
Boplads

OldtidVejanlæg

OBM 8428

08.08.03 Fraugde

Grube - Oldtid

Mogens Bo Henriksen



sb. 109. Prøvegravningen afdækkede en koncentration af gruber og stolpehuller fra oldtiden. 
Undersøgelsen fortsættes

218. Højlykke Sydvest
Boplads

OldtidVejanlæg

OBM 8652

08.08.03 Fraugde

Bebyggelse - Oldtid

Susanne Klitgaard

sb. 110. Prøvegravningen afdækkede to brandgrave fra oldtiden. Undersøgelsen fortsættes

219. Kohave Syd
Grav

OldtidVejanlæg

OBM 8663

08.08.03 Fraugde

Gravplads/grav - Oldtid

Susanne Klitgaard

sb. 103. Udgravning af et 2.600 m² stort område med gruber, stolpehuller, to tofteskel og en 
huskonstruktion fra middelalderen. I en grube lå et fragment af et menneskekranie. Desuden fremkom 
neolitisk flint og keramik fra yngre bronzealder. Hovedparten af lokaliteten formodes at være fra 
middelalderen.

220. Kristiansminde Nord
Boplads

Yngre stenalder/yngre 
bronzealder/tidlig middelalder.

Vejanlæg

OBM 8429

08.08.03 Fraugde

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Middelalder

Karen Green Therkelsen
Rasmus Birch Iversen

sb. 114. Prøvegravningen afdækkede en koncentration af gruber med fund fra historisk tid samt dræn-, 
vand- og kloakledninger

221. Krogslundvej Øst
Boplads

OldtidVejanlæg

OBM 8660

08.08.03 Fraugde

Bebyggelse - Oldtid

Susanne Klitgaard

sb. 112. Prøvegravningen afdækkede en koncentration af anlæg med huskonstuktioner, hegnsforløb og 
gruber fra midten af jernalderen. Undersøgelsen fortsættes

222. Kærbygård Syd
Boplads

JernalderVejanlæg

OBM 8653

08.08.03 Fraugde

Bebyggelse - Jernalder

Susanne Klitgaard



sb. 26. Prøvegravningen afdækkede gruber med knoglemateriale og keramik fra oldtiden. 
Undersøgelsen fortsættes

223. Landkildegård Syd
Boplads

OldtidVejanlæg

OBM 8664

08.08.03 Fraugde

Bebyggelse - Oldtid

Susanne Klitgaard

Prøvegravningen afdækkede trækulsmiler samt to udaterede kogestensgruber

224. Petersborg
Boplads

Oldtid/nyere tidVejanlæg

OBM 8654

08.08.03 Fraugde

Grube - Oldtid
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Susanne Klitgaard

sb. 73. Prøvegravning af et 10.000 m² stort område med gruber og stolpehuller. Stolpehullerne 
fremkom i koncentrationer, der repræsenterede huskonstruktioner og hegnsforløb. I områdets 
nordøstlige del blev påvist et kompleks af gruber. I en grube lå en lerkarbund fra ældre jernalder

225. Radby Vest
Boplads

JernalderAndet anlægsarbejde

OBM 8449

08.08.03 Fraugde

Bebyggelse - Ældre jernalder

Jørgen A. Jacobsen

sb. 68. Ved prøvegravning og udgravning fremkom kulturlag, gruber og stolpehuller samt et treskibet 
hus på 4,5 x 5 m. Huset lå i tilknytning til en gruppe kogestensgruber. Det var nordvendt med seks 
tagbærende stolper og et tilsvarende antal vægstolper. En grube med knogler, flint og keramik kunne 
dateres til yngre bronzealder, formodentligt per. VI

226. Rørhatten
Boplads

Yngre bronzealderVejanlæg

OBM 3102

08.08.03 Fraugde

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Stina Troldtoft Jensen
Rasmus Birch Iversen

sb. 35. Ved prøvegravning fremkom en koncentration af gruber og stolpehuller fra oldtiden. 
Undersøgelsen fortsættes

227. Skovlund
Boplads

OldtidVejanlæg

OBM 8658

08.08.03 Fraugde

Bebyggelse - Oldtid

Susanne Klitgaard



sb. 113. Ved prøvegravning fremkom gruber og oppløjet kulturlag fra oldtiden

228. Skovlund Vest
Boplads

OldtidVejanlæg

OBM 8659

08.08.03 Fraugde

Bebyggelse - Oldtid

Susanne Klitgaard

sb. 119. Ved prøvegravning fremkom stolpehuller og gruber fra oldtid og nyere tid samt agerrener fra 
middelalderen

229. Østparkens Forlængelse
Boplads

Oldtid/middelalder/nyere tidVejanlæg

OBM 8478

08.08.03 Fraugde

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

Karen Green Therkelsen

sb. 34. Prøvegravningen påviste det nederste skifte af et stendige, hvis placering og orientering stemmer 
overens med den sydlige afgrænsning af kirke og kirkegård, nedlagt i 1555. Det kan være en del af det 
oprindelige kirkegårdsdige og stamme fra en udvidelse af kirkegården i senmiddelalderen. Diget blev 
fjernet i 1830'erne

230. Ferritslev Ødekirke
Kirkegård

MiddelalderAndet anlægsarbejde

OBM 9765

08.08.07 Rolsted

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Jakob Tue Christensen

sb. 30. Ved prøvegravning fremkom gruber med keramik fra tidlig førromersk jernalder samt agerrener 
fra middelalder/nyere tid

231. Helstedgård Nord
Boplads/agersystemer

Førromersk 
jernalder/middelalder/nyere tid

Andet anlægsarbejde

OBM 9539

08.08.09 Seden

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

Mogens Bo Henriksen

sb. 6. Prøvegravning i den østlige del af gravpladsen (AUD 1990, 131). Der fremkom to grøfter fra en 
middelalderlig eller senere inddeling af tofter/agre

232. Hvenekilde
Grøfter

Middelalder/nyere tidAndet anlægsarbejde

OBM 6684

08.08.09 Seden

Ager/mark - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid

Mogens Bo Henriksen



sb. 16. Fortsat udgravning af bopladsområde med enkeltgård i flere faser (AUD 2000, 232). I 2001 
fremkom et Ø-V-vendt, treskibet langhus og en staklade. Disse dateres ud fra konstruktionstype og 
fund af facetterede randskår til ældre romersk jernalder. Desuden blev der påvist kogestensgruber, 
affaldsgruber, stolpehuller og to brønde. I den ene brønd fremkom to udhuggede træfade og rester af en 
brøndkasse af fletværk

233. Pilegården
Boplads

Ældre romersk jernalderAndet anlægsarbejde

OBM 8539

08.08.09 Seden

Bebyggelse - Romersk jernalder

Stina Troldtoft Jensen
Mogens Bo Henriksen

sb. 7. Ved udgravning af et ca. 4.500 m² stort areal fremkom syv treskibede hustomter med vægforløb 
af dobbeltstolper og hegnsforløb samt to kulturlagsområder på mindst 400 m² (AUD 1998, 223). 
Kulturlagene indeholdt ca. 45 kg dyreknogler, heraf kun få med bearbejdningsspor, samt benpile og 
trelagskamme. I kulturlaget blev der også fundet fiskeknogler og fiskeskæl samt en piglyster af jern. 
Stumper af sølvhalsringe, vægtlodder og perler af rav og glas samt to skår fra vesteuropæiske glas og et 
randskår fra et konisk Sortehavsglas lå ligeledes i kulturlaget. I periferien af bopladsområdet lå otte 
brønde eller brøndlignende gruber. I brønde og kulturlag fremkom fibler dateret til 4-5. årh. I en brønd 
blev der fundet et lag plantemateriale: stængler og frø fra hør og stor nælde, gåsefod, hyld, græsser 
m.m. Nogle af brøndanlæggene kan være anvendt til rødning af plantemateriale. Bortset fra en tenvægt 
og en vævevægt er der ikke fundet spor af tekstilhåndværk. Undersøgelsen fortsættes

234. Seden Syd/Hvenetved
Boplads

Yngre romersk/ældre germansk 
jernalder

Dyrkning

OBM 9882

08.08.09 Seden

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Susanne Klitgaard
Mogens Bo Henriksen

sb. 29. Ved prøvegravning af et 1.781 m² stort areal fremkom gruber, grøfter, en brønd og stolpehuller. 
I brønden lå prismatiske vævevægte af ler og to stykker bygningstømmer samt keramik fra ældre 
jernalder. Øst for brønden blev der afdækket dele af en treskibet huskonstruktion, der dateres til tidlig 
yngre romersk jernalder ud fra keramikfund. Huset var Ø-V-vendt med delvist bevaret, dobbelt 
vægkonstruktion og et Ø-V-gående hegnsforløb med parallelle grøfter. Desuden blev der fundet spredte 
stolpehuller, kogestensgruber og gruber. Agerrener, en grube og en sivebrønd kan dateres til 
middelalder og nyere tid

235. Sedenparken
Boplads/agersystemer

Yngre romersk jernalder/middelalderAndet anlægsarbejde

OBM 6809

08.08.09 Seden

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

Karen Green Therkelsen
Mogens Bo Henriksen



sb. 1. Undersøgelse af kendt megalittomt påviste, at den var for ødelagt til at bestemme gravtype eller 
datering

236. Ibjerg III
Megalit

Yngre stenalderRåstof

OBM 7281

08.08.10 Sønder Nærå

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Karsten Kjer Michaelsen

sb. 2. Undersøgelse af kendt megalittomt, der oprindelig var en stordysse. Den vestligste del af dyssen 
blev bortgravet i 1989. Den centrale del var delvist intakt, men selve kammeret var borte. Ved 
indgangen fremkom ornamenterede skår samt økser og mejsler af flint fra mellemneolitikum

237. Ibjerg IV
Megalit

Yngre stenalderRåstof

OBM 7282

08.08.10 Sønder Nærå

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Karsten Kjer Michaelsen

Svendborg  Amt

sb. 138. Undersøgelser afdækkede rester af en gård fra jernalder og dele af en middelaldergård. Der 
blev fundet gruber, fire hustomter foruden et større langhus fra 1300-årene. Desuden fremkom gruber 
med knogler fra parterede dyr: heste, hunde, okser, grise og katte. Gruberne kunne ikke dateres

238. Lindevej
Boplads

Rom/æ.germ./midd.Andet anlægsarbejde

SOM 01.105

09.01.04 Gudme

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Jens Bech

sb. 145. Prøvegravningen skulle klarlægge forekomsten af jernalderfund og vurdere behovet for 
yderligere undersøgelser. Der blev fundet gruber og stolper fra førromersk og yngre romersk jernalder

239. Stærkærvej/Sognevej
Boplads

Førrom./rom.Andet anlægsarbejde

SOM 01.100

09.01.04 Gudme

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Jens Bech
Per O. Thomsen



sb. 141. Ved delundersøgelse af bopladser fra ældre jernalder fremkom gruber og stolpehuller samt 
gruber fra neolitikum

240. Oure/Broholm
Boplads

Ældre jernalderAndet anlægsarbejde

SOM 01.020

09.01.07 Oure

Grube - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Per O. Thomsen

sb. 15. Prøveundersøgelse og ekstensiv undersøgelse af udsmidslag og kulturlag fra senneolitikum, 
bronzealder og muligvis yngre mesolitikum ved nu opfyldt sø. Der er fundet udsmid i overfladen af 
gytjelag over en kalkgytje og i to sandede gytje-/kulturlag. Sidstnævnte strækker sig op på bredden som 
et gråsort kulturlag med bearbejdet flint, knoglefragmenter og potteskår med sparsom ornamentik. På 
det nedre gytjelag var der takaffald med stikkelfurer og en tak tildannet til "flåkniv" samt knogleaffald 
fra større pattedyr, hovedsageligt hjort. Kulturlaget på bredden var forstyrret af nedgravninger og var 
karakteriseret af fragmenterede oldsager. De våde udsmidslag indeholdt faunalevn, trækul, flintaffald 
og knogleaffald fra redskabsproduktion og måltider samt brændt sten. I det øvre kulturlag var 
nedgravninger med kogestensgruber dateret til sen bondestenalder eller tidlig bronzealder

241. Piledammen
Kulturlag, kogestensgruber

Ældre bronzealderAndet anlægsarbejde

LMR 14066

09.02.03 Rudkøbing

Kulturlag - Yngre stenalder
Kulturlag - Ældre bronzealder

Hugo H. Sørensen

sb. 17. Prøvegravning gav spor af bebyggelse fra sen middelalder og renæssance samt en udateret, 
ældre stenlægning

242. Simmerbølle Kirkegård
Landsby

Udateret, 1700-1800-talAndet anlægsarbejde

LMR 14039

09.02.04 Simmerbølle

Bebyggelse - Nyere tid

Hugo H. Sørensen

sb. 134. Undersøgelse af inddæmmet fjordbund påviste stående pæle vinkelret ud fra kysten nedrammet 
i dyb rørsumptørv og hugspåner i overliggende, sandet marint gytje

243. Myrebjerggård, Magleby Nor
Pæle

UdateretDiverse

LMR 14040

09.03.06 Magleby

Andre anlæg/diverse - Udateret

Hugo H. Sørensen



sb. 46. Udgravningen påviste ildsteder, gruber, en brønd og stolpehuller. Anlæggene kan have 
forbindelse til en boplads fra førromersk jernalder per. II mod vest samt med en gravplads mod nord

244. Birkevænget II
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

OBM 4780

09.04.05 Espe

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Susanne Klitgaard

sb. 152. Udgravning i område med otte gravhøje afslørede bopladsrester fra bronzealderen i form af 
gruber og stolpehuller samt rester af en gravhøj. Højen var fjernet fra sin oprindelige plads formentlig i 
slutningen af 1800-tallet/begyndelsen af 1900-tallet og brugt som fyld i en lavning. Ved undersøgelsen 
blev der fundet både højfyld og store randsten i lavningen

245. Gl. Hestehave
Boplads

BronzealderAndet anlægsarbejde

SOM 01.097

09.05.13 Svendborg

Bebyggelse - Bronzealder

Per O. Thomsen

sb. 153. Undersøgelsen af resterne af den fredede middelalderbefæstning resulterede i profiltegning af 
vold og voldgrav. Dernæst blev iagttagelser fra en udgravning i haven i 1973 efterprøvet

246. Krøyers Have
Befæstning

MiddelalderAndet anlægsarbejde

SOM 01.098

09.05.13 Svendborg

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Jens Bech

sb. 110. Udgravning af fundamentet på kirkens sydside skulle give en datering af de tidligste faser og 
undersøge, om kirken har været brændt. Fund fra en undersøgelse i 1973 er blevet udlagt som 
brandspor. Men udgravningen kunne ikke påvise, om kirken brændte i middelalderen

247. Sct. Nicolai Kirke
Byggeri

MiddelalderSelvvalgt forskning

SOM 01.057

09.05.13 Svendborg

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Per O. Thomsen

sb. 108. Fortsat undersøgelse af ringmurens forløb på voldstedet og efterfølgende etablering af 
græstørvsmure som markering af muren (AUD 2000, 256). Udgravninger på borgbankens østlige side 
gav ikke tydelige spor af muren, men dens forløb kunne registreres. Ringmurens østlige forløb var ikke 
markeret med græstørv, og rester af ringmuren kan ses i overfladen. Dele af den oprindelige ringmur 
blev fritlagt, og dette arbejde fortsættes

248. Ørkild
Voldsted

MiddelalderDiverse

SOM A 230

09.05.13 Svendborg

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Jens Bech
Per O. Thomsen



sb. 72. Ved prøvegravning i område med fund af hustomt fra yngre førromersk jernalder/ældre romersk 
jernalder fremkom bopladsspor fra førromersk jernalder per. III og overgangen mellem førromersk 
jernalder per. III og ældre romersk jernalder. Der blev påvist stolpehuller, gruber, kogestensgruber og et 
kulturlag med keramik, slagge og dyreknogler. Desuden enkelte løsfund af flintredskaber fra MN A III-
V og MN B

249. Skalkendrup
Boplads/løsfund

Førromersk jernalder/ældre romersk 
jernalder/yngre stenalder

Skovrejsning

OBM 4675

09.06.01 Avnslev

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

Rasmus Birch Iversen

sb. 30. Prøvegravning af et 813 m² stort areal i område med fund af fire jordfæstegrave fra ældre 
romersk jernalder. Der fremkom stolpehuller, gruber og kulturlag fra MN A II samt ældre jernalder

250. Skrøbeshave
Grave

Romersk jernalderPlantning

OBM 2680

09.06.01 Avnslev

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

Stine Laursen

sb. 153. Prøvegravning i tracé med megalittomter resulterede i bopladslevn i form af fyldskifter og 
kogestensgruber fra yngre stenalder samt udateret bronze-/jernalder

251. Vorbjerg
Fyldskifter, kogestensgruber

Tragtbægerkultur, bronze/jernalderAndet anlægsarbejde

LMR 14039

09.07.04 Rise

Bebyggelse - Yngre stenalder

Hugo H. Sørensen

Hjørring  Amt

sb. 133. Undersøgelse af dele af boplads med kogestensgruber og fyldskifter med lerkarskår fra yngre 
bronzealder

252. Kornumgårdsmark
Boplads

Y.br.Andet anlægsarbejde

VHM 77

10.01.01 Brønderslev

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Lone Andersen
Torben Nilsson



Delundersøgelse af borgbanke og voldgrave i det overpløjede voldsted ved bredden af en drænet sø 
(AUD 2000, 267). Voldstedet var  rektangulært, NØ-SV-orienteret og bestod af borg- og gårdbanke 
omgivet af voldgrave. På den 20 x 20 m store borgbanke fremkom spor efter jordgravede stolper. Den 
ydre voldgrav var 2,5 - 3 m bred og den indre 4,5 - 7 m bred med en dybde på 0,5-1 m.  Via en passage 
i den ydre voldgrav og en dæmning over den indre voldgrav var der adgang til borgbanken. På bunden 
af den indre voldgrav lå skår af uglaseret keramik og dele af glacesede kander

253. Slottet
Voldsted

MiddelalderDyrkning

VHM 89/1969

10.01.01 Brønderslev

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Torben Nilsson

sb. 181. Afsluttende udgravning af et 120 x 120 m stort areal med bopladser fra førromersk og ældre 
romersk jernalder (AUD 2000, 273). Der er dokumenteret 37 huse i alt. De fleste er 17 - 22 m lange, tre-
skibede beboelseshuse. Halvdelen af dem havde forsænket gulv, heraf flere lergulv, 
indgangsbrolægning og ornamenterede arneplader. Der fremkom fem stenbyggede kældre. Et 30 x 50 
m stort kulturlag blev udgravet i det højestbeliggende område. Stolpebyggede hegn og hegnsgrøfter 
fremkom i bopladsens centrale del. To gårdsanlæg med tilhørende gårdsplads var indrammet af en 
grøft, der tolkes som fundament til en tørvemur. Den bedst bevarede gårdsenhed havde et 6,5 x 20 m, Ø-
V-orienteret, tre-skibet hus. Fra de sydvendte gavle udgik grøfter til indramning af den 16 x 24 m store 
gårdsplads. Midt på gårdspladsen fremkom en 4,5 x 8 m stor økonomibygning og i det sydvestlige 
hjørne en brønd. En passage i grøftens vestside indicerede indgangen til gårdspladsen. Det andet 
gårdsanlæg målte 14 x 20 m med adgangspassage mod vest. Desuden blev der påvist spor efter 
bebyggelsesaktivitet fra yngre bronzealder

254. Øksenhede
Boplads

FRJ/Æ.ROM.JernalderRåstof

VHM 36

10.02.14 Volstrup

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

Lone Andersen

sb. 81. Undersøgelsen påviste bopladsspor fra neolitikum og yngre bronzealder samt en brandgrav fra 
førromersk jernalder og en stenbygget grav fra ældre romersk jernalder

255. Varbrogård
Boplads/Gravplads

Y.st./y.br./æ.jernAndet anlægsarbejde

VHM 76

10.06.03 Bjergby

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

Torben Nilsson

Thisted  Amt



sb. 117. Fortsat undersøgelse af mødding og boplads (AUD 1999, 295). Der blev afdækket 300 m² med 
spor efter to langhuse. Det ældste langhus var ca. 8 x 22 m med rundede gavle og seks sæt tagstolper. 
Ud fra typen dateres det til ældre bronzealder. Der var ardspor hen over enkelte af husets 
tagstolpehuller, og alle spor efter gulvlag var bortpløjet. Efter pløjningen blev det yngre hus opført. Det 
var ca. 8,5 x 16 m med tre sæt tagstolper. To indtrukne indgange har været placeret over for hinanden i 
den østlige del. I husets vestdel fremkom to forsænkede gruber med tørveaske, mulige ildsteder. Langs 
nordvæggen løb en stolpekonstruktion, der kan være spor efter bænke. Huset havde jordgulv, der var 
forseglet af møddingslag. Ud fra type dateres huset til sen ældre/tidlig yngre bronzealder. I 
møddingslaget lå fragmenter af en digel. Desuden blev der fundet cintrede stykker ler, der var 
glasagtige og dråbeformede, samt et lille stykke bronze. Makrofossilanalyser viser, at møddingslaget 
består af tørveaske. Tørven kan være anvendt som brændsel ved produktion af bronzegenstande

256. Sundby I
anlægstype:

æ. og y. bronzealderDyrkning

THY 2269

11.01.11 Stagstrup

Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Martin Mikkelsen

sb. 13. Fortsat undersøgelse (AUD 2000, 279). Ved prøvegravning af et 7.500 m² stort område 
fremkom kulturlag, der dateres til ældre førromersk jernalder ud fra keramik. Der blev påvist en 
hustomt med en mortersten siddende intakt i gulvlaget omgivet af trækulsholdige sandlag med 
forkullede korn. Desuden fremkom andre koncentrationer af stolpehuller

257. Bakkegård
Boplads

Ældre førromersk jernalderRåstof

THY 3895

11.02.03 Hjardemål

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Jens-Henrik Bech

sb. 94. Fortsat magnetisk kortlægning af neolitiske flintmineskakter (AUD 2000, 281). På et 4 ha stort 
areal blev der kortlagt 43 mineskakter samt en del ubestemmelige anlæg. Mineskakterne er koncentreret 
i et bånd på 80 x 250 m hen over åsen. Ca. 600 m² af den nordlige del af minekomplekset blev 
afdækket. Øverst i skrivekridtet fremstod seks afgrænsede fyldskifter. To af disse var enkelte skakter på 
4 - 5 m diameter, mens de øvrige, større fyldskifter bestod af dobbelte mineskakter. Der blev gravet en 
grøft i en af mineskakterne og udtaget prøver af trækul og knogler til C14-datering. Øverst i de opfyldte 
mineskakter var kulturlag fra yngre bronzealder

258. Hov
Flintminer, boplads

Tragtbægerkultur, yngre bronzealderSelvvalgt forskning

THY 3866

11.02.08 Sennels

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre bronzealder

Tatyana Smekalova
Olfert Voss
Jens-Henrik Bech



sb. 30. Ved prøvegravning fremkom bopladssspor fra yngre jernalder/tidlig middelalder i form af 
stolpehuller, et muligt grubehus med kridtgulv, et stokkehegn samt ardspor og en grøft

259. Nørby
Boplads

ant. yngre jernalder/ tidlig middelalderSkovrejsning

THY 3902

11.02.09 Tved

Bebyggelse - Yngre jernalder
Ager/mark - Middelalder
Bebyggelse - Middelalder

Anne-Louise Haack Olsen

sb. 125. Prøvegravning på kendt lokalitet (AUD 2000, 285). Der fremkom stolpehuller, en ildgrube fra 
vestenden af en hustomt samt bunden af et par grøfter. Anlæggene formodes at tilhøre 
bronzealderbopladsen

260. Klostergård
Boplads

BronzealderRåstof

THY 2578

11.03.13 Vang

Bebyggelse - Bronzealder

Anne-Louise Haack Olsen

sb. 9. Ved undersøgelsen registreredes resterne af en Ø-V-orienteret, stensat grav delvist udgravet i 
forrige århundrede

261. Høghøj
Grav

udateretDyrkning

MHM 2904x

11.04.08 Jørsby

Gravplads/grav - Udateret

Poul Mikkelsen

sb. 3 og 32. Ved prøvegravning blev højen lokaliseret som en lysfarvning af undergrundsleret. Under 
højen var rester af kulturlag med ornamenterede skår fra yngre stenalder. Desuden blev der fundet spor 
efter en hustomt med brolægninger, lerdækket arne og lerkarskår samt andre anlægsspor fra en 
jernalderboplads

262. Udvejen
Gravhøj/boplads

Y.st./rom.Andet anlægsarbejde

MHM 2752x

11.04.15 Øster Jølby

Gravhøj - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Poul Mikkelsen



sb. 34. Ved muldafrømning blev påvist fyldskifter med stolpehuller, gruber og hegn. Alle anlæg blev 
udgravet, og de fleste kunne dateres til ældre jernalder ud fra keramikken. Enkelte gruber med lysere 
fyld er fra mellemneolitisk tragtbægerkultur. I stenaldergruberne blev der fundet ornamenterede skår og 
en tyndnakket økse

263. Moutrup IV
Bopladser

Y.st./førrom.Andet anlægsarbejde

MHM 2903x

11.05.01 Blidstrup

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Poul Mikkelsen

sb. 57. Udgravning af kulturlag med anlægsspor i tre lag. De yngste anlægsspor er stenlægninger, 
lergulve og rester af tørvevægge/diger, der dateres til lige efter 1000 e.Kr. ud fra skår af kuglepotter. 
Det mellemste lag er samtidigt. Nederst var stolpehuller, stenlægning, cirkelgrøft, andre grøfter/hegn og 
to grubehuse. I det ene grubehus lå tenvægte, store og små vævevægte samt jernrester fra en 
lukkeanordning til et skrin. De ældste lag dateres til 800-1000 e.Kr.

264. Skyttehuset
Boplads

VikingetidAndet anlægsarbejde

MHM 2940x

11.05.05 Karby

Bebyggelse - Vikingetid

Poul Mikkelsen

sb. 22. I forlængelse af prøvegravning blev højen totaludgravet (AUD 2000, 297). Højens ydre 
diameter var omkring 20 m, og den ældste kerne var en lille, tørveopbygget høj. I centrum lå en 
stenbygget grav fra sen enkeltgravskultur med afbrændt trækonstruktion. Den cirkulære gravbund var 
stenlagt og omgivet af en halv meter dyb, stenpakket grøft. Langs gravbundens sider lå en bræmme af 
større sten. Gravrummet havde en åbning mod øst med en afbrændt trækonstuktion. Over hele 
gravanlægget var koncentrationer af trækul og ildskørnede sten. I gravrummet nær indgangen blev der 
fundet ravperler. Højen var udvidet to gange. I den yngste fase var den omgivet af kampesten, hvoraf 
en del stod langs højens nordside. I fire randsten var skålformede fordybninger. Ved højens fod lå en 
brandgrav med dele af lerkar fra sen bronzealder og to gravlignende stenlægninger

265. Torp
Gravhøj

Enkeltgravskultur/BronzealderDyrkning

MHM 2846x

11.05.05 Karby

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Bronzealder

Poul Mikkelsen

sb. 94. Fortsat undersøgelse (AUD 1999, 322), der afdækkede en delvist forstyrret, Ø-V-orienteret grav 
af større sten. Midt i graven lå tre stykker af et bronzesværd. Nord for gravene blev der fundet et intakt 
ovnanlæg med forkullede grenstykker og forkullet korn, især havre. Nær ovnbunden lå et jernfragment

266. Kirstinedal III
Gravhøj?/Boplads

Æ.br./j.Dyrkning

MHM 2765x

11.05.07 Ljørslev

Gravhøj - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Poul Mikkelsen



sb. 37. Udgravningen afdækkede stolpehuller og gruber samt tre hustomter med stenlægning i 
staldenden. Den bedst bevarede hustomt blev totaludgravet. Stalddelen i et af de andre huse havde tre 
sivebrøndslignende anlæg. Keramik giver en datering til tidlig jernalder

267. Mollerup Mølle
Boplads

Førromerk JernalderAndet anlægsarbejde

MHM 2928x

11.05.08 Mollerup

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Poul Mikkelsen

sb. 65. Ved prøvegravning fremkom stenfundamenter, dele af lerstampet gulv med ildsted, 
stenbrolægninger og kulturlag (AUD 2000, 300). De ældste bebyggelsesspor dateres til 1400-1500-
tallet. Der blev påvist tre typer brønde: tønde placeret i brøndhullet, brøndkasse af fire svære 
hjørnepæle med løse sideplanker og ramme af fire sammentappede og -naglede grene, muligvis elletræ. 
Træet fra brøndene er gemt til datering og konservering

268. Havnegade 5-7
Kulturlag/brønde

Senmidd./nyere tidAndet anlægsarbejde

MHM 2826x

11.05.09 Nykøbing M

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

Poul Mikkelsen

sb. 68. I fugtig lavning blev der fundet fyldskifter med lerkarskår. Fyldskifterne kan høre til et 
nærliggende bopladsområde

269. Kristinelyst
Gruber

Førromersk jernalderVejanlæg

MHM 2976x

11.05.09 Nykøbing M

Grube - Førromersk jernalder

Poul Mikkelsen

sb. 67. Prøvegravningen afdækkede fyldlag, kampestensfundamenter og stenlægninger. Foruden et lille 
blybeslag blev der fundet keramik, som daterer bebyggelseslagene til 1600-1800-tallet

270. Støberigården
Kulturlag

Renæssance/nyere tidAndet anlægsarbejde

MHM 2929x

11.05.09 Nykøbing M

Kulturlag - Nyere tid

Poul Mikkelsen

sb. 150. Undersøgelser fritlagde dele af stenbrolægninger, der ud fra keramikken dateres til ældre 
jernalder

271. Redsted
Bopladser

Førromersk JernalderDyrkning

MHM 2977x

11.05.12 Redsted

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Poul Mikkelsen



sb. 21 og 22. Totalundersøgelse af to gravhøje. Den ene var opbygget af tørv og 18 m i diameter. Ved 
højfoden stod stedvist bevarede randsten. Centralt i højen lå en forstyrret, N-S-orienteret grav af store 
sten med den flade side ind mod gravrummet. I graven blev der fundet knoglemateriale og et stykke 
bronze. Den anden var opbygget af tørv og mindre end nabohøjen. Dele af randmarkeringen af 
kampesten var intakt. Centralt i højen lå en forstyrret, stenbygget grav. Vest for lå en uforstyrret, stensat 
grav med en bundbrolægning af småsten og rester af bronze. Begge grave var Ø-V-orienteret

272. Sindbjerg
Gravhøje

Y.st./br.?Råstof

MHM 2830x

11.05.12 Redsted

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Bronzealder

Poul Mikkelsen

sb. 26. Fortsat undersøgelse af tørvevægshuse fra 1000-tallet (AUD 2000, 302) og fem grubehuse af 
ældre datering med skår, ten- og vævevægte. Et fyldskifte dækkede over en brøndlignende nedgravning 
med bearbejdede træstykker og et randskår af et klæberstenskar. Der var spor efter smedeaktiviteter i 
form af askelag med slagger og glødeskaller samt slaggegruber fra jernudvindingsovne. Under et 
tørvevægshus lå et stolpebygget hus med et intakt lergulv, en langild og en centraltbeliggende, 
kælderlignende nedgravning foret med større kampesten. Oven på kampestenene lå et s-snoet 
bronzesmykke dateret til 600-tallet, og på lergulvet blev der fundet et miniaturekar med ni vandret 
gennemborede knopper. Dette kar og keramikskårene giver en datering til 600-700-årene. Ved 
afsøgning med metaldetektor er der fundet en ambolt, knive og klinknagler og en bronzebarre

273. Mikkelsbakke
Boplads

VikingetidDyrkning

MHM 1335x

11.05.13 Tæbring

Bebyggelse - Vikingetid

Poul Mikkelsen

sb. 118. Undersøgelse af gruber med keramik fra yngre bronzealder (AUD 1999, 300)

274. Heltborg SØ
Boplads

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

THY 3855

11.06.05 Heltborg

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Anne-Louise Haack Olsen

sb. 96-98. Prøvegravning og undersøgelse af et 13 ha stort område med bopladsspor fra ældre jernalder. 
Tre bopladser blev afdækket. Den første boplads havde stolpehuller og rester af kulturlag fra tidlig 
førromersk jernalder. På den anden fremkom et langhus fra tidlig førromersk jernalder. Huset målte 7 x 
19 m med seks sæt tagbærende stolper og vægge af græstørv. Ved vestgavlen, østgavlen og langs en del 
af sydsiden sås en grøft uden for væggen, der tolkes som en tagdrypsrende. Den tredje boplads var fra 
ældre romersk jernalder og havde spredte stolpehuller og gruber. Alle tre bopladser lå placeret højt på 
sydvendte skråninger ned mod dødishullerne, der stod som fugtige lavninger

275. Refsbøl I-III
Boplads

æ. førromersk jernalder , æ. romersk 
jernalder

Andet anlægsarbejde

THY 3905-3907

11.06.06 Hurup

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Anne-Louise Haack Olsen



sb. 58. Fortsat undersøgelse af overpløjet høj og kulthus fra yngre bronzealder (AUD 2000, 306). 
Højen havde fem faser. De fire ældste var med randstenskæder, og de tre ældste med grave fra 
enkeltgravskultur. Første fase var en cirkulær høj på 3 m i diameter. Primærgraven var en 85 cm lang, 
forkullet bulkiste, uden tvivl en barnegrav. I stenlægningen omkring kisten lå hængesmykker og 
ravperler. I anden fase var højen 6,8 m i diameter. Graven sås som et fyldskifte med ravperler og 
ravhængesmykker. I tredje fase målte højen 7,5 x 8 m. Her lå en kvindegrav med plankekiste og svage 
spor af et lig med hovedet i vest og ansigtet mod syd. Omkring hovedet lå hængesmykker, ravperler og -
skiver. I fjerde fase målte højen 9,5 x 10,5 m. I femte fase var højen opbygget af store tørv og havde en 
diameter på 22 m. Denne højfase dateres til ældre bronzealder. I yngre bronzealder blev en grav 
nedgravet i højens østside og et kulthus opført ud for stedet. Kulthuset havde flankerende 
stenlægninger. På indersiden af stenlægningerne var der en tørvemur holdt på plads af en fletværksvæg 
med nedbankede pæle på ydersiden og en stolpevæg på indersiden. Tørvemuren havde et cirkelrundt 
forløb. I en afstand af 0,5 m fra muren var der anbragt flade sten, der tolkes som siddesten/fundament 
til bænk. I centrum af denne cirkel var der en stensætning og et stenforet stolpehul. På den nordlige, 
bedst bevarede stenlægning stod et lerkar

276. Gramstrup I
Gravhøj, kultanlæg

Enkeltgravskultur, yngre bronzealderDyrkning

THY 3474

11.06.12 Vestervig

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

Bjarne Henning Nielsen
Anne-Louise Haack Olsen

sb. 420. Prøvegravning øst for kirken afdækkede et kulturlag med granitkvadre, munkesten, keramik, 
jern, trækul og askelag. I laget fremkom også bebyggelsesspor fra senmiddelalder/renæssance, bl.a. en 
hustomt og en bageovn med munkestensbelagt gulv. Bygningerne har muligvis hørt til Vestervig 
kloster. Desuden blev der fundet spor efter et haveanlæg fra 1670'erne samt kogestensgruber fra yngre 
bronzealder og et randskår af en kuglepotte fra 1000-1100-tallet. Undersøgelsen fortsættes

277. Vestervig
Bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

THY 3913

11.06.12 Vestervig

Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Middelalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid
Bebyggelse - Nyere tid

Anne-Louise Haack Olsen

sb. 236. Undersøgelse af den vestlige del af et nedbrændt hus med tørvevægge fra ældre romersk 
jernalder (AUD 2000, 309). Den nedre del af brandlaget var bevaret med et kompakt skårlag langs 
sydvæggen. Der fremkom to rækker af forkullede stolper fra skillevægge vinkelret på sydvæggen. Den 
østlige del af huset blev kortlagt magnetisk, hvorved resten af huset tegnede sig tydeligt med vægge og 
indgangsbrolægninger. En søgegrøft langs husets sydvæg bekræftede resultatet af den magnetiske 
kortlægning. Huset var 14 m langt indvendig med en indgangsbrolægning af strandsten i 
sildebensmønster i sydvæggen. I stalden var et brandlag med kæben af et større dyr. Huset lå i en byhøj, 
og ved boring blev påvist 1 m kulturlag. Den magnetiske kortlægning samt overfladeopsamlinger viste 
tilstedeværelsen af adskillige huse. Undersøgelsen fortsættes

278. Brøndlund
Boplads

Ældre romersk jernalderDyrkning

THY 3845

11.06.13 Ydby

Bebyggelse - Romersk jernalder

Anne-Louise Haack Olsen



sb. 44. Prøvegravning nord for kirken afdækkede fem grøfter og enkelte stolpehuller med skår fra 
middelalderen

279. Gl. Vesløs
Bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

THY 3904

11.07.09 Vesløs

Bebyggelse - Middelalder

Anne-Louise Haack Olsen

Ålborg  Amt

sb. 25. Fortsat undersøgelse af byhøj (AUD 2000, 313). På 15.000 m² er der fundet omkring 150 
hustomter, 12 kældre og et stisystem samt keramik, metalgenstande, dyre- og fiskeknogler, 
muslingeskaller, makrofossiler m.m. De fleste hustomter er Ø-V-orienterede langhuse, ofte med 
kridtgulv i beboelsesenden. Nogle har et usædvanligt stort ildsted og morter- og kværnsten in situ 
mellem ildsted og gavl. Her er der fundet store nedgravede lerkar, muligvis vandbeholdere. Blandt en 
række brandtomter er der en med mindst 16 indebrændte dyr og fem mennesker i staldenden. Halvdelen 
af kældrene er små og stenbyggede. De øvrige er træbyggede, som regel med gulvlag, 7 - 8 sæt 
tagbærende stolper og stensatte kanaler. Der var knap ti samtidige gårde, der lå ud til et stisystem. 
Nogle gårde kan følges i 13 faser

280. Nr. Tranders
Byhøj

Ældre jernalderAndet anlægsarbejde

ÅHM 4473

12.01.08 Nørre Tranders

Bebyggelse - Ældre jernalder

Jens N. Nielsen
Niels Haue

sb. 34. Fortsat undersøgelse af bebyggelse (AUD 2000, 315), hvor der blev fundet ni grubehuse og 
enkelte gruber

281. Postgården
Boplads

Yngre jernalderAndet anlægsarbejde

ÅHM 4519

12.01.13 Sønder Tranders

Bebyggelse - Yngre jernalder

Torben Trier Christiansen

sb. 114. Ved prøvegravning blev der fundet bopladsspor fra bronzealder og en jordfæstegrav fra ældre 
romertid. Graven indeholdt lerkar, jernkniv, bæltespænde og jernfibula

282. Alstrup B
Boplads/gravplads

Br./æ.rom.Skovrejsning

VMÅ 2304

12.02.01 Alstrup

Bebyggelse - Bronzealder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Bjarne Henning Nielsen



sb. 113. Ved prøvegravningen blev der fundet en brønd med keramik af oldtidskarakter

283. Alstrup C
Boplads

OldtidSkovrejsning

VMÅ 2305

12.02.01 Alstrup

Bebyggelse - Oldtid

Bjarne Henning Nielsen

sb. 118. Ved rekognoscering blev der fundet spor efter jernalderaktiviteter på en terrænforhøjning

284. Ved Brudkilde A
Boplads

Ældre jernalderSkovrejsning

VMÅ 2300

12.02.01 Alstrup

Bebyggelse - Jernalder

Bjarne Henning Nielsen

sb. 44. Udgravningen var koncentreret om den højtliggende del af køkkenmøddingen, der har været 
mest udsat ved pløjning (AUD 1999, 338). Her har skallaget en diameter på ca. 40-50 m. Dyngen er en 
"stratificeret køkkenmødding": en kystboplads med affaldslag fra Ertebøllekultur nederst overlejret af 
lag fra den ældste tragtbægerkultur. Lagfølgen og C14-dateringer viser, at lokaliteten har været benyttet 
i et århundrede langt forløb. Sporene efter de to kulturfaser skifter i tykkelse og fundtæthed over hele 
området. Udgravning af et ca. 10 x 10 m stort område gav flere ildsteder med flintaffald i 
Ertebøllelaget. Den indledende grovhugning skete lidt fra bålet, mens selve flinthugningen foregik  ved 
ilden. Området tjente som flinthugningsplads for et bopladsområde. Af interesse var en aflang, oval 
sænkning på ca. 4 x 5 m placeret på tørt land. Sænkningen var gravet ca. 20 - 25 cm ned i undergrunden 
og havde en karakteristisk jordvold. Et stenbygget ildsted på bunden af sænkningen gav en tolkning 
som rester af en bolig med nedgravet gulv. Foran boligen lå endnu et stort ildsted. Ertebøllelaget var 
dækket af et skallag fra tidlig tragtbægerkultur. I dette skallag var der ildsteder, gruber og oldsager. Der 
blev fundet lerkarskår, både A-keramik og Vollingtype, ofte med ornamentik samt en mejsel og en kniv 
af dyreknogle. Lagets indhold af dyreknogler afspejler den tidligste bondekulturs erhverv som "fisker-
bønder".

285. Visborg
Skaldynge

Ertebøllekultur/tragtbægerkulturDyrkning

FHM 3933

12.04.13 Visborg

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Skaldynge - Stenalder
Skaldynge - Stenalder

Søren H. Andersen



sb. 28. Delundersøgelse af nordfundamentet til 1300-tallets klosterkirke. Efter kirkens nedrivning blev 
der anlagt en kældernedgang til et gavlhus fra ca. 1550-1600. Mod nord fremkom et hegn, som kan 
være nordgrænsen for bygrunde fra ca. 1050-1250. Flere sten- og især trælagte forløb af Algade blev 
afdækket. Under disse blev der fundet kulturlag og et muligt grubehus fra en markedsplads dateret til 
ca. 900-1050. Ældste aktivitet var ardspor fra 800-tallet. Desuden blev der udgravet dele af stenhuse fra 
senmiddelalder og renæssance. Prøver er udtaget til dendrokronologisk datering

286. Algade ud for nr. 19
Ardspor/markedsplads/gade/kirke/stenh
use

Vik./midd./renæssanceAndet anlægsarbejde

ÅHM 4769

12.05.16 Aalborg

Ager/mark - Vikingetid
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Stig Bergmann Møller
Bente Springborg

sb. 42. Udgravning af et  660 m² stort areal i middelalderbyens østlige del påviste spor efter 
agerdyrkning i 1000-tallet. Inden 1100 ophørte dyrkningen, og der blev opført stolpebyggede huse samt 
et Ø-V-vendt plankebygget hus og et N-S-vendt gavlhus. I 1200-tallet fik grunden den placering, som 
den har i dag. Senest fra 1300-tallet var grunden opdelt i en vestlig og østlig matrikel. Indtil omkring 
1800 blev der opført huse, primært gavlhuse. I et gavlhus fra ca. 1450-1550 fremkom dele af 
køkkenregion med røgfang, tre ovne og teglbyggede trappevanger, der førte ned til en kælder. Et 
gavlhus fra ca. 1550-1800 stod på syldsten og havde en kampestensbygget kælder. Begge huse var 
opført i bindingsværk med munkestensmurede tavl og tag af vingetegl. De fleste af husene var til 
beboelse, men enkelte havde spor efter erhverv: smedeværksted i 1200-tallet, garverier i 1400-tallet og 
gørtlerværksted i 1400-1500-tallet. I værkstederne lå produktionsaffald og halvfabrikata. Latriner var 
anlagt i baggårdsarealet langs de N-S-vendte skelgrænser. Omkring 1800 blev bindingsværksgården 
"Birnbaums Gård" opført, og de to matrikler blev samlet til én. I 2000 blev gården revet ned

287. Bredegade 7
Ardspor/skelgrøfter/latriner/værksteder/
bebyggelse

Tidl.midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

ÅHM 4158

12.05.16 Aalborg

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

Bente Springborg
Stig Bergmann Møller

sb. 10. Undersøgelsen påviste kulturlag bestående af kompakte, humøse affalds- og gødningslag. Der 
blev fundet fire stykker af menneskeknogle

288. Helligåndsklosteret
Kloster

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ÅHM 4934

12.05.16 Aalborg

Kloster - Middelalder

Stig Bergmann Møller



sb. 18. Ved udgravning SV for kirken fremkom stolpe- og pælehuller samt gruber

289. Ulsted kirke
Boplads?

Mellemneolitikum (?) og førromersk 
jernalder

Andet anlægsarbejde

ÅHM 4785

12.06.11 Ulsted

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Stig Bergmann Møller

sb. 15. Foreløbigt afsluttende undersøgelse af tidlig neolitisk langhøj med klarlæggelse af anlæggets 
østende (AUD 2000, 328). Langhøjen er anlagt i tidlig Vollingtid som et aflangt grøftanlæg. Siden 
fulgte en megalitisk fase med opførelsen af mindst fire kamre på række omsluttet af et grøftanlæg med 
stejle grøfter og uregelmæssigt placerede stolper

290. Malle Langhøj
Langhøj

Yngre stenalderDyrkning

VMÅ 2148�

12.07.07 Malle

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Bjarne Henning Nielsen

sb. 64. Ved udgravning og metaldetektorundersøgelse af fundområde for romerske sølvdenarer og 
ringfibler af bronze fremkom et langhus af jernaldertype, som kan have været deponeringssted for 
mønter og smykker

291. Malle Langhøj Syd
Boplads

Y.rom/æ.germ.Dyrkning

VMÅ 2299

12.07.07 Malle

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Bjarne Henning Nielsen

sb. 63. Undersøgelse af fundstedet for lancetformede, fladehuggede flintdolke afslørede, at gravhøjen 
har været anvendt i sen enkeltgravstid og i tidlig senneolitikum. I undergrunden var anlagt en 
centralgrav med et seks måneder gammelt, velbevaret barneskelet. Omkring centralgraven lå grave fra 
den ældre højfase. I en af disse lå et overgravsbæger, og en anden havde skeletdele og tandsæt efter en 
20-årig. En tredje grav indeholdt et barn i en 25 cm bred og under 1 m lang, formuldet trækiste. Mindre 
end 500 m fra gravhøjen er der udgravet en høj udelukkende med børn og unge

292. Næsby Østergård
Gravhøj

Yngre stenalderDyrkning

VMÅ 2251

12.07.07 Malle

Gravhøj - Yngre stenalder

Bjarne Henning Nielsen



sb. 88. Prøvegravningen skulle påvise bopladsspor med forbindelse til personer begravet i ryttergraven 
fra Næsby (AUD 2000, 329). Den var  uden resultat

293. Næsby
Boplads

VikingetidAndet anlægsarbejde

VMÅ 2308

12.07.10 Ranum

Andre anlæg/diverse - Udateret

Bjarne Henning Nielsen

sb. 120. Undersøgelsen af gravhøjen viste, at den var sløjfet. Der blev fundet bopladsrester fra yngre 
bronzealder i form af affaldsgruber. De skal formodentligt knyttes til en nærliggende, udgravet boplads 
(AUD 2000, 332)

294. Oustruplund 1
Gravhøj/boplads

Oldtid/y.br.Råstof

VMÅ 2310

12.08.14 Aars

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Rikke Isler

sb. 12. Udgravning af gravhøjen resulterede i fund af kogestensgruber. Gruberne forbindes til en 
bronzealderboplads nord for lokaliteten. I jernalderen blev der anlagt en gravhøj med centralgrav. 
Graven indeholdt en kiste, muligvis en bulkiste, med låg af langsgående planker med tværgående 
revler. Gravgodset bestod af en læderrem med sølvnitter på række samt småbronzer og fragmenterede 
træ- og jerngenstande. I fylden over kistelåget blev der fundet jerngenstande

295. Oustruplund 2
Boplads/gravhøj

Br.?/j.Råstof

VMÅ 2309

12.08.14 Aars

Grube - Bronzealder
Gravhøj - Jernalder

Rikke Isler

sb. 70. Undersøgelse af udjævnet gravhøj med fund af fire urnegrave fra yngre bronzealder. Ved 
udgravningen blev der fundet 15 grave. De fleste kan dateres til førromersk/ældre romersk jernalder ud 
fra keramikken. Desuden fremkom jernalderbrandpletter ved fodkransen af højen. Disse grave tolkes 
som en familiegravplads med forbindelse til en nærliggende jernalderboplads. Centralt i højen blev der 
fundet rensede, brændte knogler. Blandt knoglerne lå en bronzepilespids med skafttunge og 
lancetformet blad i to dele. Vest for denne grav fremkom brændte, knuste knogler i fylden til et yngre 
anlæg, som kan være fra en ødelagt grav af samme type

296. Stenildvad
Gravhøj/gravplads

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

VMÅ 2312

12.08.14 Aars

Gravhøj - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Bjarne Henning Nielsen



sb. 235. Prøvegravningen afdækkede bopladsens udbredelse og bevaringsgrad. Området omfatter 2,5 ha 
kulturlag med hustomter med stenbrolagt indgang, stier m.m. Lokaliteten dateres til sen 
førromersk/ældre romersk jernalder

297. Stenildvad
Landsby

Førrom./æ.rom.Andet anlægsarbejde

VMÅ 13

12.08.14 Aars

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Bjarne Henning Nielsen

sb. 72. Undersøgelsen af den forstyrrede gravhøj gav ingen resultater. Men i højens sydlige rand var 
anlagt gravpladser med stenkister fra yngre bronzealder samt brandpletter og jordfæstegrave fra 
førromersk og ældre romersk jernalder. Brandpletterne indeholdt hvidbrændte, knuste knogler. Nogle af 
jordfæstegravene havde stenramme og kværnsten. Blandt udstyret blev fundet lerkarsæt, jernknive, et 
bæltespænde og en jernfibula. Jernaldergravpladsen tolkes som en familiegravplads med forbindelse til 
en nærliggende jernalderboplads. Der blev også afdækket vognspor, der måske har forbundet bopladsen 
og Stenildvad i et spor uden om gravhøjen

298. Stenildvad
Gravhøj/gravplads

Udateret/førrom./æ.rom.Andet anlægsarbejde

VMÅ 2313

12.08.14 Aars

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

Bjarne Henning Nielsen

sb. 68. Undersøgelse af en overpløjet gravhøj i område med gravhøje. I undergrunden fremkom bunden 
af en grav fra ældre romersk jernalder med enkelte genstande, bl.a. en jernkniv. I fylden var der 
desuden sprængfliser af sten, muligvis en stenramme eller -kiste. Gravhøjen lå nær en påvist 
jernalderboplads, som kan have forbindelse til højen

299. Stenildvad
Gravhøj/grav

Ældre romersk jernalderAndet anlægsarbejde

VMÅ 2311

12.08.14 Aars

Gravhøj - Romersk jernalder

Bjarne Henning Nielsen

sb. 287. Prøvegravningen afdækkede spor efter en boplads i form af stolpehuller og gruber. I en del 
stolpehuller blev der fundet trækul og keramik, i et enkelt tilfælde også hvidbrændte ben af 
menneske/dyr. Bopladsen dateres til yngre bronzealder. Vest for bopladsen blev der fundet nedsatte 
lerkar, hvoraf det ene var ornamenteret. Det ornamenterede lerkar er også fra yngre bronzealder

300. Aars Skov
Boplads

Yngre bronzealderSkovrejsning

VMÅ 2317

12.08.14 Aars

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Bjarne Henning Nielsen

Viborg  Amt



sb. 158. Ved undersøgelse af det vestlige kirkegårdsdige fremkom en skålsten med syv-otte gruber. 
Stenen var placeret på den ydre side af diget, og skålgruberne vendte indad

301. Daugbjerg Kirke
Enkeltfund

YSTA/BRAAndet anlægsarbejde

SMS 761A

13.01.01 Daugbjerg

Helleristning - Yngre stenalder
Helleristning - Yngre bronzealder

Inge Kjær Kristensen

sb. 157. Prøvegravning af et ca. 16 ha stort område afdækkede en toskibet hustomt, syv treskibede 
hustomter og en grav. Et treskibet hus havde en neddybning i vestenden. Tre hustomter kan dateres til 
ældre bronzealder, fire til yngre bronzealder og en til bronzealder. Graven havde grøfter på tre sider og 
to stolper for enden af den fjerde. Ved vestenden af graven fremkom et stolpeforløb med afbrændte 
stolper. Graven dateres til tidlig neolitikum

302. Søvsøgårde
Grav/bebyggelse

TN/ÆBRA/YBRASkovrejsning

SMS 743A

13.01.01 Daugbjerg

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

Niels Terkildsen

sb. 51, 55. Ved prøvegravning fremkom en overpløjet høj og en 0,9 x 1,5 m stor jordfæstegrav med 
brolagt bund og et lag af sten på kistelåget. I gravens nordøstlige del lå et lerkar fra ældre bronzealder

303. Stårupvej
Grav

Senneolitikum/ældre bronzealderAndet anlægsarbejde

SMS 745A

13.01.02 Dommerby

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

Ole I. Jensen
Kurt Glintborg Overgaard

sb. 121. Fund af skålsten med målene 40 x 40 x 60 og otte-ti skåltegn

304. Stoholm
Skålsten

Bronzealder?Årsag ikke oplyst

SMS 765A

13.01.03 Feldingbjerg

Helleristning - Bronzealder

Agner Nordby Jensen



sb. 293. Udgravning på sydvendt skråning i område med gravhøje afdækkede seks-syv jernalderhuse og 
en grav fra yngre romersk jernalder. Graven var en kvindegrav med en kiste på 0,7 x 2,2 m. I gravens 
fodende var der spor efter en cirkulær trægenstand og rester af to lerkar. Blandet det øvrige udstyr var 
en jernkam, en perlekæde af  38 dobbeltkoniske, blå glasperler, syv snoede mellemstykker i sølv, en 
sølvhægte, seks glasperler, tre ravperler, fire sølvnåle samt en fibula af usædvanlig form og størrelse, 
11 cm. Undersøgelsen fortsættes

305. Troldhøj II
Bebyggelse/grav

ÆJA/ YRJADyrkning

SMS 741A

13.01.07 Kobberup

Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Agner Nordby Jensen

sb. 111. Fortsat undersøgelse af bopladser fra senneolitikum og bronzealder (AUD 200, 337). Der blev 
afdækket to toskibede hustomter fra senneolitikum, det ene med forsænkning i østenden. Tre treskibede 
hustomter med vægstolpehuller kan dateres til ældre bronzealder, mens en mindre, treskibet hustomt 
dateres til bronzealder. Endelig er der påvist to treskibede hustomter med tagbærende stolpesæt fra 
yngre bronzealder. I et stolpehul i et treskibet hus lå en trekantmikrolit fra Maglemosekultur. På det 
pløjede areal blev der fundet en trekantmikrolit og en midtstikkel. Et stykke smeltet bronze og et stykke 
af en digel fremkom i en grube nær gavlen af et treskibet bronzealderhus. En grube midt i huset 
indeholdt forkullet korn/frø. I en større grube fremkom støbeaffald, rester fra digler og støbeforme

306. Rosgårde
Boplads

Maglemose/MN I-II/SN/ BRASkovrejsning

SMS 731A

13.01.10 Mønsted

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Ole I. Jensen
Kurt Glintborg Overgaard

sb. 106. Ved udgravning af et 120 x 180 m² stort areal fremkom bopladsspor fra romersk jernalder og 
en næbfibula fra germansk jernalder. Langhusene havde fem-seks sæt tagbærende stolper, og i de to var 
der vægstolper. En hustomt på 5 x 10 m indeholdt kulturlag med keramik og smedeskel. Hustomten kan 
dateres til ældre romersk jernalder ud fra keramikken. Næbfibulaen blev fundet på et sted med tidligere 
detektorfund og tolkes som et depotfund. Desuden blev der påvist anlæg fra tidlig tragtbægerkultur

307. Toftum
Bebyggelse

TRB TN, ÆRJA og GJRåstof

SMS 767A

13.01.10 Mønsted

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

Agner Nordby Jensen
Inge Kjær Kristensen



sb. 147. Prøvegravning af et 15 ha stort areal afdækkede bopladsspor fra yngre bronzealder/førromersk 
jernalder og en grube fra enkeltgravskultur

308. Nygaard II
Bebyggelse

EGK/YBRA/FRJASkovrejsning

SMS 750A

13.01.12 Resen

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

Ole I. Jensen
Inge Kjær Kristensen

sb. 208. Udgravning af to paralleltliggende lerkargrave. Den sydlige grav indeholdt fire lerkar og fem 
sten, hvoraf de to var kværnsten. Nogle af stenene var tidligere fjernet under markarbejde. Den nordlige 
grav var uforstyrret med fire lerkar, et fragment af en bronzefibula og et stykke af et jernspænde

309. Ørslevkloster Hovedgård
Jordfæstegrave

RJDyrkning

SMS 723A

13.01.17 Ørslevkloster

Gravplads/grav - Romersk jernalder

John Simonsen

Prøvegravning i område med detektorfund påviste tre fibler

310. Grisselgårde
Anløbsplads

Germ./vik.Selvvalgt forskning

FUM 240/01

13.02.02 Fur

Anløbsplads/handelsplads - Germansk jern
Anløbsplads/handelsplads - Vikingetid

John Brinch Bertelsen

sb. 2. Ved prøvegravning fremkom et pløjet agerskel

311. Sunde
Agersystem

Midd./renæssanceAndet anlægsarbejde

FUM 239/01

13.02.02 Fur

Ager/mark - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid

John Brinch Bertelsen



sb. 50- 53. Prøvegravning og udgravning af et 13 ha stort areal i område med bopladser, tre gravhøje og 
en fladmarksgrav. Den ene høj blev lokaliseret. Desuden blev der fundet en grube fra tragtbægerkultur, 
en toskibet hustomt fra senneolitikum, østdelen af en hustomt fra yngre jernalder, ardspor og skelgrøfter

312. Bakkegårdskoven
Bebyggelse

TRB, SN, YBRA, ant. YJASkovrejsning

SMS 764A3/768A

13.02.08 Sæby

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

Ole I. Jensen
Inge Kjær Kristensen

sb. 29. Udgravning af nedpløjet gravhøj. Langs højfoden blev der fundet dele af et randstensgærde med 
en diameter på ca. 18 m. Centralt i højen lå rester af en forstyrret grav bestående af en stenbrolægning, 
der har understøttet en kiste. Mellem stenene fremkom enkelte fragmenter af en bronzedolk fra ældre 
bronzealder. Under den tørvebyggede højfyld blev der afdækket et forhistorisk muldlag med spor efter 
ardpløjning

313. Hvilehøj
Høj

Ældre bronzealderDyrkning

SIM 16/2001

13.03.01 Balle

Gravhøj - Ældre bronzealder
Ager/mark - Udateret

Knud Bjerring Jensen

sb. 90. Udgravning af nedpløjet gravhøj. Langs højfoden var der spor efter et borttaget randstensgærde, 
der har været ca. 18 m i diameter. Centralt i højen lå rester af en grav i form af en forstyrret 
stenlægning. I gravens fyld blev der fundet en fladehugget flintpilespids. Under den tørvebyggede 
højfyld blev der afdækket et forhistorisk muldlag med spor efter ardpløjning. I en grube i højens 
nordside fremkom rester af et tragtbæger

314. Højgård
Grube/høj

Y. st./æ.br.Dyrkning

SIM 15/2001

13.03.01 Balle

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

Knud Bjerring Jensen

sb. 82. Mindre undersøgelse af en 15 x 20 m stor boplads fra Ertebøllekultur. Her fremkom dele af en 
stenlægning med flint og trækul samt to kulturlag adskilt af et gytjelag. Desuden blev der fundet et skår 
fra tragtbægerkulturen. Undersøgelsen fortsættes

315. Bølling Sø Vest I
Boplads

Ældre og yngre stenalderDiverse

HEM 3883

13.03.02 Engesvang

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

Tinna Møbjerg



sb. 83. Ved prøvegravning langs et gammelt åleje fremkom to tværpile med skudskader, sten, tømmer, 
lodrette pæle og en dobbeltrække med otte pæle, muligvis et fiskegærde. Undersøgelsen fortsættes

316. Bølling Sø Vest II
Diverse anlæg

Ældre stenalder/oldtid uden nærmere 
datering

Diverse

HEM 3884

13.03.02 Engesvang

Andre anlæg/diverse - Ældre stenalder

Tinna Møbjerg

sb. 82. Ved prøvegravning fremkom fire vandretliggende træstykker. Undersøgelsen fortsættes

317. Bølling Sø Vest III
Anlæg med træ

OldtidDiverse

HEM 3898

13.03.02 Engesvang

Andre anlæg/diverse - Oldtid

Tinna Møbjerg

sb. 77. Prøvegravning af et 45 x 65 m stort bopladsområde fra Maglemosekultur med enkelte fund fra 
Ahrensborgkultur (AUD 1996, 252). Her fremkom et 15 cm stort, tildannet flintstykke med 
indridsninger i cortex på begge bredsider

318. Dværgebakke I, Bølling Sø
Boplads

Ældre. stenalderDiverse

HEM 2981

13.03.02 Engesvang

Bebyggelse - Ældre stenalder

Tinna Møbjerg

sb. 77. Prøvegravning af et 9 m² stort areal på mindre, delvist oppløjet boplads fra sen Maglemosekultur 
eller tidlig Kongemosekultur (AUD 1990, 216)

319. Dværgebakke II, Bølling Sø
Boplads

Ældre stenalderDiverse

HEM 2982

13.03.02 Engesvang

Bebyggelse - Ældre stenalder

Tinna Møbjerg

sb. 81. Prøvegravning af et 36 m² stort areal med bopladsfund fra tidlig Maglemosekultur. Her 
fremkom et ildsted, det tredje på denne plads (AUD 1992, 245)

320. Dværgebakke III, Bølling Sø
Boplads

Ældre stenalderDiverse

HEM 2983

13.03.02 Engesvang

Bebyggelse - Ældre stenalder

Tinna Møbjerg



sb. 55. Delundersøgelse af en N-S-gående, delvist oppløjet stenlægning med spor efter stenspyd. 
Anlægget tolkes som rester af vej/ sti

321. Dværgebakke VI, Bølling Sø
Stenlægning

UdateretDiverse

HEM 3885

13.03.02 Engesvang

Vej/bro - Udateret

Tinna Møbjerg

Prøvegravning afgrænsede kendte bopladser og påviste en ny, mindre boplads

322. Dværgebakke VII, Bølling Sø
Boplads

Ældre stenalderDiverse

HEM 3896

13.03.02 Engesvang

Bebyggelse - Ældre stenalder

Tinna Møbjerg

sb. 77. Prøvegravning af et 20 x 30 m stort areal på boplads med fund fra ældre stenalder

323. Dværgebakke VIII, Bølling Sø
Boplads

Ældre stenalderDiverse

HEM 3897

13.03.02 Engesvang

Bebyggelse - Ældre stenalder

Tinna Møbjerg

sb. 53. Prøvegravning af mindre boplads med fund af flint og hasselnødder, antagelig fra 
Kongemosekultur (AUD 1998, 325)

324. Engesvang II, Bølling Sø
Boplads

Ældre stenalderDiverse

HEM 3497

13.03.02 Engesvang

Bebyggelse - Ældre stenalder

Vibeke Juul Pedersen

sb. 6. Prøvegravning neden for boplads påviste flint, træ, knækkede hasselnødder og trækul

325. Klosterlund, Bølling Sø
Boplads

Ældre stenalderDiverse

HEM 2992

13.03.02 Engesvang

Bebyggelse - Ældre stenalder

Tinna Møbjerg
Vibeke Juul Pedersen



sb. 52. Prøvegravning neden for en boplads fra ældre Maglemosekultur påviste bevarede tørvelag 
(AUD 1998, 326)

326. Klosterlundgård II, Bølling Sø
Boplads

Ældre stenalderDiverse

HEM 3482

13.03.02 Engesvang

Bebyggelse - Ældre stenalder

Tinna Møbjerg

sb. 52. Prøvegravning neden for en stor boplads fra ældre Maglemosekultur påviste, at området var 
dybdepløjet (AUD 1998, 327)

327. Klosterlundgård III, Bølling Sø
Boplads

Ældre stenalderDiverse

HEM 3483

13.03.02 Engesvang

Bebyggelse - Ældre stenalder

Tinna Møbjerg
Jens Jørgen Kærgaard

sb. 79. Prøvegravning og registrering af slaggegruber med metaldetektor i område med oppløjede 
slaggegruber (AUD 1984, 197)

328. Neder Julianehede
Jernudvinding

JernalderSelvvalgt forskning

HEM 2642

13.03.02 Engesvang

Jernudvinding - Jernalder

Peter Mohr Christensen

sb. 88. Undersøgelse af trædestensrække bestående af en 173 m lang, sammenhængende, N-S-gående 
stenrække. Ni sten blev udgravet, og de fleste lå på tørvelag. Mod syd var der spredte spor af 
trædestensrækken, som kan følges over 390 m. I forbindelse med denne lå et område med lodrette pæle 
og vandretliggende træ, der tolkes som rester af en bro. En planke herfra dateres dendrokronologisk til 
550 f.Kr., og trædestensrækken er enten samtidig eller ældre. I tørvelag ved broanlægget fremkom to 
lyse sandlag. Det nederste lag indeholdt flint, knækkede hasselnødder og et ildsted med forkullede 
træstykker. Fundet tolkes som en boplads, og flinten dateres til sen Maglemosekultur eller tidlig 
Kongemosekultur. Pollenanalyser daterer laget til midten af eller sen borealtid. Det øverste sandlag er 
fra tidlig subboreal tid og indeholdt to flintstykker med slibning

329. Trædestensrækken, Klosterlund
Sti af trædesten/broanlæg/boplads

Overg. bra.-ja./æ.st./y.st.Diverse

HEM 2878

13.03.02 Engesvang

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Vej/bro - Jernalder

Tinna Møbjerg
Hans Rostholm



sb. 205. Delundersøgelse af jernudvindingsplads lokaliserede 145 slaggegruber fra skaktovne. 
Fordelingen og udbredelsen af slaggegruberne indicerer, at pladsen har haft mindst dobbelt så mange 
ovne. En slaggegrube indeholdt en intakt slaggeblok, mens de øvrige gruber var brudt op. Fylden fra 
udvalgte slaggegruber er hjemtaget til analyse

330. Kragelund Mølle
Jernudvinding

Rom./germ.Andet anlægsarbejde

SIM 6/2001

13.03.05 Kragelund

Jernudvinding - Romersk jernalder
Jernudvinding - Germansk jernalder

Knud Bjerring Jensen

sb. 42. Prøvegravning af et 14 ha stort areal afdækkede otte langhuse, herunder et 7,5 x 20 m hus med 
fem sæt tagbærende stolper og vægforløb af tætstillede stolper. Desuden blev der fundet tilhørende 
bopladsgruber med keramik. Der blev taget prøver til makrofossilundersøgelser

331. Skive Golfbane
Bebyggelse

YBRAAndet anlægsarbejde

SMS 753A

13.04.02 Dølby

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Agner Nordby Jensen

sb. 44. Ved undersøgelsen fremkom bopladsgruber, den ene med et stort kar

332. Hvidbjerg I
Grube

YBRAAndet anlægsarbejde

SMS 749A

13.04.05 Hvidbjerg

Grube - Yngre bronzealder

Inge Kjær Kristensen

sb. 43. Ved prøvegravning fremkom gruber, enkelte stolpehuller og nedgravninger. Et grubesystem 
indeholdt store mængder keramik

333. Hvidbjerg II
Bebyggelse

YBRA/FRJAAndet anlægsarbejde

SMS 751A

13.04.05 Hvidbjerg

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Agner Nordby Jensen

sb. 141. Ved undersøgelsen blev afdækket dele af ovnanlæg og hjemligt fremstillet, gråbrændt keramik 
fra 1300-tallet

334. Reberbanen 19
Ovn

MiddelalderAndet anlægsarbejde

SMS 769A

13.04.09 Skive

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Dorte Lund Mortensen



sb. 148. Prøvegravning af et 8 ha stort areal afdækkede bebyggelsesspor fra middelalderen samt spor 
efter vejforløb og markskel. Undersøgelsen fortsættes

335. Katkjærvej
Bebyggelse

MAAndet anlægsarbejde

SMS 752A

13.04.10 Skive Ls

Bebyggelse - Middelalder

Agner Nordby Jensen
Inge Kjær Kristensen

sb. 146. Fortsat undersøgelse af boplads (AUD 2000, 349). Der fremkom en brandgrube, to 
firstolpeanlæg samt syv treskibede huse. Det ene hus dateres til yngre bronzealder, mens fem dateres til 
sen yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder ud fra keramikken. I huset fra yngre bronzealder lå et 
stykke bronze i et stolpehul til en tagbærende stolpe, og vest for husets midte stod et nedgravet lerkar. 
Der er nu fundet 17 langhuse og andre bopladsspor fra ældre bronzealder op til sen yngre 
bronzealder/tidlig førromersk jernalder

336. Kluborg II
Boplads/brandgrav

YBRA/FRJARåstof

SMS 722A

13.04.10 Skive Ls

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

Ole I. Jensen
Kurt Glintborg Overgaard

sb. 23. Undersøgelsen påviste tre højfaser. I første fase havde højen en randstenskæde på 9 m i diameter 
og et centralt, stenbygget gravanlæg. Her fremkom bunden af et lerkar og rester af en flad 
bronzegenstand med indpunslede cirkler og linjer. Graven dateres til ældre bronzealder. I anden fase 
var randstenskæden 14 m i diameter. Tredje fase er kun repræsenteret ved højfyld samt et fundtomt 
gravanlæg. Desuden var der rester af fire brandgrave fra ældre romersk jernalder, en grube med 
neolitisk keramik og ardspor under højen

337. Bavnshøj 2
Gravhøj

ÆBA, ÆRJA, TNDyrkning

KHM 1687

13.05.06 Houlbjerg

Grube - Yngre stenalder
Ager/mark - Ældre bronzealder
Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Ragna Stidsing

sb. 22. Ved undersøgelse af en høj fremkom et gravanlæg på 2,4 x 4 m med en stenramme og spor efter 
en bulkiste i form af støttesten. Midt i graven lå et knust lerkar med en ornamentik af kamafstribning fra 
enkeltgravskultur/senneolititikum. Højfasen knytter sig til det centrale anlæg og har været 7 - 8 m i 
diameter. Desuden blev der fundet randsten fra en yngre fase med en diameter på 15,5 m

338. Bavnshøj 3
Gravhøj

BronzealderDyrkning

KHM 1688

13.05.06 Houlbjerg

Gravhøj - Bronzealder

Ragna Stidsing



sb. 58. Ved prøvegravning fremkom stolpehuller, gruber og andre fyldskifter. I to gruber blev der 
fundet jernslagger. Anlæggene dateres til ældre jernalder på grundlag af dele af et lerkar

339. Ormstrup NV
Boplads

Ældre jernalderAndet anlægsarbejde

VSM 204G

13.05.08 Sahl

Bebyggelse - Ældre jernalder

Sanne Sørensen

sb. 59. Ved prøvegravning blev der fundet gruber med askelag og stolpehuller samt jernslagger

340. Ormstrup SØ
Boplads

Sen førrom./æ.rom.Andet anlægsarbejde

VSM 202G

13.05.08 Sahl

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Sanne Sørensen

sb. 57. Ved muldafrømning blev der fundet fyldskifter og en grube med skår fra overgangen 
bronzealder/jernalder

341. Ormstrup Ø
Boplads

Sen y. bronzealder eller tidlig 
førromersk jernalder

Andet anlægsarbejde

VSM 203G

13.05.08 Sahl

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Sanne Sørensen

sb. 174. Ved prøvegravning fremkom løsfund og en grube med skår og bearbejdet flint, der dateres til 
tragtbægerkultur. Desuden blev der fundet stolpehuller, enkelte ild-/kogestensgruber og andre 
fyldskifter fra bronzealderen

342. Dambakke I og II
Bopladser

Y. st./br.Skovrejsning

VSM 91G

13.05.13 Vellev

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Martin Mikkelsen

Ved prøvegravning fremkom stolpehuller, ildgruber og andre fyldskifter. Nogle af anlægssporene er fra 
bronzealder, mens andre er fra jernalder

343. Vestermarksvej 1
Boplads

Br./j.?Skovrejsning

VSM 244G

13.06.03 Frederiks

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Malene R. Beck



sb. 60. Delundersøgelsen af boplads fra ældre førromersk jernalder og boplads fra ældre germanertid på 
et 8 ha stort område. Der blev fundet et dårligt bevaret langhus, gruber og andre anlægsspor på 
bopladsen fra ældre førromersk jernalder samt seks gårdsanlæg fra ældre germansk jernalder. 
Gårdsanlæggene synes at have 3 - 4 faser med hegnsforløb og mindre økonomibygninger. Et enkelt af 
langhusene har væggrøft

344. Egernvej V
Bopladser

Førrom./æ.germ.Andet anlægsarbejde

VSM 170G

13.06.04 Grønbæk

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Malene R. Beck
Martin Mikkelsen

sb. 4. Ved prøvegravning fremkom spor efter langhuse, grubehuse, gruber og andre anlægsspor. Et af 
langhusene havde væggrøfter, og i toppen af disse lå der ildskørnede sten og keramik. Et hus med 
dobbeltstolper i vægforløbet overlappede huset med væggrøfter

345. Hingeballevej 8
Boplads og gravhøj

Germansk jernalderSkovrejsning

VSM 88G

13.06.05 Hinge

Bebyggelse - Germansk jernalder

Martin Mikkelsen

sb. 58. Ved udgravning fremkom ild-/kogestensgruber, stolpehuller og andre fyldskifter fra yngre 
stenalder

346. Hedegaard
Boplads

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

VSM 226G

13.07.05 Hjermind

Bebyggelse - Yngre stenalder

Malene R. Beck
Martin Mikkelsen

sb. 74. Ved prøvegravning fremkom spredte anlægsspor, ildgruber og fyldskifter. I et fyldskifte lå en 
del af en tyknakket øske

347. Skærrisgaard Øst og Nord
Boplads

Y. st./oldtidSkovrejsning

VSM 97G

13.07.08 Lee

Bebyggelse - Yngre stenalder

Malene R. Beck



sb. 44. Udgravning af to bopladsområder. Det nordlige område var på ca. 1.800 m². Her blev afdækket 
syv-ni midtsulehuse og et-to treskibede hustomter samt ildgruber fra senneolitikum/ældre bronzealder. 
Anlæggene tolkes som en enkelt gård, der er flyttet rundt inden for området. På det sydlige 
bopladsområde blev der afdækket 5,5 x 18 m af en hustomt. Ud fra husets grundplan dateres det til 
yngre jernalder. Skår fundet i to stolpehuller ligner imidlertid keramik fra sen yngre bronzealder/tidlig 
ældre jernalder. Hustomten ligger 300 m NØ for Mammengraven

348. Mammen Søndermark
Bopladser

Senneolitikum/ældre br.a. og germansk 
jernalder

Skovrejsning

VSM 144G

13.07.09 Mammen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Jernalder

Malene R. Beck

sb. 146. Ved prøvegravning blev der fundet anlægsspor og løsfund i pløjelaget, der kan dateres til yngre 
stenalder. I bunden af en dalsænkning lå der oppløjede jernslagger

349. Løvskal Landevej 52
Boplads

Y.st./j. eller historiskSkovrejsning

VSM 96G

13.07.10 Skjern

Bebyggelse - Yngre stenalder
Jernudvinding - Oldtid

Martin Mikkelsen

sb. 37. Undersøgelse i område med fund af sten, keramik og brændt lerklining påviste en udrømning fra 
en nærliggende boplads. Fundene tolkes som oprydningsrester fra et eller flere nedbrændte huse

350. Ved Elbækken
Boplads

Yngre førromersk jernalderDyrkning

KHM 1713

13.07.17 Øster Velling

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Claus Kjeld Jensen

sb. 102. Prøvegravning ved kirken og Asmildgård afdækkede en brolægning, som kan stamme fra 
forgængeren til den nuværende gård

351. Asmild
Brolægning

Nyere tidDiverse

VSM 194G

13.08.01 Asmild

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Morten Søvsø

sb. 109, 110. Undersøgelsen afdækkede gruber og andre anlægsspor i to koncentrationer. I fylden fra 
gruberne blev der fundt skår fra ældre jernalder

352. Smediegaard V og N
Boplads

CÆXDiverse

VSM 219G

13.08.01 Asmild

Bebyggelse - Ældre jernalder

Martin Mikkelsen



sb. 104. Muldafrømning afdækkede stolpehuller, gruber, tre grubehuse samt andre fyldskifter. 
Samtidigt er de sydøstlige dele af bopladsen afgrænset (AUD 2000, 357)

353. Spangsbjerg
Boplads

CYXDiverse

VSM 100G

13.08.01 Asmild

Bebyggelse - Yngre jernalder

Martin Mikkelsen

sb. 108. Ved besigtigelse blev der registreret fyldskifter med askeholdigt sand

354. Søndermølle
Boplads

OXXDiverse

VSM 219G

13.08.01 Asmild

Bebyggelse - Oldtid

Martin Mikkelsen

sb. 104. Fortsat undersøgelse af to dårligt bevarede, treskibede langhuse (AUD 2000, 358). I 
tilknytning til hustomterne blev der fundet et aktivitetsområde med syv ild-/kogestensgruber og en 
råstofgrube med bopladsaffald. Anlæggene dateres til overgangen bronzealder/jernalder ud fra keramik 
fundet i stolpehuller og råstofgruben

355. Agerskov
Boplads

Y.br./tidlig jernalderSkovrejsning

VSM 114G

13.08.04 Finderup

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Martin Mikkelsen

sb. 103. Ved delundersøgelser fremkom tre-fem gruber fra yngre stenalder, heraf én med forkullet korn, 
samt en råstofgrube med affaldslag og keramik fra yngre bronzealder (AUD 2000, 360). Der blev også 
fundet rester af fem grave fra sen ældre romersk jernalder med oppløjede lerkar og genstande samt 11 
grave fra overgangen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Udstyret i disse grave består af 
halskæder med glasperler, jerngenstande, lerkar og enkelte bronzefibler. Den rigeste af gravene er 
plyndret i hovedenden kort tid efter gravlæggelsen. Gravpladsen kan have forbindelse til en 
nærliggende landsby. Endelig er der undersøgt dele af et grøftanlæg ca. 250 m nord for landsbyen og 
gravpladsen. Grøften har været ca. 1,35 m dyb og beklædt med græstørv i bunden. Der forekommer 
fyldskifter med brændte dyreknogler og lerkarskår, som tyder på en opfyldning af grøften. I tilknytning 
til grøften fremkom store mængder lerkarskår, over 1 kg pr m². Keramikken synes at være samtidig 
med boplads og gravplads. Undersøgelserne fortsættes

356. Lindhøjgaard I-V
Bopladser/gravpladser

Y.st./y.br/ æ.j./y.j.Skovrejsning

VSM 8G

13.08.04 Finderup

Grube - Yngre stenalder
Grube - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Germansk jernalder

Martin Mikkelsen
Malene R. Beck



sb. 103. Ved prøvegravning fremkom spor efter en boplads fra ældre germansk jernalder syd for en 
lokaliseret boplads (AUD 2000, 360)

357. Lindhøjgård Syd
Bopladser

Yngre jernalderSkovrejsning

VSM 206G

13.08.04 Finderup

Bebyggelse - Yngre jernalder

Martin Mikkelsen
Malene R. Beck

sb. 143-148. Ved prøvegravning af et 20 ha stort område fremkom anlægsspor seks steder. På en 
terrasse ved ådalen blev der fundet gruber og andre anlæg fra tragtbægerkulturen samt to tyndnakkede, 
uslebne flintøkser. I den centrale del af området lå en boplads med hustomter fra ældre og yngre 
bronzealder. Bopladsen kan have forbindelse til nærliggende gravhøje med fund fra bronzealder. Ved 
foden af en gravhøj lå tre gruber med forkullet korn. Mod SV blev der fundet spor efter et-to langhuse 
fra bronzealder, der tolkes som en del af en større boplads med fire-fem tilknyttede gravhøje. De to 
nabopladser ligger med 500 m afstand. Endelig blev der påvist hustomter og andre anlægsspor fra 
germansk jernalder

358. Vestergård SV, S, SØ, Meldgårde V, 
S, Ø

Bopladser, votivfund

Y. st./æ. og y. br./y.j.Skovrejsning

VSM 213G

13.08.05 Fiskbæk

Grube - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Martin Mikkelsen

sb. 192. Fortsat undersøgelse af to bopladser (AUD 2000, 361). På den ene blev der fundet spor efter et 
langhus på 5,4 x 15 m med rumdeling ved det 3. sæt tagbærende stolper. Huset dateres til yngre 
bronzealder. På den anden boplads fremkom spor efter et langhus med fire sæt tagstolper samt gruber. 
Huset dateres til tidlig førromersk jernalder

359. Egetoft
Boplads

Y.br./førrom.Skovrejsning

VSM 95G

13.08.06 Gråbrødre Ls

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Martin Mikkelsen

sb. 125. Prøvegravningen lokaliserede spor efter en bortpløjet rundhøj med en diameter på 9 m. Der 
blev undersøgt en centralgrav med en plankekiste på ca. 0,9 x 1,9 m. Uden om kistesporene lå en 
massiv stenpakning, og langs kistens ene side var der en 'hylde' af vandretliggende, kløvede sten. Lænet 
op af disse sten blev der fundet en ornamenteret stridsøkse i den ene ende og en tyknakket flintøkse 
med skrå æg i den anden

360. Gårsdalvej 24
Grav

EnkeltgravskulturSkovrejsning

VSM 212G

13.08.10 Ravnstrup

Gravhøj - Bronzealder

Martin Mikkelsen



sb. 38. Ved grusgravning fremkom de nedre dele af en gravurne og en brandgrav på stedet, hvor 
Rønhøj har ligget. En ragekniv stammer formodentlig fra urnen. Ved besigtigelse blev der registreret 
gruber fra en boplads

361. Rønhøj
Høj og boplads

Y. br. og evt. førrom.Råstof

VSM 176G

13.08.10 Ravnstrup

Gravhøj - Yngre bronzealder
Grube - Udateret

Martin Mikkelsen

sb. 168. Ved prøvegravning fremkom stolpehuller og en ildgrube

362. Fædalhøjvej 9
Boplads

Bronzealder(?)Skovrejsning

VSM 146G

13.08.12 Rødding

Bebyggelse - Udateret

Martin Mikkelsen

sb. 78. Efter fund af et ornamenteret lerkar blev en formodet jordfæstegrav undersøgt. Under graven 
fremkom en riflet tenvægt

363. Tapdrup NV
Grav

Yngre romersk jernalderDiverse

VSM 167G

13.08.13 Tapdrup

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Martin Mikkelsen

sb. 260. Prøvegravning afdækkede en skel- eller matrikelgrøft samt gruber uden daterende fund

364. Gravene 34-36
Grøft, gruber

Nyere tidAndet anlægsarbejde

VSM 193G

13.08.15 Viborg

Grube - Udateret

Morten Søvsø

sb. 247. Fortsat undersøgelse af palisade med stolpehuller (AUD 2000, 365). Yderligere 50 m af 
palisaden er undersøgt, så den nu er afdækket over et 540 m langt forløb. Den består af syv-otte rækker 
stolper og er ca. 3,3-3,5 m bred

365. Petrinesminde
Palisade

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

VSM 41G

13.08.15 Viborg

Andre anlæg/diverse - Førromersk jernalde

Martin Mikkelsen



sb. 208. Fortsat undersøgelse (AUD 1984, s. 77) afdækkede fire stolpehuller omkring en latringrube, 
altså et lokum, dendrokronologisk dateret til 1018 samt en værkstedsbygning til metalhåndværk, der 
kan dateres til 1018 ud fra træ i samtidig drængrøft. Bygningen var 3 x 5 m og indeholdt esse, 
fundamenthul til en amboltstok og en stolpe fra blæsebælgen. Bygningens stolpesætning er ændret 
mindst en gang, og der var flere aktivitetslag. I 1024 skete en ombygning bl.a. med egetømmer og en 
tilbygning på knap 2 m. Herefter er der kun sket affaldsdeponering, og en stolpe fra 1084 sætter et 
punktum. Bevaringsforholdene er ideelle for organisk materiale, så fletværksvægge, stolper, faskiner 
m.m. var bevaret. I latrin- og affaldslagene lå trægenstande, hugspåner, sko, læderaffald, 
kronhjortetakker og takaffald. Der blev også foretaget naturvidenskabelige undersøgelser i samarbejde 
med eksperter. Over 1000-tals lagene lå 1300-tals fund

366. Viborg Søndersø
Bebyggelse

Vik./midd.Selvvalgt forskning

VSM 800F

13.08.15 Viborg

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Jesper Hjermind
Mette Iversen
Turi Thomsen

sb. 142. Ved prøvegravning fremkom spor efter et treskibet, 15 m langt langhus og to råstofgruber med 
skår, der kan dateres til yngre bronzealder per. V-VI

367. Sejrsmosevej
Boplads

Yngre bronzealderSkovrejsning

VSM 130G

13.08.16 Vorde

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Martin Mikkelsen

sb. 140. Ved prøvegravning fremkom ardspor

368. Stensigvej
Ardspor

OldtidSkovrejsning

VSM 129G

13.08.16 Vorde

Ager/mark - Oldtid

Martin Mikkelsen

sb. 124-125. Ved prøvegravning fremkom anlægsspor i to områder. I det nordøstlige område blev der 
fundet stolpehuller og gruber samt et muligt, toskibet langhus. Anlæggene dateres til bronzealder. I det 
sydlige område var der spor efter hustomter omkring to gravhøje. Skår fra råstofgruber kan dateres til 
sen førromersk og ældre romersk jernalder

369. Nørhøjgaard S og NØ
Bopladser

Br./æ.j.Skovrejsning

VSM 83G

13.09.01 Fjelsø

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Malene R. Beck



sb. 94. Ved undersøgelse fremkom skår fra ældre jernalder i toppen af et kulturlag

370. Hvolris Skovbakke
Boplads

Ældre jernalderAndet anlægsarbejde

VSM 23G

13.09.03 Hersom

Bebyggelse - Ældre jernalder

Martin Mikkelsen

sb. 62. Ved prøvegravning af et ca. 1,6 ha stort område fremkom stolpehuller, ildgruber, råstofgruber 
og ardspor. Anlæggene tolkes som seks treskibede langhuse og en boplads med en flyttende gård. 
Nogle af anlægssporene er dateret til sen yngre bronzealder eller tidlig førromersk jernalder ud fra 
keramikken

371. Hvam Idrætsplads
Boplads

Br./j.?Andet anlægsarbejde

VSM 185G

13.09.04 Hvam

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Martin Mikkelsen

sb. 77. Ved prøvegravning fremkom anlægsspor og skår, der kan dateres til yngre stenalder

372. Havredalsgård Syd
Boplads

Yngre stenalderSkovrejsning

VSM 222G

13.09.05 Hvilsom

Bebyggelse - Yngre stenalder

Martin Mikkelsen

sb. 105. Ved prøvegravning fremkom stolpehuller, der ud fra et randskår dateres til yngre bronzealder 
eller ældre jernalder

373. Klejtrup Syd
Boplads

Y.br./æ.j.?Andet anlægsarbejde

VSM 195G

13.09.06 Klejtrup

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Malene R. Beck

sb. 95. Ved prøvegravning i område med fund af flækker, flintøkser, en bjergartsøkse samt dele af fire 
fladehuggede genstande fremkom yderligere bearbejdet flint

374. Roum Hedegård
Boplads

Y. st./br.Skovrejsning

VSM 80G

13.09.09 Roum

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Martin Mikkelsen



sb. 96. Ved prøvegravning fandtes fyldskifter, bearbejdet flint og et skår

375. Skravad Mølle
Boplads

Y.st./br.Skovrejsning

VSM 81G

13.09.09 Roum

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Martin Mikkelsen

sb. 178. Ved prøvegravning fremkom spor efter mindst 15 langhuse, der tolkes som en flyttende gård 
på et 1,5 ha stort bopladsområde. Undersøgelsen fortsættes

376. Fjordglimt
Boplads

Br./førrom.Andet anlægsarbejde

VSM 225G

13.09.13 Ulbjerg

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Malene R. Beck

sb. 52. Ved prøvegravning fremkom anlægsspor i to områder. I det nordlige område blev der fundet 
stolpehuller og gruber, der kan dateres til ældre jernalder ud fra keramikfund. I det sydlige område lå 
mindst to grubehuse og andre anlægsspor fra germansk jernalder. Undersøgelserne fortsættes

377. Bjerregrav S og SØ
Bopladser

Æ og y. jernalderSkovrejsning

VSM 240G

13.09.14 Vester Bjerregrav

Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Malene R. Beck

sb. 193. Ved prøvegravning fremkom rester af et kulturlag og seks gruber med skår, bearbejdet flint og 
en slibesten samt store dele af en ornamenteret tragtskål. Lige syd for området lå bearbejdet flint i 
pløjelaget

378. Christineholm Nord
Boplads

TragtbægerkulturSkovrejsning

VSM 76G

13.09.15 Vester Bølle

Bebyggelse - Yngre stenalder

Martin Mikkelsen



sb. 191, 192. Fortsat prøvegravning af område med bopladser fra bronzealder og tidlig førromersk 
jernalder (AUD 2000, 369). Der blev fundet fire-fem langhuse fra ældre og yngre bronzealder, så det 
samlede antal hustomter i området er over 20. To af hustomterne blev undersøgt. Det ene var et ca. 2 x 
15 m stort, treskibet langhus med spor efter rumadskillelse øst for indgangene. Hustomterne lå spredt 
på et 5 ha stort område. Desuden blev der udgravet et treskibet langhus med tre sæt tagstolper fra yngre 
bronzealder og tidlig førromersk jernalder. Endelig fremkom et toskibet langhus med forsænket østende 
tilhørende en naboplads

379. Hekkenfeldt I, II og III
Bopladser og gravplads

Æ. y. br. samt fr.Skovrejsning

VSM 84G

13.09.15 Vester Bølle

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Martin Mikkelsen

sb. 101. Ved prøvegravning fremkom to gruber med skår fra sen yngre bronzealder. Den ene grube var 
lerforet. Der blev ikke påvist spor efter en registreret høj

380. V. Tostrup Vest
Boplads/gravhøj

Y.br./udateretSkovrejsning

VSM 158G

13.09.16 Vester Tostrup

Grube - Yngre bronzealder

Martin Mikkelsen

sb. 3. Undersøgelse af højtomt afdækkede kogestensgruber og stolpehuller med tre skår fra yngre 
bronzealder

381. Lem
Overpløjet høj/boplads

?/ yngre bronzealderLæhegn

SMS 755A

13.10.04 Lem

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Ole I. Jensen
Inge Kjær Kristensen

sb. 183. En mindre undersøgelse påviste en grube fra førromersk jernalder

382. Rødding
Grube

FRJAAndet anlægsarbejde

SMS 762A

13.10.07 Rødding

Grube - Førromersk jernalder

Kurt Glintborg Overgaard



sb. 160A. Undersøgelse af overpløjet høj fra enkeltgravskultur. Den var 14 m i diameter og havde 0,2 
m bevaret højfyld. I højens periferi fremkom en NØ-SV-orienteret grav på 0,8 x 2 m med et retvægget 
bæger af Globs type M. Graven var dækket af en stenlægning. Uden for højen blev der fundet en 
kogestensgrube og to stolpehuller fra bronzealderen

383. Østergård
Høj/boplads

Yngre stenalder/bronzealderLæhegn

SMS 756A

13.10.07 Rødding

Gravhøj - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Anne-Louise Haack Olsen

sb. 10. Fortsat undersøgelse af et 10 x 10 m stort felt (AUD 2000, 373). I fladen fremkom ildsteder, 
stenlægning og kulturlag

384. Gryshøje
Bopladsspor

ÆJASkovrejsning

SMS 738A

13.10.08 Vejby

Bebyggelse - Ældre jernalder

Agner Nordby Jensen

sb. 127. Ved rekognoscering fremkom skaller fra østers og enkelte blåmuslinger, brændt flint, 
ildpåvirkede sten, afslag og ca. 50 tværpile

385. Astrup Vig I-III
Bopladsspor

Ertebølle/TRBLæhegn

SMS 770A

13.11.01 Grinderslev

Bebyggelse - Ældre stenalder

Inge Kjær Kristensen

sb. 66. Prøvegravning og udvidet prøvegravning af et 20 ha stort område med bopladsspor fra 
senneolitikum. Her blev afdækket hustomter, forsænkninger, stolpehuller, kogestensgruber og kulturlag

386. Havbakker III
Bebyggelse

SNSkovrejsning

SMS 766A

13.11.08 Thise

Bebyggelse - Yngre stenalder

Inge Kjær Kristensen



sb. 65. Fortsat undersøgelse af et større bopladsområde (AUD 2000, 375). Her blev fundet to huse med 
forsænket gulv og keramik med vulst, keramik med ornamentik i klokkebægerstil, fladehuggede 
pilespidser og flintsegl. Desuden fremkom et treskibet hus med to sæt tagbærende stolper og tætstillede 
vægstolper fra bronzealderen. Huset er ca. 9,5 x 10,7 m og har en tilbygning i øst. Gruber og 
kogestensgruber indeholdt keramik med ornamentik i klokkebægerstil. Endelig blev der fundet en 
grube fra ældre jernalder

387. Tromgade
Boplads

SN/BRA/ÆJASkovrejsning

SMS 746A

13.11.08 Thise

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Grube - Ældre jernalder

Kurt Glintborg Overgaard

sb. 31. Ved forundersøgelse af et 350.000 m² stort område fremkom gruber fra førromersk jernalder og 
en fundamentsgrøft på 9 x 20m fra nyere tid

388. Hornbæk Hedegård
Gruber

Førromersk jernalder og nyere tid.Andet anlægsarbejde

KHM 1755

13.12.02 Hornbæk

Grube - Førromersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Malene Nymann Olsen

sb. 27. Ved undersøgelse af en strækning på 3,3 km fremkom gruber og stolpehuller efter seks 
bopladser fra yngre bronzealder til middelalder

389. O. Hornbæk
Bopladser

Yngre bronzealder til middelalder.Andet anlægsarbejde

KHM 1722

13.12.02 Hornbæk

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Malene Nymann Olsen

sb. 27. Fortsat undersøgelse af stenlægning (AUD 2000, 376). Stenlægningen er afgrænset til ca. 4 x 25 
m. Under det øverste stenlag opløses den i syv-otte koncentrationer, der tolkes som grave. 
Undersøgelsen fortsættes

390. Ved Ålehøj
Gravplads

JernalderRåstof

KHM 0807

13.12.05 Nørbæk

Gravplads/grav - Jernalder

Ernst Stidsing



Ved prøvegravning fremkom spor efter en hustomt fra yngre bronzealder

391. Flarupvej 17-19
Boplads

Yngre bronzealderSkovrejsning

VSM 241G

13.12.06 Nørre Vinge

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Malene R. Beck

sb. 52. Ved prøvegravning fremkom en grube med ildskørnede sten og skår

392. Fælledparken, Vejrumbro
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

VSM 172G

13.12.10 Vejrum

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Martin Mikkelsen

sb. 34. Ved forundersøgelse af et 4.000 m² stort areal på en østvendt bakke fremkom spredte gruber

393. Violvej
Gruber

UkendtAndet anlægsarbejde

KHM 1709

13.12.14 Øster Bjerregrav

Grube - Udateret

Jens G. Lauridsen

Randers  Amt

sb. 162. Prøvegravning afdækkede opfyldninger i gruber, der må være systemgrave i et befæstet anlæg. 
De to udgravede gruber var 5-6 m brede og hhv. 11 og 25 m lange. Heri lå kulturlag med skaller. Fund 
af keramik og flint daterer disse lag til mellemneolitisk grubekeramisk kultur. Systemgravene følger en 
skrænt mod øst og en terrænsænkning mod nord. Mod syd er der opsamlet materiale fra en 
grubekeramisk boplads i overfladen

394. Ginnerup
Sarupanlæg

Yngre stenalderDyrkning

DJM 2900

14.01.05 Ginnerup

Sarupanlæg - Yngre stenalder

Lisbeth Wincentz



sb. 118. Fortsatte prøvegravninger på den grubekeramiske lokalitet for at få indblik i bevaringsforhold 
og pladsens udstrækning (AUD 1999, 399). Ved udgravningen blev det konstateret, at arealet er 
nedpløjet til undergrunden og de øverste kulturlag. En udgravet grube blev undersøgt for mulig 
forbindelse med et Sarupanlæg. Ved undersøgelsen fremkom yderligere fire gruber med mørke lag i 
toppen og materiale fra grubekeramisk kultur. Rundt om en af gruberne lå en række stolpehuller, der 
indrammede gruben. I en af søgegrøfterne var en grøft med stolpespor, muligvis en palisade. 
Iagttagelserne tyder på et Sarupanlæg, ældre end den grubekeramiske boplads. Der blev påvist kulturlag 
med bopladsmateriale fra grubekeramisk kultur flere steder på lokaliteten. Desuden fremkom en grube 
med keramik fra yngre bronzealder samt spor efter gårde med omgivende hegnsgrøfter fra sen 
førromersk jernalder. Undersøgelsen fortsættes

395. Kainsbakke II
Boplads

Y.st./y.br./æ.j.Dyrkning

NM I 8222/01, DJM 1900

14.01.05 Ginnerup

Sarupanlæg - Yngre stenalder
Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Palle Østergaard Sørensen
Niels Axel Boas

sb. 109. Fortsat undersøgelse af langhus (AUD 2000, 382). Huset var 25 m langt, 7,5 m bredt i vestende 
og 7 m i østende. Væggene havde tætstillede stolper med afrundede hushjørner og gavle. Huset havde 
midtsulekonstruktion i kombination med en højremslignende konstruktion. Indgange var placeret midt i 
nord- og sydvæg samt yderligere en indgang i østgavlen markeret med indtrukne stolper. I husets 
vestende blev der fundet ildsted og kogestensgrube. Flint og keramik daterer huset til tidlig ældre 
bronzealder

396. Dyrbakke
Hus

Ældre bronzealderDyrkning

DJM 2550

14.01.06 Gjerrild

Bebyggelse - Ældre bronzealder

Lisbeth Wincentz
Niels Axel Boas

sb. 164. Prøvegravning afdækkede kvægspor i overfladen af en gammel ager og herunder ardspor. 
Desuden blev der registreret kogestensgruber, gruber og stolpehuller. Her lå lerkarsskår samt 
skaftskrabere og keramik fra tidlig bronzealder ( AUD 1996, 286).

397. Glesborg Skovparcel
Boplads/ager

BronzealderAndet anlægsarbejde

DJM 1909/2917

14.01.07 Glesborg

Bebyggelse - Ældre bronzealder
Ager/mark - Udateret

Lisbeth Wincentz



sb. 59, 60. Prøvegravning i område med fredet tvillingehøj og registreret landskab fra bronze- og 
jernalder. Det blev påvist, at størstedelen af området omkring højen var blevet forseglet ved 
bronzealderens slutning. Der fremkom ardspor og lerkarskår i det sanddækkede oldtidslag (AUD 996, 
286)

398. Laen Grusgrav
Ager/kultulag

Yngre bronzealderRåstof

DJM 2505/2893

14.01.07 Glesborg

Ager/mark - Yngre bronzealder
Andre anlæg/diverse - Yngre bronzealder

Niels Axel Boas

sb. 161. Prøvegravning afdækkede kulturlag med lerkarskår fra yngre bronzealder samt ardspor i 
undergrunden

399. Stenvad Møllegård
Kulturlag/ager

Yngre bronzealderSkovrejsning

DJM 2906

14.01.07 Glesborg

Ager/mark - Yngre bronzealder
Kulturlag - Yngre bronzealder

Niels Axel Boas

sb. 162. I forbindelse med prøvegravning fremkom rektangulære, stenpakkede gruber på en bakketop. 
Disse gruber tolkes som fundamentet til en stubmølle

400. Stenvad Møllegård
Mølle

Nyere tidSkovrejsning

DJM 2896

14.01.07 Glesborg

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Niels Axel Boas

sb. 32. Ved prøvegravning fremkom neolitisk bopladsflint: 11 skiveskrabere, fem pilespidser af type 
D2 samt et fragment af flintmejsel. Fundene daterer lokaliteten til sen enkeltgravskultur

401. Robstrupvej
Boplads

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

DJM 2922

14.01.08 Grenå

Bebyggelse - Yngre stenalder

Mie J. Harder



sb. 52. Undersøgelsen afdækkede 70 begravelser, så godt som alle med bevaret skeletmateriale. I 
gravfylden var desuden skeletdele fra forstyrrede grave. Den fremherskende armstilling, A og B, er 
typisk for 1200-tallet. Nogle grave var stratigrafisk yngre og kan have relation til pestepidemien 1600-
1603. Desuden blev der påvist spor efter bygninger: fundamentrester til en pille, byggelag, 
nedbrydningslag og tegl- og kalkstensfragmenter. Der blev ikke fundet spor efter den brand, der skal 
have hærget i 1542. Alle grave og bygninger er ældre end et sandflugtslag, der dækkede området i 
1609. Endelig blev der påvist rester af en skaldynge fra ældre stenalder og fund fra vikingetid

402. Skt. Jørgens Gård
Kirkegård/bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

DJM 2563

14.01.08 Grenå

Skaldynge - Ældre stenalder
Andre anlæg/diverse - Vikingetid
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Anne Katrine Thaastrup-Leth
Lisbeth Wincentz

sb. 68. Ved undersøgelsen fremkom muldfyldte plamager med lerkarsskår samt ti gruber med 
sodsværtet jord og kogesten eller muldjord og lerkarsskår. Gruberne kan dateres til tidlig førromersk 
jernalder. Der blev desuden registreret spor efter tre sæt tagstolper

403. Constantia Skydebane
Boplads

Ældre jernalderSkovrejsning

DJM 2874

14.01.12 Kastbjerg

Bebyggelse - Ældre jernalder

Niels Axel Boas

sb. 112. Ved prøvegravning fremkom kulturlag med lerkarskår. En rekognoscering afslørede 
ødelæggelse af yderligere kulturlag samt kogestensgruber

404. Horshøj
Boplads

Yngre bronzealderSkovrejsning

DJM 2905

14.01.13 Nimtofte

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Niels Axel Boas

sb. 88. Undersøgelsen afdækkede et lag af sandmuld med flint, lerkarsskår og lerklining fra 
tragtbægerkulturen. Materialet lå koncentreret i to områder med 4 m brede, huslignende strukturer med 
Ø-V-orienterede stolperækker og stensatte ildsteder. Her blev fundet skår fra skåle med storvinkel i 
beviklet snor fra Fuchsbergfasen og Troldebjergskåle. Øverst lå et kulturlag fra jernalderen

405. Albæk Hedegård
Boplads

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

DJM 2918

14.01.14 Rimsø

Bebyggelse - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Jernalder

Lisbeth Wincentz



sb. 90. Under prøvegravning fremkom kulturlag og kogestensgrube fra ældre bronzealder samt spor af 
fire huse med lergulve, ildsteder og keramik fra førromersk og ældre romersk jernalder. Desuden blev 
der udgravet en brandgrav og en jordfæstegrav. En skjoldbule lå i pløjelaget over brandgraven, der 
indeholdt fem lerkar og en jernkniv. Jordfæstegraven havde plankekiste med delvist bevaret stenramme 
samt syv lerkar, jernkniv og jernfragmenter. Desuden blev der fundet jernslagger og tre knusesten. 
Omkring gravene fremkom hegnsgrøfter, stolpehuller m.m.

406. Albæk V
Bopladser/grave

æ. br./førrom./æ.rom.Skovrejsning

DJM 2928/DJM 2927

14.01.14 Rimsø

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

Lisbeth Wincentz
Niels Axel Boas

sb. 84. Ved undersøgelse i område med opsamling af slebne øksefragmenter, tværpile, bor og skrabere 
samt 2 kg lerkarskår fremkom et bopladsområde med gruber og stolpehulslignende fyldskifter

407. Højskov II
Boplads

Yngre stenalderSkovrejsning

DJM 2884

14.01.14 Rimsø

Bebyggelse - Yngre stenalder

Niels Axel Boas

sb. 83. Prøvegravning afdækkede kogestensgruber og et 8 x 8 m stort grubekompleks med lerkarskår 
samt stykker af grove flækkesegl

408. Højskov III
Boplads

Yngre bronzealderSkovrejsning

DJM 2885

14.01.14 Rimsø

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Niels Axel Boas

sb. 86. Prøvegravning på et 8,5 ha stort areal afdækkedes fundkoncentrationer med knusesten, 
lerkarskår og bopladsspor

409. Rimsø
Boplads

Førromersk jernalderSkovrejsning

DJM 2882

14.01.14 Rimsø

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Niels Axel Boas



sb. 258. Prøvegravning af skaldynge undersøgt af C. Neergaard og A. Jessen i 1932 i forbindelse med 
udvælgelse af køkkenmøddinger til fredning. Der blev påvist et ca. 5 x 30 m stort og op til 0,8 m tykt 
skallag. Dyngen indeholdt fund fra både Ertebølle- og tragtbægerkultur

410. Pognæs
Køkkenmødding

StenalderDiverse

DJM 2816

14.01.15 Tøstrup

Skaldynge - Ældre stenalder

Niels Axel Boas
Karsten Kristiansen

sb. 235. Prøvegravning afdækkede hustomt af midtsulekonstruktion med forsænket østdel og jævnt 
afrundet gavl. De tagbærende stolper var sat med 3 m afstand, og væggene var både indvendig og 
udvendig markeret ved spinkle stolper. Fund af fladehugget flint og keramik daterer hustomten til sen 
neolitikum/ældre bronzealder. Desuden fremkom fire gruber med skår fra tidlig neolitikum

411. Mårup
Hus/boplads

SN/æ. br./TNSkovrejsning

DJM 2934

14.02.10 Nødager

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

Niels Axel Boas

sb. 50. Undersøgelse af areal nær en tildækket mose påviste rester af 11 urnebrandgrave fra ældre 
romersk jernalder. Kun en grav var bevaret, og urnen indeholdt fodbæger, hankekop, kniv, spydspids, 
skjoldbule og en bronzenål

412. Råmosegård
Gravplads

Ældre romersk jernalderAndet anlægsarbejde

EBM 775

14.02.12 Tirstrup

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Esben Kannegaard

sb. 75. Ved prøvegravning fremkom en boplads med tre hustomter og gruber. Husene dateres 
typologisk, mens gruberne dateres til ældre førromersk jernalder ud fra keramik. Gruberne indeholdt 
keramik, slagger, digler og renset råler, så bopladsen har haft keramikfremstilling og metalhåndværk

413. Amdrupgård
Boplads

Ældre førromersk jernalderRåstof

KHM 1742

14.03.12 Ødum

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Malene Nymann Olsen



sb. 98. Undersøgelse af et areal på 4.000 m² med spor af hustomter, en bageovn og affaldsgruber fra sen 
middelalder

414. Kærvej
Hustomter og gruber

Yngre middelalderAndet anlægsarbejde

KHM 1406

14.04.11 Øster Tørslev

Bebyggelse - Middelalder

Lars S. Sørensen
Reno Fiedel

sb. 110. Ved undersøgelse af plateau fremkom gruber og stolpehuller. Gruberne er lertagningsgruber 
opfyldt med brændt lerklining med gren- og halmaftryk. Stolpehullerne tolkes som udkanten af en 
jernalderboplads med hustomter

415. Basballe
Grube/ stolpehuller

Sen førromersk/ ældre romersk 
jernalder

Andet anlægsarbejde

EBM 777

14.05.01 Agri

Grube - Førromersk jernalder
Grube - Romersk jernalder

Trine Fristed Jensen

sb. 89. Undersøgelse på voldsted med detektorfund af signeter samt fund af tegl og keramik  (AUD 
2000, 396). Et 1.800 m² stort felt tværs over borgbanken blev afdækket. Her fremkom en 
kampestensbygget brønd og rester af et stolpebygget hus med bageovn fra 1300-tallet. Et prøvesnit i en 
anden hustomt viste, at kælderen er bevaret med brolagt gulv, fodsten til tagbærende stolper samt 
syldsten i to skifter. Endnu en hustomt havde rester af nedstyrtede vægge af løst brændte eller 
soltørrede sten. Tæt herved lå en kampestensbygget brønd. Disse fund stammer fra 1300-1600-tallet. 
Endelig er der fundet rester af en staldbygning samt endnu en brønd. Mellem hustomterne er der 
registreret rester af et vejforløb med retning mod bankens adgangsområde. Lokaliteten er antagelig 
identisk med Boesholm kendt fra skriftlige kilder

416. Boeslum
Voldsted

Midd./nyere tidDyrkning

EBM 763

14.05.04 Ebeltoft Ls

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Pauline Asingh
Connie Jantzen
Esben Kannegaard

sb. 69. Undersøgelse af høj med to faser. Der blev kun påvist anlæg fra den ældste fase, som bestod af 
en stenopbygget høj på 9 m i diameter. Højen dateres på grundlag af konstruktion og topografisk 
beliggenhed. Der fremkom ældre nedgravninger i stenhøjen, der tolkes som plyndringshuller

417. Skrødstrup syd
Overpløjet høj

BronzealderDyrkning

KHM 1387

14.07.02 Hem

Gravhøj - Bronzealder

Ragna Stidsing



sb. 57. Prøvegravning afdækkede et kulturlag fra 1550 - 1900

418. Morellgade 4
Kulturlag

Nyere tidAndet anlægsarbejde

ÅHM 5015

14.07.03 Hobro

Kulturlag - Nyere tid

Stig Bergmann Møller

sb. 56. Besigtigelse af trækonstruktion bestående af egestolpe og to-tre horisontalt liggende 
træstammer. Konstruktionens funktion synes at være sikring, men af hvad er ukendt. 
Dendrokronologisk dateres den til 1365

419. Rørholmsgade 12
Trækonstruktion

Middelalder?Diverse

ÅHM 5016

14.07.03 Hobro

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Stig Bergmann Møller

sb. 281. Prøvegravning afdækkede fem hustomter fra midten af bronzealderen. Husene er 6,5-7x20 m 
og tolkes som fem faser af samme gård

420. Frydensbjerg
Boplads

Mellemste bronzealderAndet anlægsarbejde

KHM 1697

14.07.05 Mariager

Bebyggelse - Bronzealder

Mette Bjerrum

sb. 55. Prøvegravning af et 6,1 ha stort område påviste spredte anlægsspor, der tolkes som udkanten af 
et bopladsområde

421. Nord for Sem by
Boplads

OldtidSkovrejsning

KHM 1586

14.07.08 Sem

Bebyggelse - Oldtid

Poul Nissen

sb. 7. Ved prøvegravning fremkom spredte gruber

422. Fjordplantagen
Gruber

Bronze-/jernalderSkovrejsning

KHM 1752

14.08.04 Voer

Grube - Oldtid

Malene Nymann Olsen



sb. 20. Fortsat undersøgelse af kirkens tomt (AUD 2000, 405). Stenkirken havde tre byggefaser med 
forskellige fundamentsgrøfter. Koret er ældst og har en dør i nordmuren, præstedør ? Skibet er næste 
fase med en dør i nordmuren, traditionel kvindedør, og en bredere dør i sydmuren. Skibet havde en 
almindelig vestgavl. Tårnet er yngst og er et styltetårn. Der fremkom spor efter en rektangulær 
nedgravning med kraftige brandspor i skibets vestende, måske fra smeltning af bly til taget. Der blev 
fundet 35 grave, hvoraf de fleste var ældre end stenkirken. Desuden fremkom stolpehuller og tre gruber

423. Tjærby Ødekirke
Ødekirke med kirkegård

MiddelalderDyrkning

KHM 0899

14.09.04 Gimming

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Inger Marie Hyldgaard

sb. 23. Ved undersøgelsen fremkom to hustomter og gruber. Det ene hus er Ø-V-orienteret med fem sæt 
tagbærende stolper og indgangsstolper i sydsiden. Huset var 13 - 20 m langt og 7 m bredt. Det andet 
hus er N-S-orienteret og 3 x 6,5 m med fire tagbærende stolper, en i hvert hjørne

424. Kildevældet 2
Boplads

Yngre bronzealder/tidlig førromersk 
jernalder

Andet anlægsarbejde

KHM 1704

14.09.05 Harridslev

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Mette Bjerrum

sb. 70. Ved undersøgelse fremkom to brolægninger, hvoraf den ældste er fra 1800-tallet. Under disse 
var der omrodet kulturjord med skeletdele fra grave, muligvis fra Sct. Clemens Kirke

425. Brødregade 36
Bylag

1800-talletAndet anlægsarbejde

KHM 1691

14.09.08 Randers

Kulturlag - Nyere tid

Mette Højmark Jensen

sb. 61. Ved prøvegravning af et 9 ha stort areal fremkom rester af en registreret høj i form af en samling 
større sten. Der blev samtidigt påvist endnu en højtomt med bevaret højfyld. Desuden blev der påvist 
bopladsspor efter huse og gårde fra bronzealder og ældre jernalder. Et af husene havde en bevaret 
væggrøft. I nærliggende gruber blev der fundet keramik fra overgangen yngre bronzealder/førromersk 
jernalder

426. Moselund
Gravhøje/boplads

Udateret/YBA og ÆJASkovrejsning

KHM 1766

14.10.08 Kristrup

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravhøj - Udateret

Jens G. Lauridsen



sb. 74. Prøvegravning af et 4,26 ha stort område påviste stolpehuller, materialegruber og 
kogestensgruber

427. Stribsig Huse
Boplads

Sen yngre bronzealder/tidlig 
førromersk jernalder

Råstof

KHM 1378

14.10.08 Kristrup

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Poul Nissen

sb. 54. Ved prøvegravning fremkom en grube med skår fra midten af førromersk jernalder

428. Lime
Grube

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

KHM 1743

14.10.10 Lime

Grube - Førromersk jernalder

Merete Jensen

sb. 94. Ved efterrekognoscering af et 10 ha stort område fremkom 225 oppløjede anlægsspor

429. Bækkelund
Kulturlag

Sten- og bronzealderSkovrejsning

KHM 1347

14.10.13 Nørager

Kulturlag - Stenalder
Kulturlag - Stenalder
Kulturlag - Bronzealder

Reno Fiedel

Ved prøvegravning fremkom kulturlag fra tragtbægerkultur og anlæg fra middelalderen

430. Nørager Kirke Øst
Kulturlag

Yngre stenalder og middelalderAndet anlægsarbejde

KHM 1410

14.10.13 Nørager

Kulturlag - Yngre stenalder
Kulturlag - Middelalder

Reno Fiedel



sb. 91. Fortsat undersøgelse af et 850 m² stort areal med gårdsanlæg (AUD 2000, 412). Hovedhuset er 
ældst og har mindst to faser. I den nordøstlige del fremkom en indrammet stenlægning af ildpåvirkede 
marksten på 2 x 2 m, der tolkes som køkken. To lergulve vest for stenlægningen er samtidige. 
Fundamentet til en overdækket sidegang er yngre end hovedhuset og samtidigt med et tidligt ovnanlæg. 
Det knyttes til en brolagt indgang med kværnsten, en brolægning uden for huset og et brolagt tagdryp. 
Den første ombygningsfase omfatter et nyt fundament, smudslag, gangflader og fyldlag. I denne fase 
blev der opført to ovnanlæg oven på det gamle. Begge ovne var af ler; den ene med et fundament af 
marksten og den anden på den gamle ovns stenlægning. Ovnenes bund og rester af hvælving er bevaret. 
I den vestlige del af hovedhuset fremkom fundament fra det indre murforløb. Desuden blev der påvist 
tre kældre: en i hovedhuset, en lige syd for og en mod sydvest. Kældermurene havde en smal bænk 
langs bunden af muren, mens den øvrige kælderbund var af ler. Et kvadratisk fundament i det 
nordøstlige hjørne af hovedhuset er stratigrafisk yngre end de øvrige anlæg og kan være et tårn. 
Undersøgelsen fortsættes

431. Skovgårde
Gård

Middelalder/Nyere TidDyrkning

KHM 1462

14.10.13 Nørager

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Christoph Briese

sb. 95. Ved forundersøgelse fremkom en grube og spredte stolpehuller

432. Tustrup Hede
Stolpehuller

UkendtSkovrejsning

KHM 1759

14.10.13 Nørager

Grube - Udateret

Jens G. Lauridsen

Undersøgelse af områder med to langhuse, hegnsforløb og gruber med keramik

433. Vivild Langgade 3
Langhuse og gruber

Tidlig førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

KHM 1409

14.10.20 Vivild

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Reno Fiedel

sb. 26. Undersøgelse af syv ødelagte brandgrave

434. Blæsborg 3
Gravplads

Ældre romersk jernalderDyrkning

KHM 1427

14.10.22 Årslev

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Ernst Stidsing



sb. 234. Undersøgelse af højtliggende areal afdækkede et 50 cm tykt kulturlag med flint og skår fra 
yngre bronzealder

435. Bjødstrup
Kulturlag

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

EBM 792

14.11.01 Bregnet

Kulturlag - Yngre bronzealder

Esben Kannegaard

sb. 44. Ved forundersøgelse fremkom spor efter et hus med buede langvægge samt en del gruber. Kun 
den sydlige halvdel af huset kunne undersøges. I enkelte gruber var der skår fra førromersk jernalder

436. Ugelbølle
Boplads

Førromersk jernalder og yngre 
romertid/ældre germanertid

Vejanlæg

KHM 1753

14.11.06 Mørke

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Merete Jensen

Århus  Amt

sb. 12. Afsluttende udgravning af gravplads med 104 begravelser, heraf 20 brandgrave (AUD 1998, 
409). I gravpladsens periferi blev der fundet fire jordfæstegrave og to brandgrave. En af 
jordfæstegravene indeholdt et velbevaret skelet af en kvinde. Omkring skelettet sås spor af en 
plankekiste, og der blev fundet en jernkniv i graven. I brandgravene fremkom et jernbæltespænde og en 
perle af bjergkrystal. Fund tyder på, at pladsen blev anlagt i yngre germansk jernalder. Antropologiske 
undersøgelser viser, at hovedparten af de gravlagte var kvinder

437. Hesselbjerg
Gravplads

VikingetidDyrkning

FHM 4015

15.02.11 Randlev

Gravplads/grav - Vikingetid

Jens Jeppesen

sb. 11. Fortsat udgravning af bebyggelse med tilknytning til Hesselbjerggravpladsen (AUD 2000, 425). 
Ved undersøgelse af et 3.000 m² stort område fremkom spor af to langhuse, så pladsen nu består af ti 
hustomter. Desuden blev der fundet en kassebrønd med bevaret egetræ. I en affaldsgrube lå en del 
metal, især klinknagler og søm, samt et brudstykke af et forgyldt, trefliget spænde, to arabiske 
sølvmønter og en jernsværdfæsteknap med indlagte messingtråde. Endelig fremkom tre sølvarmbånd, et 
brudstykke af en bronzesværdfæsteknap og bronzesmykker, hvoraf nogle er fra yngre germansk 
jernalder

438. Over Randlev
Boplads

Y. germ./vik.Selvvalgt forskning

FHM 4016

15.02.11 Randlev

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Jens Jeppesen



sb. 3. Undersøgelse af overpløjet høj afdækkede en lerkargrav med en kvinde, hvoraf få tænder var 
bevaret. Hun var begravet med sit smykkesæt bestående af to bronzefibler, to hægter, en sølvring, tolv 
glasperler, en ravperle og en jernkniv. Der blev desuden fundet seks lerkar samt tekstilfragmenter

439. Helenelyst I
Grav

Ældre romersk jernalderVejanlæg

FHM 4017

15.03.01 Brabrand

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Claus Skriver

sb. 92. Prøvegravning afdækkede bopladsgruber, stolpehuller samt en urnegrav med spydspids. 
Desuden fremkom bearbejdet flint og keramik fra enkeltgravskultur, yngre bronzealder og ældre 
jernalder

440. Helenelyst II
Boplads/grav

Neo/br./æ.j.Andet anlægsarbejde

FHM 4342

15.03.01 Brabrand

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

Claus Skriver

sb. 93. Prøvegravning afdækkede en koncentration af flintafslag samt bopladsspor med keramik og flint

441. Helenelyst syd
Boplads

Neo./bronzealderAndet anlægsarbejde

FHM 4346

15.03.01 Brabrand

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Claus Skriver

sb. 88. Prøvegravning i område med fund af flintafslag og redskaber. På bunden af et gammelt 
moseområde fremkom en usleben, tyndnakket flintøkse af Troldebjergtype

442. Mariendal
Offerfund

MN. TRB.Vejanlæg

FHM 4301

15.03.01 Brabrand

Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre ste

Claus Skriver

sb. 90. Ved prøvegravning fremkom kogestensgruber og gruber med flint og skår fra tidlig neolitikum 
og yngre bronzealder

443. Mariendalvej nord
Boplads

Neo./bronzealderAndet anlægsarbejde

FHM 4343

15.03.01 Brabrand

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Claus Skriver



sb. 78. Ved prøvegravning fremkom gruber med kampesten og forarbejdet flint, heriblandt en lancet 
mikrolit

444. Rætebølvej
Grube

StenalderVejanlæg

FHM 4349

15.03.01 Brabrand

Grube - Stenalder
Grube - Stenalder

Claus Skriver

sb. 25. Prøvegravning afdækkede gruber, der kan have forbindelse til tidligere påvist grubeområde

445. Hedeagervej
Gruber

Førromersk/ældre romerskAndet anlægsarbejde

FHM 4380

15.03.06 Skejby

Grube - Førromersk jernalder
Grube - Romersk jernalder

Claus Skriver

sb. 24. Undersøgelse af boplads (AUD 200, 428). Ved udgravningen fremkom 25 huse og staklader. 
Husene var Ø-V-orienteret og lå på to rækker med et fundtomt område mellem, muligt vejforløb. I en 
grube blev der fundet resterne af en dekoreret lerarne. Desuden fremkom to urnegrave fra ældre 
romersk jernalder samt to neolitiske gruber, den ene med en indtakt sleben økse

446. Sommerlyst IV
Boplads/gruber/grav

Y.st./førrom.Andet anlægsarbejde

FHM 4288

15.03.06 Skejby

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

Claus Skriver

sb. 11. Undersøgelsen påviste småfund fra nyere tid i form af keramik og en nedgravet trætønde, der 
havde tjent som vandingstrug

447. Åby
Vej/kulturlag

Nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 4329

15.03.10 Åby

Kulturlag - Nyere tid

Hans Skov
Lars Frobjerg Mortensen



sb. 71. Mindre undersøgelse af gårdspladsen afdækkede fund fra højmiddelalder, senmiddelalder og 
renæssance. Den store opblanding af fundene kunne tyde på, at området blev brugt som losseplads i 
1600-tallet

448. Borggade 6
Kulturlag

RenæssanceAndet anlægsarbejde

FHM 4336

15.03.11 Århus

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

Lars Krants Larsen

sb. 76. Undersøgelse nord for domkirkens kor afdækkede en kirkegård med ti begravelser med og uden 
kiste. I flere af dem fremkom spor efter knappenåle til at holde ligklædet sammen. Hos et spædbarn var 
der rester af et ligklæde af silke. I en rig begravelse fremkom bruskbarokke kistebeslag af bly. Desuden 
blev der opsamlet en fingerring og to øreringe. Undersøgelsen fortsættes

449. Domkirkens Kirkegård
Diverse

Midd./renæssance/nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 4340

15.03.11 Århus

Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

Lars Krants Larsen

sb. 129. Undersøgelsen afdækkede en latrin af to egetræstønder sat oven på hinanden. Den nederste 
tønde var velbevaret, og dens konstruktion blev undersøgt. På tøndens yderside var der indridset 
bomærker og tal. Udgravningen fortsættes

450. Frederiksgade 32
Latrin

Senmidd./renæssanceAndet anlægsarbejde

FHM 4323

15.03.11 Århus

Bebyggelse - Middelalder

Lars Krants Larsen

sb. 130. Undersøgelse af gadebrolægninger af småsten og områdets oprindelige topografi. Keramik 
tyder på, at gaderne er anlagt i højmiddelalderen. Den nordlige del af Grønnegade er dog yngre. 
Området har været anvendt som losseplads fra senmiddelalderen og frem til 1600-1700-årene, således 
at der er opstået 2 m tykke aflejringer

451. Grønnegade, Klostergade, Gl. 
Munkegade

Vejlag/kulturlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 4325

15.03.11 Århus

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

Hans Skov
Lars Frobjerg Mortensen



sb. 101. Fortsat undersøgelse (AUD 2000, 433). Lokalitetens ældste hus er fra 1100-årene og har 
jordgravede stolper. 1200-tallets bebyggelse er ikke erkendt. Men i 1300-tallet orienterer husene sig 
efter gaden, anlagt midt i 1200-tallet. I nr. 16 afløser det ene bindingsværksgavlhus det andet op til 
1830, da et bindingsværkshus opføres med langsiden langs gaden. Gavlhusene er typisk 6 x 11 m. En 
passage mellem to matrikler gav adgang til en brolagt gårdsplads. Brønden lå i skellet og tjente flere 
husholdninger. Udbygninger og stalde var anlagt bagerst på grunden sammen med kålhave, latrin og 
affaldskasser. Udviklingen på nabomatriklen mod nord er identisk. Men her fik gavlhuset en muret 
munkestenskælder i 1600-årene

452. Guldsmedegade 10-18
Bebyggelse/kulturlag/vej

Vik./midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 4225

15.03.11 Århus

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Hans Skov

sb. 126. Undersøgelse af bindingsværkshus fra 1600-tallet. I kælderen fremkom rester fra 1400-årene 
over og især under det nuværende pikstensgulv fra 1600-årene. Da kælderen blev opført i 1400-årene 
var det også med pikstensgulv, men omkring 1500 blev der anlagt teglflisegulv. To murede dørpartier 
under det nuværende gulv tyder på, at det oprindelig var to adskilte kældre. Undersøgelserne fortsættes

453. Klostergade 58
Vejlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 4306

15.03.11 Århus

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Hans Skov
Lars Frobjerg Mortensen

sb. 127. Undersøgelse af et 1600-tals hus, der er blevet renoveret efter brand. Her blev påvist intakt 
lerklining på støjler og tagsten med Lübeckstempel produceret omkring 1650. Der fremkom desuden 
spor efter en bygning med kælder fra sidst i 1400-årene

454. Mejlgade 18
Bebyggelse

Midd./nyere tidSelvvalgt forskning

FHM 4300

15.03.11 Århus

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Hans Skov

sb. 125. Mindre undersøgelse i baggården påviste kulturlag fra højmiddelalder

455. Mejlgade 53
Kulturlag

HøjmidddelalderAndet anlægsarbejde

FHM 4308

15.03.11 Århus

Kulturlag - Middelalder

Lars Krants Larsen



sb. 67. Fortsat undersøgelse af et 100 m² stort areal i baggårdene (AUD 2000, 441). Her fremkom tre-
fire grubehuse, affaldsgruber og en brønd fra 900-årene. I grubehusene lå genstande fra 
tekstilproduktion: ten- og vævevægte samt en mørkegrøn sømglatter af glas. Desuden fremkom en 
bronzepatrice til en torshammer. I brønden lå et kranium med hugspor fra sværd eller økse. Området 
blev afgravet omkring 1200. Desuden fremkom to på hinanden følgende gavlhuse og to brønde fra 
højmiddelalder til tidlig 1500-tallet. Det var lave, lerklinede huse på en spinkel syld. Fra begyndelsen af 
1500-tallet fremkom store huse med stensatte kældre, hvoraf det ene kan følges gennem mange 
ombygninger. Husene tolkes som baghuse til en købmandsgård vendt mod Torvegade. De blev 
nedrevet omkring 1700

456. Rosensgade 17-19
Bebyggelse

Vik./midd./renæssanceAndet anlægsarbejde

FHM 4278

15.03.11 Århus

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Lars Krants Larsen

sb. 117. Fortsat undersøgelse af et 1.100 m² stort areal langs åen (AUD 2000, 442). De ældste 
fletværksbolværker dateres til 1440. De næste 2-300 år blev der opført bolværker, så der er påvist tolv 
fortløbende bolværker af forskellig konstruktion. Variationen i konstruktionen skyldes, at grundejerne 
selv vedligeholdt sin del af åhavnen. De ældste bolværker består af risflettede gærder. Fra midten af 
1400-årene opføres bolværker med pæle og planker. En del af træet er genbrug. Desuden er der fundet 
rester fra otte skibe og otte huse, deraf et brændt bulhus

457. Sct. Clemensborg
Havneanlæg

Senmidd./renæssanceAndet anlægsarbejde

FHM 4201

15.03.11 Århus

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Lars Krants Larsen

sb. 128. Undersøgelsen afdækkede gadebelægning af småsten og brosten fra midten af 1200-årene

458. Vestergade
Vejlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 4310

15.03.11 Århus

Vej/bro - Middelalder

Hans Skov
Lars Frobjerg Mortensen

sb. 81. Undersøgelse ved et murforløb i en gammel bindingsværksgård påviste kulturlag og gruber fra 
højmiddelalder. I en grube fremkom gødningsmateriale fra hest eller ko. Desuden blev der fundet to 
lædersko, keramik og kobber

459. Vestergade 58
Kulturlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 4324

15.03.11 Århus

Grube - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

Hans Skov
Lars Frobjerg Mortensen



Undersøgelse ved åen nær byens søndre vold afdækkede opfyldslag fra senmiddelalder eller 
renæssance. Her fremkom en pæl, et stykke tak fra kronhjort og forarbejdet træ såsom hasselkæppe og 
planker. Fundene tolkes som affald fra en nærliggende Ertebølleboplads

460. Åboulevarden 20
diverse

Renæssance/æ.st.Andet anlægsarbejde

FHM 4328

15.03.11 Århus

Bebyggelse - Ældre stenalder
Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

Lars Krants Larsen

sb. 98. Ved magnetisk kortlægning blev smedjens placering øst for gården fastlagt

461. Gl. Moesgaard
Smedje

middelalder eller senereSelvvalgt forskning

FHM

15.04.06 Mårslet

Bebyggelse - Middelalder

Tatyana Smekalova
Olfert Voss

sb. 47. Ved opgravning af kældergulve under hovedbygningens renovering fremkom syldstensrækker 
fra 1600-tallet. Ved detektorafsøgning i haven blev der fundet en borgerkrigsmønt, en regnepenning fra 
første del af 1600-tallet, vægtlodder, klædeplomber, knapper, musketkugle og mønter fra 1700-1800-
tallet. Fundet af borgerkrigsmønten påviser, at borgens forgænger "Stadsgård" var fra 1300-tallet

462. Constantinsborg
Bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 4289

15.04.07 Ormslev

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Hans Skov

sb. 44. Fortsat undersøgelse af offermose fra tidlig jernalder med fund af middelalderligt kandeskår 
(AUD 1997, 328). Her blev påvist spor efter en sagnomspunden helligkilde viet til Århus' helgen Hellig 
Niels. Helligkilden bestod af en holk af egetræ, der er dendrokronologisk dateret til ca. 1212. Holken 
blev senere forhøjet med kampesten. I 1564 blev der tilføjet en sammentappet egeramme med en 
vidjeflettet overbygning. Ud fra keramikken at dømme brugtes helligkilden frem til år 1600. Nær kilden 
var der en lille, rektangulær bygning af genbrugstømmer fra et bulhus fra 1100-tallet. Bygningen tolkes 
som et kildekapel, der er samtidigt med holken i kilden. Omkring kilde og kapel lå en brolægning. 
Kilden lå nær en kirkegård med grave fra sidst i 1100-årene til ca. 1250 (AUD 1996, 318). Kilde og 
kirkegård har hørt sammen

463. Nordby
Helligkilde/kapel

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 3991

15.04.13 Viby

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

Hans Skov



sb. 50. Registrering af den marine lagfølge i stenalderfjorden i et område med tidligere fund af 
bopladsspor (AUD 1998, 424). Der fremkom aflejringer med tildannet flint opgravet fra gytje- og 
tørvelag. Desuden blev der påvist skalførende lag med østers

464. Nordby bro II
Marine aflejringer med kulturrester

StenalderAndet anlægsarbejde

FHM 4293

15.04.13 Viby

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

Henrik Skousen

sb. 68. Ved prøvegravning fremkom gruber og stolpehuller

465. Lyngå
Gruber og stolpehuller

Bronze- og jernalderSkovrejsning

KHM 1580

15.05.06 Lyngå

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Poul Nissen

sb. 69. Ved undersøgelse fremkom 30 huse med tilhørende hegn. Husene var velbevarede med 
konstruktionsdetaljer i vægforløb, indre rum og keramik i en del stolpehuller. Mindst fire gårdsanlæg 
med tre hovedfaser kan udskilles ud fra hegnsforløb og husenes orientering. Gårdene strækker sig fra 
sen yngre romertid til yngre germansk jernalder. På to gårde var der en smedje, og i fyldskifter 
fremkom smedeskæl. Der blev undersøgt seks grubehuse med tætstillede stokke, formodentlig fra en 
fletvæg. Ved detektorafsøgning fremkom fragmenter af tre bronzefibler. Desuden blev der påvist otte 
grave og fem brandpletter. Gravene er samtidige med bopladsen og har sekundære nedgravninger i 
fylden f.eks. ofringer af dyreknogler. I en grav fremkom en bronzenål og lerkar, og i en anden grav lå 
tre fibler og et cirkelformet pladespænde med cirkelornamentik. I andre grave fremkom lerkarskår langs 
gravens sider og et lerkar med "åndehul" på et lag afsvedet korn. Brandpletterne indeholdt brændte, 
rensede dyreknogler, og i et tilfælde rester af en benkam med bronzenitter. Pladsens udstrækning mod 
syd, vest og nord er afgrænset af et hegn

466. Svejstrup Hede
Landsby

Yngre romersk jernalder til yngre 
germansk jernalder

Skovrejsning

KHM 1389

15.05.06 Lyngå

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

Mette Bjerrum
Poul Nissen



sb. 9. Efter prøvegravning (AUD 2000, 449) frilagdes 150 m² aflejringer på en lav grusrevle. Arealet 
tolkes som en fiskeplads med udsmid fra en nærliggende boplads. Fundlaget består af flere, 
stratigrafiske aflejringer. Her blev der fundet 2 - 4 m lange, tilspidsede hasselstager fra et fiskehegn, 
bearbejdet tak, en trykstok af tak samt flintredskaber som skrabere, kerne- og skiveøkser og flækker. 
Største fund var en velbevaret del af en stammebåd, der blev optaget til konservering. Der blev også 
udtaget makrofossilprøver fra aflejringerne. Undersøgelsen fortsætter

467. Lystrup Enge
Fiskeplads/udsmid.

Ældre stenalder/ErtebøllekulturVejanlæg

FHM 4335

15.06.01 Elev

Andre anlæg/diverse - Ældre stenalder

Jette Linaa Larsen
Bjørnar Måge

sb. 12. Ved undersøgelse af ca. 4000 m² på en sydvendt skråning fremkom kulturlag med omrodet 
genstandsmateriale fra mesolitikum og neolitikum, især sen Ertebølle og tidlig mellemneolitisk 
tragtbægerkultur. Spredt over skråningen desuden affaldsgruber fra sidstnævnte perioder (AUD 2000, 
450). Langs skråningens øvre del fremkom en Ø-V-orienteret række af 24 kogestensgruber. Gruberne 
er badekarformede, fundtomme og anlagt i syv-otte grupper. Naturvidenskabelige prøver er udtaget. 
Rækken grænser op til et tidligere vådområde og peger i NV-lig retning mod en overpløjet gravhøj. 
Undersøgelsen fortsætter

468. Ørvadgård
Boplads. Kogegruberække.

Ældre- og yngre stenalder. 
Broncealder/jernalder

Vejanlæg

FHM 4122

15.06.01 Elev

Grube - Yngre stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Grube - Udateret

Mads Runge
Peter Mose

sb. 53. Fortsat undersøgelse (AUD 2000, 453) afdækkede 1,72 ha på sydvendt skråning med 15 
treskibede hustomter. I tilknytning til bopladsen fremkom lertagnings-, kogestens- og affaldsgruber. 
Der blev også fundet keramik og flint fra omkring Kristi fødsel. Undersøgelsen afdækkede en hustomt 
og en grube fra yngre bronzealder. Desuden blev der fundet gruber fra yngre stenalder samt et sen 
mesolitisk eller tidlig neolitisk kulturlag. Undersøgelserne af de neolitiske anlæg fortsætter

469. Kildevang
Boplads

Yngre stenalder/førromersk jernalderVejanlæg

FHM 4092

15.06.02 Elsted

Grube - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Mads Ravn
Carsten Risager

Skanderborg  Amt



sb. 235. Ved prøvegravning fremkom en grube med lerkarskår fra yngre bronzealder samt en 
kogestensgrube

470. Skellerup Nygårde
Boplads

Yngre bronzealderSkovrejsning

SIM 8/2001

16.01.05 Linå

Grube - Yngre bronzealder

Knud Bjerring Jensen

sb. 95-96. Prøvegravning af to gravhøje afdækkede ingen anlægsspor

471. Skellerup Nygårde
Høj

UdateretSkovrejsning

SIM 10-11/2001

16.01.05 Linå

Gravhøj - Udateret

Knud Bjerring Jensen

sb. 94. Udgravning af nedpløjet gravhøj. Langs højfoden blev der fundet dele af et randstensgærde med 
en diameter på 16-18 m. Højens centrale del var ødelagt af en større, nylig nedgravning. Under bevaret 
højfyld i højens vestside fremkom spor efter krydspløjning med ardplov

472. Skellerup Nygårde
Høj

Y.st./æ.br.Skovrejsning

SIM 9/2001

16.01.05 Linå

Gravhøj - Ældre bronzealder
Ager/mark - Udateret

Knud Bjerring Jensen

sb. 97. Udgravning af nedpløjet gravhøj undersøgt af Nationalmuseet i 1894. Langs højfoden fremkom 
spor efter randstensgærde af store, tætstillede sten på ca. 14 m i diameter. Ved undersøgelsen blev det 
afklaret, at en sten med hjulkors og skålformede fordybninger indleveret til Silkeborg Museum i 1949 
stammer fra denne høj. Centralt i højen blev der påvist spor efter Nationalmuseets udgravning. Her lå 
en grav fra ældre bronzealder med dele af et bronzesværd og en ring af guldtråd. Under den 
tørvebyggede højfyld fremkom en ældre, antagelig neolitisk højfase med en grav udgravet i 1894. I 
kanten af højen fremkom to urnegrave fra yngre bronzealder

473. Skellerup Nygårde
Høj

Y.st./æ.br./y.br.Skovrejsning

SIM 12/2001

16.01.05 Linå

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

Knud Bjerring Jensen



sb. 146. Prøvegravning af overpløjet høj. Langs højfoden lå der spredte sten fra et randstensgærde med 
en diameter på 14-16 m. Centralt i højen blev der fundet rester af en grav i form af en forstyrret 
stenbrolægning, og mellem stenene lå der fragmenter af en bronzedolk fra ældre bronzealder. Under 
den tørvebyggede højfyld fremkom et forhistorisk muldlag samt svage spor efter ardpløjning

474. Margrethesvej
Høj

Ældre bronzealderAndet anlægsarbejde

SIM 20/2001

16.01.15 Voel

Gravhøj - Ældre bronzealder
Ager/mark - Udateret

Knud Bjerring Jensen

sb. 144-145. Prøvegravning af to gravhøje gav ingen anlægsspor

475. Margrethesvej
Høj

UdateretAndet anlægsarbejde

SIM 18-19/2001

16.01.15 Voel

Gravhøj - Udateret

Knud Bjerring Jensen

sb. 143. Prøvegravningen af overpløjet høj gav ingen anlægsspor. Dele af højen blev udgravet af 
Nationalmuseet i 1894

476. Margrethesvej
Høj

Ældre bronzealderAndet anlægsarbejde

SIM 17/2001

16.01.15 Voel

Gravhøj - Ældre bronzealder

Knud Bjerring Jensen

sb. 230. Udgravning af nedpløjet gravhøj med tørvebygget højfyld. Centralt i højen fremkom en 
forstyrret brændtbensgrav fra sen ældre bronzealder med brændte knogler og et stykke af en dragtnål af 
ben

477. Voel Vestergård
Høj

Ældre bronzealderDyrkning

SIM 4/2001

16.01.15 Voel

Gravhøj - Ældre bronzealder

Knud Bjerring Jensen

sb. 162. Udgravning af nedpløjet gravhøj. Centralt i højen fremkom spredte sten, der formodentlig 
stammer fra en ødelagt grav. Mellem stenene lå en bronzesegl fra ældre bronzealder. Under stenene 
afdækkedes en Ø-V-orienteret jordfæstegrav, formodentlig fra tidlig enkeltgravstid

478. Voel Vestergård
Høj

Y.st./æ.br.Dyrkning

SIM 2/2001

16.01.15 Voel

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Gravhøj - Ældre bronzealder

Knud Bjerring Jensen



sb. 231. Prøvegravning af overpløjet høj afdækkede ingen anlægsspor

479. Voel Vestergård
Høj

UdateretDyrkning

SIM 3/2001

16.01.15 Voel

Gravhøj - Udateret

Knud Bjerring Jensen

sb. 35. Ved prøvegravning blev der afdækket to jordfæstegrave fra vikingetid. Undersøgelsen fortsættes

480. Fregerslev
Jordfæstegrave

VikingetidAndet anlægsarbejde

SBM 892

16.02.05 Hørning (Sønder)

Gravplads/grav - Vikingetid

Ejvind Hertz
Camilla Bjarnø

sb. 76. Ved prøvegravning fremkom gruber med keramik fra ældre jernalder. Undersøgelsen fortsættes

481. Mårvej/Bævervej
Gruber

Ældre jernalderAndet anlægsarbejde

SBM 736

16.02.08 Skanderup

Grube - Ældre jernalder

Ejvind Hertz

sb. 75. Ved prøvegravning i område med dødishuller fremkom et udsmidslag med keramik fra tidlig 
førromersk jernalder

482. Sigkærgård
Udsmidslag

tfrjAndet anlægsarbejde

SBM 121

16.02.08 Skanderup

Kulturlag - Førromersk jernalder

Ejvind Hertz

sb. 79. Ved undersøgelsen fremkom bygningsrester fra renæssance/nyere tid og forskellige opfyldslag

483. Bygholm mølle
Vandmølle

Renæssance/nyere tidAndet anlægsarbejde

HOM 1500

16.03.03 Horsens

Vandmølle - Nyere tid

Annemette Kjærgaard



sb. 94. Ved undersøgelsen fremkom ubrændte og rødbrændte lerlag, sandsynligvis gulvlag og en ovn. 
Der blev ikke gjort fund af daterende genstande. Men lagene dækkes af massive opfyldninger ældre end 
1700-tallet

484. Slotsgade
By

Midd./renæssanceAndet anlægsarbejde

HOM 1507

16.03.03 Horsens

Bebyggelse - Middelalder

Anders Horsbøl Nielsen
Annemette Kjærgaard

sb. 115. Ved undersøgelse på en bakke fremkom dele af en stenlægning, som sandsynligvis stammer fra 
et gravanlæg eller en uregistreret, overpløjet gravhøj. Nær bakketoppen fremkom gruber fra tidlig 
førromersk jernalder og en enkelt grube fra yngre bronzealder

485. Clemens 1
Gravhøj(?)/gruber

Oldtid/y.br./førrom.Andet anlægsarbejde

HOM 1437

16.03.05 Nim

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravhøj - Oldtid

Per Borup
Anne Mette Kristiansen

sb. 116. Undersøgelsen afdækkede spor af en jernalderboplads med 13 langhuse, flere staklader og 
gruber. Foreløbig er der udskilt tre gårdsanlæg fra sen førromersk jernalder/ældre romertid bestående af 
langhuse, mindre huse og staklade. De fleste langhuse har to eller flere faser. Desuden er der lokaliseret 
en gravplads med 11 jordfæstegrave og tre brandgrave. Gravene har formodentlig forbindelse til 
bopladsen. Endelig er der fundet smågruber med keramik fra yngre bronzealder. Undersøgelsen 
fortsættes

486. Clemens 2
Landsby/gravplads

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

HOM 1437

16.03.05 Nim

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

Anne Mette Kristiansen



sb. 117. Undersøgelsen afdækkede stolpehuller og gruber samt et område med kulturlag fra neolitikum 
og bronzealder. Der er fundet tre hustomter med forsænkede østender, som dateres til enkeltgravskultur 
ud fra keramik fundet i to af husene. Desuden er der fundet fire langhuse, et af dem med væggrøft. De 
tre huse kan dateres til yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder. Der blev også fundet 
lertagningsgruber og andre grubetyper fra yngre bronzealder samt tidlig og sen førromersk jernalder. 
To Ø-V-orienterede, udaterede hegnsforløb af dobbelte stolper med en afstand på 5 m går tværs over 
området

487. Clemens 3
Boplads

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

HOM 1437

16.03.05 Nim

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Anne Mette Kristiansen

sb. 118. Ved undersøgelsen fremkom et langhus fra yngre romertid, et tidlig førromersk hus samt et 
muligt toskibet neolitisk hus. Desuden blev der undersøgt to stratigrafisk adskilte kulturlag i et vandhul 
dateret til sen yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder og yngre romertid

488. Clemens 4
Boplads

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

HOM 1437

16.03.05 Nim

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

Anne Mette Kristiansen

sb. 119. Ved undersøgelse fremkom 14 anlæg, heraf syv gruber med jernslagger. Disse stammer fra 
udvinding, men er sekundært aflejret i gruberne. Desuden blev der påvist en grube med neolitisk 
keramik

489. Nim Grusgrav
Grube/jernudvinding

Y.st./j.Råstof

HOM 1541

16.03.05 Nim

Grube - Yngre stenalder
Grube - Jernalder

Per Borup

sb. 113. Ved udgravning fremkom 13 kogestensgruber nær et gammelt vandhul. Der blev også fundet 
en grube med keramik samt et kulturlag med keramik i en naturlig lavning. Keramikken er tidlig 
førromersk jernalder

490. Anbjerggård
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

HOM 1447

16.03.06 Tamdrup

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Per Borup



sb. 114. Ved udgravning fremkom to gruber med brændte dyreknogler og skår af et lerkar

491. Enner
Boplads

Yngre bronzealderVejanlæg

HOM 1447

16.03.06 Tamdrup

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Per Borup

sb. 115. Ved udgravning fremkom en større grube, muligvis en brønd. I fylden var keramik fra tidlig 
førromersk jernalder

492. Ennergård
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

HOM 1447

16.03.06 Tamdrup

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Per Borup

sb. 117. Ved udgravning fremkom en kogestensgrube, et stolpehul og kulturlag med keramik. 
Keramikken kan ikke dateres nærmere end yngre bronzealder eller ældre jernalder

493. Højbogård
Boplads

Y.br./æ.j.Vejanlæg

HOM 1447

16.03.06 Tamdrup

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Per Borup

sb. 116. Ved udgravning fremkom to kogestensgruber, to stolpehuller og en dyb grube, muligvis en 
brønd. I sidstnævnte lå keramik fra førromersk jernalder samt fire kværnsten

494. Katrinesminde
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

HOM 1447

16.03.06 Tamdrup

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Per Borup

sb. 118. Ved undersøgelse af et 15 ha stort areal blev der afdækket to Ø-V-orienterede, treskibede huse 
og et grubekompleks fra yngre bronzealder. Desuden blev der fundet gruber med keramik og flint fra 
tragtbægerkultur samt en lavning med kulturlag fra samme periode.

495. Tudkær
Boplads

Y.st./y.br.Andet anlægsarbejde

HOM 1595

16.03.06 Tamdrup

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Karen Rysgaard



sb. 193. Udgravning af fire toskibede huse af forskellig størrelse og konstruktion. I det største af husene 
blev der fundet et halvt lerkar med en fladehugget flintsegl i et stolpehul. Desuden blev der udgravet et 
treskibet langhus og et "rammehus" formodentligt fra sidste halvdel af ældre bronzealder. Endelig 
fremkom stolpehuller fra tagbærende stolper fra et tidlig førromersk langhus med fragmentarisk hegn. 
Undersøgelsen fortsættes

496. Gildbjerg
Boplads

Y.st./æ.br/ørrom.Råstof

HOM 691

16.04.06 Sønder Vissing

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

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 62. Ved undersøgelsen fremkom et langhus fra yngre bronzealder og et tilhørende grubekompleks 
med keramik fra den sene del af perioden. Der blev der fundet yderligere kogestensgruber, en med 
keramik af samme karakter som i grubekomplekset

497. Sorgenfri
Boplads

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

HOM 1015

16.04.09 Tønning

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Anne Mette Kristiansen

sb. 97. Prøvegravning blev foretaget for at afgrænse vikingetidsbopladsen mod NV (AUD 2000, 482)

498. Gantrupvej
Bebyggelse/boplads

Vik./midd.Andet anlægsarbejde

HOM 1483

16.04.11 Voerladegård

Bebyggelse - Vikingetid

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 90. Ved fortsat undersøgelse (AUD 2000, 483) fremkom gruber, tre mulige brønde og et 12 m langt 
hus med fire sæt tagbærende stolper fra tidlig førromersk jernalder. Desuden blev der fundet en 
lertagningsgrube, der givetvis hører til en nedgravet teglovn fra 1800

499. Kirstinelund
Boplads/lertagningsgrube

Førrom./nyere tidAndet anlægsarbejde

HOM 987

16.04.11 Voerladegård

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Nyere tid

Anne Mette Kristiansen

sb. 99. Afsluttende undersøgelse (AUD 2000, 485) af nyere tids bygningsfundament kunne ikke påvise 
en forgænger til kroen. Bygningens funktion og datering er ukendt

500. Sandvad Gl. Kro
Bebyggelse

Nyere tidVejanlæg

HOM 1518

16.04.11 Voerladegård

Bebyggelse - Nyere tid

Per Borup



sb. 112. Fortsat undersøgelse (AUD 2000, 486) afdækkede to gårdsenheder fra ældre germanertid med 
huse i flere faser. Der blev fundet to brandgrave med knogler af børn under fem år og et område med 
seks slaggegruber fra jernudvindingsovne

501. Lærkenfeldt 2
Boplads/jernudvinding / brandgrave

Ældre germanertidAndet anlægsarbejde

HOM 1572 (HOM 1481)

16.05.02 Hansted

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

John E. Jeppesen

sb. 82. Ved fortsat undersøgelse (AUD 2000, 486) fremkom gruber

502. Mosegård
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

HOM 1481

16.05.02 Hansted

Grube - Førromersk jernalder

John E. Jeppesen

sb. 184. Afsluttende undersøgelse (AUD 2000, 500) af tre gruber og enkelte kogestensgruber

503. Birkholm
Gruber/kogestensgruber

OldtidVejanlæg

HOM 1510

16.05.15 Østbirk

Grube - Oldtid

Per Borup

sb. 183. Ved fortsat undersøgelse (AUD 2000, 506) fremkom gruber og et toskibet langhus fra 
senneolitikum samt to gruber fra yngre bronzealder, den ene en formodet brandgrav. I det toskibede hus 
blev der afdækket tre tagbærende stolper, vægstolper i vestenden samt et nedgravet, stenfyldt område i 
østenden. Huset er ca. 12 m langt. I nærliggende gruber lå klokkebægerkeramik, som daterer huset til 
tidlig senneolitisk tid. Desuden blev der fundet endnu et muligt langhus. Undersøgelsen fortsættes

504. Birkholmvej
Hus/gruber/brandgrav(?)

Y.st./y.br.Vejanlæg

HOM 1590

16.05.15 Østbirk

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

Per Borup

sb. 185. Afsluttende undersøgelse (AUD 2000, 501) af en aflang, udateret grube med sten

505. Holmegård
Grube

OldtidVejanlæg

HOM 1511

16.05.15 Østbirk

Grube - Oldtid

Per Borup



sb. 93, 94. Afsluttende undersøgelse af område med gruber, heraf flere pakket med sten (AUD 2000, 
502). I en rest af en randstenskæde fremkom en fladehugget spydspids, der kan stamme fra en ødelagt 
grav. Keramik fra flere gruber kan dateres til tidlig førromersk jernalder

506. Industrivej 11
Gravhøje/gruber

Y.st./br./førrom.Vejanlæg

HOM 1514

16.05.15 Østbirk

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Bronzealder
Grube - Førromersk jernalder

Per Borup

sb. 181. Afsluttende undersøgelse af to områder med bopladsspor og grave (AUD 2000, 505). Inden for 
et 2.000 m² stort areal fremkom seks grave, heraf tre brandgrave. Tre grave var mandslange og lå 3 m 
fra en centralgrav. Den Ø-V-orienterede centralgrav var stenpakket og med stenforing langs grubens 
sider. I gravens vestende fremkom en ildslagningssten af flint, mens fylden i østenden havde spor efter 
organisk materiale. I en N-S-orienteret stenlægning fremkom brændte knogler. En anden stenpakning 
lige syd for centralgraven dækkede over en Ø-V-orienteret grav med et lag af omdannet organisk 
materiale i bunden. Nord for centralgraven lå en grav med brændte knogler. En femte grav med 
stenlægning i bunden blev fundet NV for centralgraven. Endelig fremkom en brandplet med brændte 
knogler. Gravene indeholdt ikke daterende fund, men er formodentligt fra midten af bronzealderen

507. Katrinelyst Vest
Gravfelt/boplads

Br.(?)/oldtidVejanlæg

HOM 1516

16.05.15 Østbirk

Gravplads/grav - Bronzealder

Per Borup

sb. 188. Afsluttende undersøgelse af udaterbare gruber og stensamlinger (AUD 2000, 504). Nær en 
stensamling fremkom en glasperle fra yngre romertid

508. Katrinelyst Øst
Gruber

OldtidVejanlæg

HOM 1515

16.05.15 Østbirk

Andre anlæg/diverse - Romersk jernalder
Grube - Oldtid

Per Borup

sb. 95, 96. Afsluttende undersøgelse af område med gravhøj (AUD 2000, 503). Der fremkom 
bopladsspor såsom gruber og stolpehuller. En grube med keramik kan dateres til tidlig førromersk 
jernalder. Desuden blev der påvist en stolperække, der gik ud fra gravhøj

509. Kirstinelyst
Gravhøje/grube

Br./førrom.Vejanlæg

HOM 951

16.05.15 Østbirk

Gravhøj - Bronzealder
Grube - Førromersk jernalder

Per Borup



sb. 187. Afsluttende undersøgelse af udaterbare gruber med sten(AUD 2000, 507)

510. Petersvang
Gruber

OldtidVejanlæg

HOM 1513

16.05.15 Østbirk

Grube - Oldtid

Per Borup

sb. 182. Afsluttende undersøgelse af stenalderboplads (AUD 2000, 509) gav ingen yderligere resultater

511. Sandvad
Boplads

Ældre stenalderVejanlæg

HOM 1517

16.05.15 Østbirk

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

Per Borup

sb. 186. Afsluttende undersøgelse af bopladsområde med gruber og stolpehuller (AUD 2000, 510). 
Gruber med keramik kan dateres til tidlig førromersk jernalder

512. Toftkærgård
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

HOM 1512

16.05.15 Østbirk

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Per Borup

sb. 189. Ved undersøgelse fremkom et vandaflejret kulturlag med keramik fra yngre bronzealder/tidlig 
førromersk jernalder

513. Torpvej
Kulturlag

Y.br./førrom.Vejanlæg

HOM 1543

16.05.15 Østbirk

Kulturlag - Yngre bronzealder
Kulturlag - Førromersk jernalder

Per Borup

sb. 242, 243. Ved prøvegravning fremkom tre områder med bopladsspor; stolpehuller og gruber. 
Undersøgelsen fortsættes

514. Thyregodvej 7
Boplads

OldtidSkovrejsning

HOM 1580

16.06.01 Ejstrup

Bebyggelse - Oldtid

Anders Horsbøl Nielsen



sb. 507, 508. Ved prøvegravning fremkom et område med bopladsspor, stolpehuller og gruber, samt en 
brandgrav. Undersøgelsen fortsættes

515. Springbjerggård
Boplads/brandgrave

Ældre jernalderSkovrejsning

HOM 1581

16.06.05 Nørre Snede

Bebyggelse - Ældre jernalder
Gravplads/grav - Ældre jernalder

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 87, 501-506. Ved prøvegravning af 20 ha stort areal blev der påvist en registreret gravhøj, grave og 
bopladsspor fra yngre bronzealder. De fire bopladsområder havde gruber med daterende keramik, 
kogestensgruber og stolpehuller. I tre områder blev der helt eller delvist afdækket et langhus med tre 
eller flere sæt tagbærende stolper

516. Tvillinggård
Bopladser, gravhøje

Y.st./Y.br.Skovrejsning

HOM 1455

16.06.05 Nørre Snede

Gravhøj - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Per Borup

sb. 405. Undersøgelsen afdækkede en kogestensgrube

517. Løgager
Kogestensgrube

UdateretDyrkning

SIM 1/2001

16.06.06 Them

Grube - Udateret

Knud Bjerring Jensen

sb. 89. Forsat undersøgelse afdækkede et større kulturlag med keramik fra tidlig førromersk jernalder 
og middelalder  (AUD 2000, 521)

518. Alsted Møllevej
Kulturlag

Ældre førrom / midd.Vejanlæg

VKH 6397

16.06.07 Tørring

Kulturlag - Førromersk jernalder
Kulturlag - Middelalder

John E. Jeppesen

sb. 88. Mindre undersøgelse af gruber (AUD 2000, 522). Her blev fundet flintafslag og keramik bl.a. 
dele af et sikar

519. Alsted Møllevej II
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

VKH 6398

16.06.07 Tørring

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Charlotta M. Lindholm

Vejle  Amt



sb. 28. Ved prøvegravning fremkom gruber med trækulsholdig fyld og fyldskifter, der tolkes som 
agerrener fra højryggede agre

520. Kirkholm
Gruber/Ager

Oldtid/midd./nyere tidVejanlæg

HOM 1534

17.01.01 As

Grube - Oldtid
Ager/mark - Middelalder

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 52. Syd for ruinen af en hovedbygning fra sen middelalder fremkom syldstensrester af bygning, 
rester af en brolagt vej/område samt en dyb nedgravning af ukendt funktion. Bygningen blev 
formodentlig opført i slutningen af 1500-årene og sløjfet i 1800-årene

521. Barritskov
Herregårdsplads

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

HOM 1499

17.01.02 Barrit

Herregård - Middelalder
Herregård - Nyere tid

Anne Mette Kjærgård

sb. 59. Ved prøvegravning fremkom gruber med keramik fra per. I

522. Barritskov øst
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

HOM 1499

17.01.02 Barrit

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 19. Ved udgravning fremkom udaterbare stolpehuller samt et dige, formodentligt gammelt toftedige

523. Hornsyld gl. krohave
Bebyggelse/toftedige

Oldtid/midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

HOM 1561

17.01.08 Nebsager

Bebyggelse - Oldtid
Andre anlæg/diverse - Middelalder

Annemette Kjærgaard
Anders Horsbøl Nielsen

sb. 77. Prøvegravning afdækkede stolpehuller og gruber fra tidlig middelalder

524. Almind
Boplads

Tidlig middelalderAndet anlægsarbejde

MKH 1099

17.02.01 Almind

Bebyggelse - Middelalder

Lisbeth Christensen



sb. 69. Prøvegravning af en overpløjet gravhøj med rester af allag gav ingen yderligere resultater

525. Østergård
Gravhøj

OldtidRåstof

MKH 1101

17.02.01 Almind

Gravhøj - Oldtid

sb. 45. Undersøgelsen afdækkede 20 gruber. Flere af dem indeholdt keramik fra førromersk jernalder

526. Nordbygård
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

VKH 6462

17.04.01 Daugård

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Folmer Christiansen

sb. 53. Ved udgravning fremkom to treskibede langhuse og kogestensgruber. Der blev påvist en mulig 
keramikovn med indfyringsgrube i tilknytning til husene. Desuden fremkom en grube med neolitisk 
keramik og et halvt fladehugget flintsegl samt stolpehuller. Undersøgelsen fortsættes

527. Violvej
Boplads

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

HOM 1169

17.04.10 Tyrsted

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

Karen Rysgaard

sb. 11. Ved prøvegravning af et 12 ha stort areal fremkom i alt 11 kogestensgruber og gruber. I tre 
gruber blev der påvist stenlægninger og en forsænkning, der tolkes som et gravrum. Under 
afrensningen af stenlægningen i den ene grube fremkom et sideskår fra et lerkar

528. Kildbjerggård
Grave(?)/kogestensgruber

JernalderAndet anlægsarbejde

HOM 1529

17.04.12 Ølsted

Gravplads/grav - Jernalder
Grube - Jernalder

Per Borup

sb. 33. Undersøgelsen afdækkede dele af to hustomter og affaldsgruber med keramik fra tidlig 
førromersk jernalder

529. Oens
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

HOM 1592

17.04.12 Ølsted

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Anders Horsbøl Nielsen



sb. 307. Fortsat undersøgelse på lavt bakkeparti (AUD 2000, 569). Her fremkom fire Ø-V-vendte 
hustomter fra ældre bronzealder. To af husene målte hhv. 6 x 24 m og 7 x 28 m med kraftige stolper i 
væglinien. Et hus på 7 x 18 m havde væggrøft med indgang midt i sydsiden samt spor af skillevæg og 
båseskillerum i nordsiden. Det sidste hus målte 6 x 16 m og havde få tagbærende stolper

530. Dalsgård
Boplads

Ældre bronzealderVejanlæg

VKH 6392

17.08.05 Givskud

Bebyggelse - Ældre bronzealder

John E. Jeppesen
Folmer Christiansen

sb. 235. Undersøgelse af overpløjet gravhøj med en Ø-V-orienteret jordfæstegrav (AUD 2000, 570). 
Graven lå i 165 cm dybde og var plyndret. Resterne af en bulkiste blev påvist, og i den omrodede fyld 
fremkom fire ravperler. Graven er en mandsgrav fra tidlig enkeltgravskultur. Nord for centralgraven lå 
en kvindegrav med plankekiste. I østenden fremkom to kæder af ravperler. Den ene kæde bestod af 255 
perler og lå foran kvindens sydvendte ansigt. Ved hoften lå endnu en kæde med 326 perler og to 
flintflækker. Graven var omgivet af en ringgrøft med en diameter på 7,5 m. I grøftens midte var spor af 
et hegn af tætstillede planker samt 25 planker placeret i grøftens bund og en indgang i øst. 
Gravanlægget dateres til tidlig enkeltgravstid

531. Frydensbjerg
Gravhøj

Yngre stenalderVejanlæg

VKH 3043

17.08.05 Givskud

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Aase Gyldion Andersen

sb. 234. Undersøgelse af overpløjet, plyndret høj (AUD 2000, 571). Midt i højen lå rester af en Ø-V-
vendt, stensat centralgrav. I den omrodede gravfyld fremkom et bronzefragment, keramik, knogler, 
flintafslag og trækul. Der kunne påvises to-tre højfaser. Den ældste fase er formodenligt fra 
enkeltgravstid, men det eneste daterende fund er bronzestykket fra graven. Desuden blev der påvist 
fyldskifter og stolpehuller

532. Frydensbjergvej I
Høj

BronzealderVejanlæg

VKH 3042

17.08.05 Givskud

Gravhøj - Bronzealder

Aase Gyldion Andersen
Charlotta M. Lindholm

sb. 232. Undersøgelse af nedpløjet høj med et 10 cm tykt lag højfyld (AUD 2000, 572). Her fremkom 
et mindre fyldskifte med et flintafslag og trækul

533. Frydensbjergvej II
Høj

UdateretVejanlæg

VKH 3040

17.08.05 Givskud

Gravhøj - Oldtid

Aase Gyldion Andersen
Charlotta M. Lindholm



sb. 304. Fortsat undersøgelse af bakketop (AUD 2000, 574). Her fremkom fyldskifter og aflange, N-S-
vendte gruber fra yngre stenalder. To større fyldskifter var nedgravede teglovne fra historisk tid

534. Riis
Gruber/teglovn

Stenalder/nyere tidVejanlæg

VKH 6389

17.08.05 Givskud

Grube - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Aase Gyldion Andersen

sb. 221. Undersøgelse af overpløjet gravhøj på naturlig højning. Den Ø-V-vendte centralgrav havde 
kistespor og indeholdt to grove ravperler. På grund af perlernes placering tolkes den som en 
mandsgrav. Lige ved graven fremkom en ringgrøft med en diameter på 4,9 m. I grøften var anbragt 27 
stolper og stik øst var et slip mellem to stolper, måske en indgang. En Ø-V-vendt grav med kistespor lå 
centralt i ringgrøften. Den døde aftegnede sig som et fedtet lag og lå i hocker med hovedet i østenden 
og ansigtet mod syd. Ved hovedet lå et flintafslag og bag nakken fire ravperler. Et rødt okkerlag 
fremkom omkring overkrop og hofte. Den dødes højde og kistens længde beregnes til 145 -150 cm. 
Den gravlagte må være en ung kvinde/pige. Mod syd lå endnu en ringgrøft med 15 stolpespor

535. Riis Høj
Gravhøj

Yngre stenalderVejanlæg

VKH 3029

17.08.05 Givskud

Gravhøj - Yngre stenalder

Aase Gyldion Andersen

sb. 303. Fortsat undersøgelse (AUD 2000, 577). Der blev fundet kogestensgruber og et toskibet hus

536. Riismarksvej II
Boplads

Yngre stenalderVejanlæg

VKH 6388

17.08.05 Givskud

Bebyggelse - Yngre stenalder

John E. Jeppesen

sb. 306. Fortsat undersøgelse (AUD 2000, 578). Her fremkom gruber med skår af fine lerkar og grove 
forrådskar. I en grube blev der fundet store stykker trækul samt fragmenter af digler og støbeforme i ler 
anvendt i forbindelse med smeltning af kobber. To af støbeformene kan identificeres som forme til nåle, 
og en til en punsel. I en del forme var det inderste lag af fint slemmet ler bevaret

537. Riisvej
Boplads

Yngre bronzealderVejanlæg

VKH 6391

17.08.05 Givskud

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Aase Gyldion Andersen



sb. 52. Fortsat undersøgelse af boplads (AUD 2000, 579). Her fremkom udsmidslag og gruber med 
keramik, flintafslag og slagsten

538. Kirkholm
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

VKH 6399

17.08.08 Hvejsel

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Charlotta M. Lindholm

sb. 64. Fortsat undersøgelse (AUD. 2000, 580). Her fremkom en grav fra enkeltgravskultur med fund af 
en ravskive i den vestlige ende. Desuden blev der påvist brandgruber og stolpehuller

539. Mindstrup Mark
Grav/boplads

Yngre stenalderVejanlæg

VKH 6394

17.08.08 Hvejsel

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

John E. Jeppesen

sb. 26. Fortsat undersøgelse (AUD 2000, 583). Der fremkom en udateret kogestensgrube

540. Mølholm
Kogegrube

UdateretVejanlæg

VKH 6401

17.08.09 Langskov

Grube - Udateret

John E. Jeppesen

sb. 293. Undersøgelse af sydvendt side af bakke påviste fire huse og dele af hegnsforløb fra yngre 
romersk jernalder. Området er afgrænset mod vest og udgør en del af en større boplads

541. Thyregod
Boplads

Romersk jernalderAndet anlægsarbejde

VKH 6404

17.08.13 Thyregod

Bebyggelse - Romersk jernalder

John E. Jeppesen

sb. 125. Undersøgelse af sydlig skråning påviste et 4,5 x 20 m hus. I et indgangsstolpehul lå et 
miniaturelerkar. Et par gruber tæt ved huset indeholdt keramik fra ældre romersk jernalder

542. Hvesager II
Boplads

Romersk jernalderAndet anlægsarbejde

VKH 6383

17.09.04 Jelling

Bebyggelse - Romersk jernalder

Folmer Christiansen



sb. 126. Udgravning afdækkede to hustomter på 5,5 x 15-16 m, den ene med delvist bevarede 
vægstolpeforløb. I et vægstolpehul fremkom keramik fra yngre romersk jernalder. En grube indeholdt 
keramik fra tidlig førromersk jernalder

543. Højagercenteret
Boplads

Førom./rom.Andet anlægsarbejde

VKH 6422

17.09.04 Jelling

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Folmer Christiansen

Ringkøbing  Amt

sb. 38. Undersøgelse af fyrretræsbro ved et vadested (AUD 1999, 535, 536). Broen er bygget af fag 
med stolper på 35 x 35 cm adskilt af fag med mindre stolper. Der var anbragt isbrydere opstrøms for at 
hindre is og vandmasser i at ødelægge broen. Brohovedet bestod af en trækasse forstærket med store 
sten. Nogle af stenene havde indhugget tal og initialer, muligvis fra nummerering af engparcellerne i 
ældre tid

544. Albæk Bro
Bro

1800-talletAndet anlægsarbejde

SKJ 520

18.01.08 Skjern

Vej/bro - Nyere tid

Mogens Schou Jørgensen
Mette Busch
Torben Egeberg

sb. 45. Undersøgelse i område med fund af stenalderredskaber på markoverfladen. Der blev påvist et 
cirkulært område med ardspor og nedgravninger fra nyere tid, som kan være spor efter en uregistreret 
gravhøj

545. Mosegårdshus
Boplads

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

SKJ 749

18.01.08 Skjern

Bebyggelse - Yngre stenalder

Torben Egeberg

sb. 42. Udgravning nær en 1100-tals bro (AUD 2000, 596). Her fremkom hestesko, jernbeslag, en 
sølvmønt fra 1522, tildannede egestolper dendrokronologisk dateret til 1200-1300-årene samt en 
spiralarmring af bronze med dyreornamentik: hoveder anbragt på en slangekrop i flere sektioner og 
afsluttet med en hale i ringens ene ende. Ringen er rullet op i otte vindinger og er fra sen 600-
tallet/tidlig 700-tallet

546. Skjern Vad
Bro og vadested

Y.j./midd./renæssanceAndet anlægsarbejde

SKJ 319

18.01.08 Skjern

Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre jer
Vej/bro - Middelalder

Torben Egeberg
Mogens Schou Jørgensen



sb. 16. Undersøgelse af højtomt på 7 x 14 m med bevaret fyld i 1,5 m højde. Midt i højen fremkom et 
1,5 x 2 m stort, rektangulært fyldskifte på højbunden, der tolkes som rester af en grav. Desuden blev 
der fundet mindre stenlægninger fra nyere tid

547. Krøshøj, Fjelstervang
Gravhøj

OldtidPlantning

HEM 3835

18.01.13 Vorgod

Gravhøj - Oldtid
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Hans Rostholm

sb. 105. Undersøgelse påviste oppløjede redskaber og bearbejdet flint fra Maglemosekultur

548. Estvad
Boplads/grav

Maglemosekultur/ SNSkovrejsning

SMS 760A

18.02.02 Estvad

Bebyggelse - Ældre stenalder

Inge Kjær Kristensen

Prøvegravning påviste to områder med stolpehuller fra hustomter

549. Rønbjerg
Bebyggelse

YBRASkovrejsning

SMS 764A

18.02.07 Rønbjerg

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Inge Kjær Kristensen

sb. 659. Prøvegravning i område med fund af guldarmring fra vikingetid, et stykke snoet guldtråd, en 
jernudvindingsovn og andre bopladsspor (AUD 1990, 304). Ved undersøgelsen fremkom stolpehuller, 
gruber og kulturlag med keramik. Bopladsen lå på forhøjninger i terrænet og dateres til førromersk 
jernalder per. III ud fra keramikken. I et engområde fremkom slagger og gruber med ildpåvirkede sten 
samt bebyggelsesspor

550. Bjørnkærgård
Boplads

Førromersk jernalderSelvvalgt forskning

HOL 20.018

18.02.09 Sevel

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Lis Helles Olesen



sb. 752. Fortsat undersøgelse af boplads fra ældre romersk jernalder med NØ-SV-orienterede hustomter 
gennem fire-fem bebyggelsesfaser (AUD 2000, 600). Bopladsen dækkede et areal på omkring 60 x 240 
m. Der blev fundet 21 hustomter, tre hegnsforløb, kulturlag, en grube samt stolpehuller og fyldskifter. 
Hustomterne omfattede 13 langhuse og otte udhuse. I to langhuse var der spor af stald i østenden. I et 
tredje var der spor efter rumopdelinger, mens der var rester af ildsted i et fjerde. Ud fra bygningernes 
placering var det muligt at udskille 13 selvstændige gårdanlæg. Otte af gårdanlæggene bestod af et 
langhus med udhuse, mens de øvrige fem blot bestod af langhuset. Undersøgelsen fortsættes

551. Takkehøj
Boplads

Æ.rom. 1. årh. e. Kr.Råstof

HOL 20.354

18.02.09 Sevel

Bebyggelse - Romersk jernalder

Bo Steen

sb. 145. Prøvegravning og mindre udgravning over en 120 m lang strækning påviste bunden af en 
kogestensgrube og en 30 cm dyb trækulsmile

552. Bodholt I
Boplads

Br.. eller j.Vejanlæg

HEM 3880

18.03.04 Bording

Grube - Bronzealder
Andre anlæg/diverse - Jernalder

Peter Mohr Christensen

sb. 142. Fortsat undersøgelse af boplads fra yngre bronzealder (AUD 2000, 602). Her fremkom 36 
kogestensgruber med kværne og skår fra yngre bronzealder. Midt i området var en nedgravning med et 
større fragment af et lerkar fra tidlig neolitikum.

553. Ravnholt I
Boplads

Y.st./y.br.Vejanlæg

HEM 3779

18.03.04 Bording

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Grube - Yngre bronzealder

Jens Jørgen Kærgaard
Peter Mohr Christensen

sb. 143. Ved fortsat undersøgelse af boplads fremkom en kogestensgrube (AUD 2000, 604)

554. Ravnholt III
Kogegrube

Br. eller j.Vejanlæg

HEM 3781

18.03.04 Bording

Grube - Bronzealder
Grube - Jernalder

Jens Jørgen Kærgaard



sb. 144. Prøvegravning og mindre udgravning påviste otte kogestensgruber, to stolpehuller og en 
trækulsgrube

555. Ravnholt IV
Boplads

Br. eller j.Vejanlæg

HEM 3875

18.03.04 Bording

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Jens Jørgen Kærgaard
Hans Rostholm

sb. 83. Ved undersøgelse af højtliggende område fremkom to huse, ni gruber, to kogestensgruber og 
stolpehuller. Det ene hus var et 4 x 9 m rammehus med tagbærende væg- og gavlstolper. Det andet hus 
var tre-skibet og godt 9 m langt. Gruberne var lertagnings- og affaldsgruber med keramik fra tidlig 
førromersk jernalder. Mod vest fremkom grøfter og gruber fra nyere tid

556. Bitsovgård
Boplads/diverse

Førrom./nyere tidVejanlæg

HEM 3882

18.03.05 Gjellerup

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Nyere tid

Peter Mohr Christensen

sb. 67. Nord for tidligere undersøgelsesområde fremkom seks trækulsfyldte stolpehuller og to mindre 
gruber (AUD 2000, 605)

557. Bjødstrup II
Boplads

OldtidAndet anlægsarbejde

HEM 3373

18.03.05 Gjellerup

Bebyggelse - Oldtid

Peter Mohr Christensen

sb. 84. Nord for tidligere undersøgelsesområder fremkom en kogestensgrube (AUD 1995, 404 og 405)

558. Kirkebakke Nord
Kogegrube

Br. eller j.Plantning

HEM 3910

18.03.05 Gjellerup

Grube - Bronzealder
Grube - Jernalder

Jens Jørgen Kærgaard



sb. 81. Fortsat undersøgelse et 60 x 80 m stort areal på boplads fra vikingetid (AUD 2000, 610). Mod 
nordøst fremkom fire Ø-V-vendte langhuse, der fritlagdes i 16 m længde. De to havde buede langsider. 
Midt i det ene var et 2 x 2 m stort ildsted med rødbrændt ler og sten, og der var kulturlag med ardspor 
over husets vestende. Mod syd lå et 2,5 x 2,7 m stort grubehus med tagbærende stolper i vest- og 
østenden og vægge af udkløvet, brændt træ. Der lå et brandlag i en bue hen over grubehuset, hvilket 
tolkes som rester af tag og væg. I grubehuset fremkom en hvæssesten, en dobbeltkonisk tenvægt, skår 
og tre ubrændte lervævevægte. Mod nordvest var der en brønd, to langhuse, to gruber, hegn og spredte 
stolpehuller. Desuden fremkom to jordfæstegrave på 1,5 x 1,9 m med brændte ben og trækulsholdige 
lag på bunden. Der blev også fundet rester af en sikker og en mulig brandgrav

559. Klokkekildevej
Boplads/grave

Vik./oldtidAndet anlægsarbejde

HEM 3839

18.03.05 Gjellerup

Bebyggelse - Vikingetid
Gravplads/grav - Oldtid

Jens Jørgen Kærgaard
Hans Rostholm

sb. 74. Fortsat undersøgelse af gårde (AUD 1998, 497). Bopladsens nordvestligste gård med et 24 m 
langt hovedhus blev færdigudgravet. Syd herfor blev seks langhuse udvidet, og der fremkom fem nye 
huse. I enkelte stolpehuller var der skår fra overgangen romersk/germansk jernalder

560. Toftgård
Boplads

Y.rom./æ.germ.Vejanlæg

HEM 3525

18.03.05 Gjellerup

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Martin Winther Olesen

sb. 61. Ved undersøgelse fremkom 13 kogestensgruber fordelt i to koncentrationer vest for udgravning 
(AUD 1994, 486). Her fremkom et lille skår

561. Virkelyst
Kogegruber

Br. eller j.Andet anlægsarbejde

HEM 3308

18.03.05 Gjellerup

Grube - Bronzealder
Grube - Jernalder

Erik Møller Jensen

sb. 38. Undersøgelse i område med bronzealderboplads (AUD 1998, 504). Her fremkom en 
nedgravning med et lerkar fra nyere tid og 43 stolpehuller uden system. En del af dem havde firkantet 
form og kan være fra middelalder

562. Løvbakkevej Nord
Boplads

Nyere tid/midd.?Andet anlægsarbejde

HEM 3464

18.03.06 Herning

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Peter Mohr Christensen



sb. 37. Undersøgelse nær et hus fra middelalderen påviste en brønd (AUD 1998, 505). Vest herfor 
fremkom rester af et 5 x 11 m stort hus fra samme periode. I den nordlige del af området lå en 
kogestensgrube og stolpehuller

563. Løvbakkevej Syd
Bopladser

Br. eller j./midd.Andet anlægsarbejde

HEM 3463

18.03.06 Herning

Bebyggelse - Oldtid
Bebyggelse - Middelalder

Martin Winther Olesen

sb. 64. Fortsat undersøgelse (AUD 2000, 620). Her fremkom en stor affaldsgrube med fund fra 
førromersk jernalder samt tre kogestensgruber. Desuden var der to dybe anlæg med trækulsholdig fyld

564. Lægdsgård 2a
Boplads

J./oldtidVejanlæg

HEM 3578

18.03.07 Ikast

Grube - Førromersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Oldtid

Jens Jørgen Kærgaard
Peter Mohr Christensen

sb. 69. Prøvegravning og delvis udgravning af et 80.000 m² stort råstofområde. Her fremkom 11 huse 
fra middelalder fordelt i to grupper. Den ene gruppe bestod af seks huse med parallelle vægge, hvor 
stolpehullerne var placeret parvis over for hinanden. Et par huse havde centralt placerede gavlstolper. 
Det længste hus var 26 m og med rester af ildsted. Den anden gruppe bestod af fem huse, en del med 
spor af tagbærende stolper. Nær husene fremkom to jernfragmenter og skår fra 1100-1200-tallet. Der 
blev fundet knogler i et par stolpehuller og en grube med størstedelen af et hesteskelet. Desuden 
fremkom bopladsspor fra bronzealder: 25 kogestensgruber, tre huse og stolpehuller. Det bedst bevarede 
hus var 7,5 x 13 m og fra ældre bronzealder. Husets vestende var forstyrret af tre middelalderhuse. 
Endelig fremkom tre dybe anlæg med sten og trækul

565. Uhre VI
Boplads/bebyggelse

Br./midd./oldtidVejanlæg

HEM 3841

18.03.07 Ikast

Bebyggelse - Bronzealder
Andre anlæg/diverse - Oldtid
Bebyggelse - Middelalder

Peter Mohr Christensen

sb. 68. Prøvegravning og delvis udgravning af et ca. 80.000 m² stort råstofområde. Her fremkom et 
langhus, 39 kogestensgruber, stolpehuller, en grube, en trækulsplet og tre dybe anlæg. Huset målte 7 x 
28 m med syv sæt tagbærende stolper og dateres til ældre bronzealder ud fra hustype. I og omkring 
huset fremkom en koncentration af kogestensgruber med få skår. De tre dybe anlæg indeholdt hhv. 
brandlag, trækulslag og en stenpakning

566. Uhre VII
Boplads

Br./oldtidVejanlæg

HEM 3842

18.03.07 Ikast

Bebyggelse - Bronzealder
Andre anlæg/diverse - Oldtid

Vibeke Juul Pedersen



sb. 125. Fortsat undersøgelse på stort bopladsområde (AUD 2000, 625). Her fremkom et hus på 5 x 11 
m, dele af tre undersøgte huse, syv gruber, tre grubekomplekser, 18 kogestensgruber samt hegn og 
stolpehuller. Grubekomplekserne indeholdt jerngenstande, fragmenter af lerblokke og skår fra tidlig 
førromersk jernalder

567. Koustrup
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

HEM 3391

18.03.10 Rind

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Peter Mohr Christensen

sb. 98. Udgravning på fylddeponeringsområde påviste en kogestensgrube og fire fyldskifter med trækul 
ved bredden af et gammelt åleje. To grubehuse lå nær kanten af ålejet. Det ene grubehus havde et 
trækulslag på 1,8 x 2,28 m, givetvis et brændt, sammensunket tag. Her fremkom ovnstykker og slagger. 
Det andet grubehus bestod af et 3,6 x 4,4 m stort brandlag med trækul og forkullet materiale, antageligt 
lyngtørv. Oven på den nedbrændte tomt var et sandlag, hvor der var anlagt en smedje med lag af aske, 
trækul og rester fra smedning. Mod vest fremkom en esse bestående af en halvcirkelformet lerplade og 
hårdtbrændte fordybninger. I smedelaget lå plankonvekse smedeslagger. Nordøst for essen var en 
nedgravning til ambolten. I området mellem ambolten og essen var der en koncentration af hammerskæl 
og smedekugler samt 75 bronzestykker bl.a. smeltedråber og afklip. Desuden var der brændte 
lerstykker fra digler eller indpakning til esselodning. Ud fra form og indretning dateres smedjen til 
yngre jernalder eller vikingetid

568. Elkjærvej
Boplads

J./y.j. eller vik.Andet anlægsarbejde

HEM 3840

18.03.17 Sønder Felding

Bebyggelse - Yngre jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Martin Winther Olesen

sb. 96. Mindre undersøgelse af et 210 m² stort område (AUD 1998, 509). Her fremkom dele af to huse 
eller to faser af samme hus, en slaggegrube, en grøft og stolperækker. Husene blev afdækket i  8 m 
længde og er fra ældre germansk jernalder

569. Nørregade/Vestergade
Boplads

Ældre germansk jernalderAndet anlægsarbejde

HEM 3529

18.03.17 Sønder Felding

Bebyggelse - Germansk jernalder

Peter Mohr Christensen

sb. 97. Afsluttende undersøgelse (AUD 2000, 630). Her fremkom fem jernudvindingsovne, hvoraf den 
ene er udgravet. Ovnene var 60 cm i diameter og bevaret i 60 cm dybde. I de fleste af ovnene blev der 
påvist nederste del af skakten, slagge og et trækulslag i bunden. Nær ovnene lå en trækulsfyldt 
sænkning. Øverst i en ovn fremkom et lille hankekar fra sen germansk jernalder

570. Åparken Syd
Jernudvinding

Germansk jernalderAndet anlægsarbejde

HEM 3837

18.03.17 Sønder Felding

Jernudvinding - Germansk jernalder

Martin Winther Olesen



sb. 24. Undersøgelse af to overpløjede gravhøje fra ældre romersk jernalder. Den vestlige høj var 20 m 
i diameter og bevaret i 70 cm højde. I midten lå en nedgravning med spor efter en 1,7 x 2,9 m trækiste 
omgivet af en stenpakning, heraf mange knusesten og kværne. Stenpakningen var sunket ned i graven 
hen over rester af kistelåget. På kistens bund var rester af langsgående kæppe med bark. I gravens 
sydvestlige del var der en nedgravning, der tolkes som spor efter plyndring i oldtiden. Graven indeholdt 
to lerkar, en kop, en skål, en bøjlesaks, to knive samt søm og beslag fra et lille skrin. I gravfylden 
fremkom en flintøkse, og under højen var gruber med et skår fra enkeltgravskultur. Der var ardspor 
samt stolpehuller og kogestensgruber ældre end pløjningen under højen. Inden for højens fod fremkom 
en kreds stolpehuller. I et stolpehul stod et stort lerkar. Den østlige høj lå umiddelbart øst for den anden 
høj. Midt i højtomten var en moderne nedgravning med fyld af lerkarskår, en stump bronze og små 
sten. Et fund af en sølvfibula, en bronzefibula med pålagt guldtråd og en bronzespore fra 1891 stammer 
formodenligt fra denne høj. Der var ligeledes en kreds af stolpehuller omkring højen, og i kanten af et 
af dem var en nedgravning med syv lerkar.

571. Lindegård I
Gravhøje/ardspor/boplads

Æ.rom./y.st.Vejanlæg

HEM 2234

18.03.18 Tjørring

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

Jens Jørgen Kærgaard
Hans Rostholm

sb. 52. Undersøgelse af gravplads med 11 jordfæstegrave og to brandgrave. De ni jordfæstegrave 
indeholdt en lerkop, en kniv, fire jernstykker, et lerkar og en spillebrik af glas. I fire grave sås kistespor, 
og i en skeletspor. Fire jordfæstegrave lå med en brandgrav i et centralt gravkompleks. De to sidste 
jordfæstegrave havde stenkister. I den ene lå to dæksten over et kisterum med to krukker, to åbne skåle, 
to fodbægre og en kop. En af krukkerne havde et mæanderbånd med seks ornamenterede bukler. Den 
anden stenkiste var delvist bevaret og havde skår fra fire lerkar. De to brandgrave var rige urnegrave. 
Brandgraven i gravkomplekset indeholdt en bronzespand med spor af hørtekstiler på ydersiden. I 
spanden lå brændte ben, en glat guldring og en trompetfibula. Nær spanden lå en jernklump. Røntgen 
viste, at den bestod af et sammenbøjet sværd, en skjoldbule, to sporer, en spydspids, bælteudstyr og 
beslag til en sværdskede. Den anden brandgrav havde en urne med brændte ben, et sammenbukket 
sværd, en skjoldbule og mindre bronze- og jerngenstande. I fylden omkring urnen lå to smeltede 
bronzedråber og en gulddråbe. To gruber med ligbålsrester hører til brandgravene. Den ene grube 
indeholdt brændte ben, genbrændte skår og 38 smeltede bronzeperler. Den anden grube indeholdt tre 
smeltede jernnagler, to stykker smeltet glas og ca. 130 stykker smeltet bronze, heraf en nagle og et 
rembeslag til drikkehorn eller våbenudstyr. Brandgravene og den ene stenkiste er fra ældre romersk 
jernalder. De øvrige jordfæstegrave er fra ældre eller yngre romersk jernalder. Gravpladsen ligger nær 
to samtidige gravhøje og et bopladsområde med fund af grave

572. Lindegård II
Gravplads

Romersk jernalderAndet anlægsarbejde

HEM 2235

18.03.18 Tjørring

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Martin Winther Olesen



sb. 49. Fortsat undersøgelse af et 38.000 m² stort areal med boladser og grave fra sen førromersk 
jernalder og ældre romersk jernalder samt slaggegruber og grubehuse fra yngre jernalder (AUD 2000, 
631). Mod vest fremkom rester af to-tre huse, gruber, kogestensgruber og en slaggegrube samt dele af 
et gårdsanlæg med et langhus med stald og en smedje med kulturlag. I den nordlige del lå to gravhøje 
og en gravplads fra ældre romersk jernalder. Mod syd lå to indhegnede gårdsanlæg fra sen førromersk 
jernalder. Vest herfor fremkom lertagningsgruber og en jordfæstegrav med to lerkar og rester af tre 
brandgrave samt en stor gård med 14 indhegnede bygninger. På gårdens areal lå tre-fire, selvstændigt 
indhegnede gårde. Hovedbygningen var 25 m lang med syv mindre bygninger langs hegnet. I samme 
område lå fem grubehuse fra yngre jernalder. Øst for det store gårdsanlæg fremkom en brandgrav med 
et stort lerkar med brændte ben, et mindre lerkar, rideudstyr, et par jernnåle, en sølvnål, en sølvfibula og 
en massiv guldfibula med en snoet guldfingerring. Guldfibulaen er en sjælden type fra den tidligste del 
af ældre romersk jernalder. Ved siden af brandgraven var der et fyldskifte med ligbålsrester, jernstykker 
og cindret keramik

573. Rosenholmvej
Boplads/grave

Æ. og y. j./æ.rom./y.st.?Andet anlægsarbejde

HEM 3441

18.03.18 Tjørring

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

Martin Winther Olesen

sb. 50. Udgravning af et 6.500 m² stort areal på bopladsområde (AUD 1997, 402). Her fremkom et 7,5 
x 35 m hus fra bronzealderen og rester af 13 huse fra sen ældre romersk eller tidlig yngre romersk 
jernalder. Det længste jernalderhus var 20 m. Bopladsen har spor af syv mulige gårdsanlæg. I et 
indhegnet område lå hovedbygning og to huse placeret langs hegnet. Desuden fremkom tre 
affaldsgruber, ni skaktovne og to trækulsmiler samt en stor nedgravning med trækul og opløste skår, 
der tolkes som en grav

574. Østerbyvej
Boplads/jernudvinding/grav?

Bra./rom.ja.Andet anlægsarbejde

HEM 3405

18.03.18 Tjørring

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Martin Winther Olesen

sb. 391-392. Ved prøvegravning blev der lokaliseret bopladsområder fra hhv. yngre bronzealder og 
yngre romersk jernalder

575. Kapelbakke I
Boplads

Y.br./y.rom.Andet anlægsarbejde

HOL 20.362

18.03.19 Tvis

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Bo Steen



sb. 390. På lokaliteten findes delvist bevarede rester af et jorddige, der indkredser et areal på ca. 40 x 40 
m. Både stednavnet, den lokale overlevering og fund af dele af et menneskeskelet indicerer, at det 
inddigede område kunne være en kapeltomt med kirkegård. Men en prøvegravning afdækkede ingen 
spor efter bygning eller grave

576. Kapelbakke II
Kapel med kirkegård

MiddelalderSelvvalgt forskning

HOL 20.362

18.03.19 Tvis

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Helle Henningsen

sb. 51. Undersøgelse af fire huse, to kogestensgruber og stolpehuller vest for undersøgt boplads (AUD 
2000, 632). To huse havde kulturlag og blev fremgravet i 8 m længde. Det ene hus havde indgang i 
begge langsider. Inden for indgangene var der fyldskifter med brændt knogle, dele af et miniaturelerkar 
og ildskørnet flint, der tolkes som brandgrave eller husofre. Desuden var der fund i stolpehuller, 
kogestensgruber og kulturlag. Endelig fremkom en flække og skår fra yngre stenalder

577. Nøvling Plantage
Boplads/grave?

Br.y.st.Vejanlæg

HEM 3731

18.03.20 Vildbjerg

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Vibeke Juul Pedersen

sb. 51. Undersøgelse af et 40 x 90 m stort område påviste fem oppløjede kogestensgruber

578. Foldager
Kogegruber

Br. eller j.Plantning

HEM 3876

18.03.21 Ørre

Grube - Oldtid

Esben Donnerborg

sb. 56. Fortsat udgravning af Borremoseanlæg fra førromersk jernalder per. IIIa (AUD 2000, 634). Der 
blev frilagt dele af den befæstede landsby samt portåbninger i øst og vest. Desuden fremkom fem 
langhuse og et udhus, der lå på række langs det åbne strøg mellem den østlige og vestlige port. Det 
samlede antal hustomter er tolv langhuse og to udhuse. Bebyggelsen har omfattet 10-13 samtidige 
langhuse, generelt kun med en fase. Ved snit i voldgraven og frilæggelse af voldgravens bund fremkom 
rækker af nedstukne, dobbelt tilspidsede træpinde, der udgør en bræmme på ca. 90 cm midt på den 
vandrette bund. Træpindene er af eg og findes i to udgaver, med og uden hak. Den samlede længde er 
typisk 13-15 cm. Spidserne er anbragt med den korteste og tyndeste spids opad, så hakket kan være 
anvendt til at rykke spidsen på plads. Keramik og henkastet bopladsaffald er fremkommet i voldgravens 
fyld. Der er indledt kortlægning af det fossile, flyvesanddækkede søbassin med boreprøver og georadar. 
Undersøgelsen fortsætter

579. Lyngsmose
Befæstet boplads

Yngre førromersk jernalderDyrkning

RIM 7723

18.04.06 No

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Palle Eriksen
Per Ole Rindel



sb. 13. Ved mindre undersøgelse fremkom grubehuse og spor af stolpebyggede langhuse. Bopladsen 
dateres til vikingetid ud fra fund af skår fra et halvkuglekar

580. Nørby
Boplads

VikingetidSelvvalgt forskning

RIM 7902

18.04.07 Nysogn

Bebyggelse - Vikingetid

Per Ole Rindel
Palle Eriksen

sb. 34. Fortsat undersøgelse af boplads fra ældre romersk jernalder (AUD 2000, 635). I det 300 m² store 
felt fremkom tre hustomter med stald i den ene ende og beboelse i den anden samt tykke kulturlag. Et af 
husene var omsluttet af et hegn kun 1 m fra huset. Ud for begge husets indgange var der åbninger i 
hegnet

581. Hugborgvej
Boplads

Romersk jernalderAndet anlægsarbejde

RIM 7761

18.04.09 Rindum

Bebyggelse - Romersk jernalder

Palle Eriksen
Helle Henningsen

Ved afrømning fremkom store fyldskifter. I et af disse blev der fundet spor af en brønd, hvor en 
trætønde var brugt som brøndkarm

582. Velfac
Bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

RIM 7900

18.04.09 Rindum

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Palle Eriksen

sb. 163. Undersøgelse af et 1,2 x 28 m stort felt på fredet hede med forekomst af oldtidsager. Her 
fremkom en boplads fra sen bronzealder/tidlig førromersk jernalder under ageren samt ardspor under 
digevoldingerne. Der blev udtaget prøver til naturvidenskabelige analyser og C14-dateringer

583. Øster Lem Hede
Agre/boplads

Førromersk jernalderSelvvalgt forskning

RIM 7806

18.04.12 Sønder Lem

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

Palle Eriksen



sb. 86. Prøvegravning i område med detektorfund fra sen jernalder og tidlig middelalder afdækkede 
grålige fyldskifter, formodentligt fra stenalderen

584. Sønderbygård
Gruber

Stenalder?Selvvalgt forskning

HOL 20.342

18.05.07 Handbjerg

Andre anlæg/diverse - Udateret

Lis Helles Olesen

sb. 67. Prøvegravningen afdækkede kulturlag med skår fra tiden omkring 1400 og flere stolpehuller

585. Nørregade 3
Kulturlag

MiddelalderAndet anlægsarbejde

HOL 20.367

18.05.09 Holstebro

Kulturlag - Middelalder

Lis Helles Olesen
Helle Henningsen

sb. 76. Undersøgelsen af den overpløjede høj afdækkede en jordfæstegrav markeret med to granitsten. 
Mellemrummet mellem den bortrådnede kiste og kanten af gravrummet var udfyldt med marksten. Midt 
i graven lå brændte knogler, en bronzehalsring, to bronzearmringe, en bronzesyl med træskaft og dele 
af en bronzefibula samt små barkflager fra en æske. Graven gennemskar et anlæg opfyldt med marksten 
og rester af brændte knogler spredt i fylden. Anlægget tolkes som en grav. Rundt om gravene var en 7 x 
11 m stor ringgrøft. Inden for grøften fremkom tre stolpehuller, der kan være rester af et dødehus

586. Lille Agerbæk III
Høj

Ældre bronzealder p. III.Andet anlægsarbejde

HOL 20.369

18.05.10 Mejrup

Gravhøj - Ældre bronzealder

Bo Steen

sb. 119. Fortsættelse af prøvegravning (AUD 1999, 571). To bopladsområder lokaliseret i 1999 blev 
afgrænset, og yderligere to bopladsområder blev påvist. Bopladserne dateres til neolitikum eller 
bronzealder. Undersøgelserne fortsættes

587. 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 1999, 572) af den delvist udgravede landbebyggelse fra tidlig 
middelalder. Desuden fremkom stolpehuller og gruber fra neolitikum eller ældre bronzealder

588. Mellemtoft Øst
Boplads

Tidlig midd./neolitikum eller ældre 
bronzealder

Andet anlægsarbejde

HOL 20.321

18.05.10 Mejrup

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

Bo Steen

sb. 76. Ved prøvegravning blev der lokaliseret en registreret, overpløjet gravhøj. Højen udgraves i 2002

589. Sletten
Høj

Ældre bronzealder p. III.Andet anlægsarbejde

HOL 20.310

18.05.10 Mejrup

Gravhøj - Ældre bronzealder

Bo Steen

sb. 135. Forundersøgelse afdækkede tildannet træ, dele af jernalderlerkar, et netsynk samt tildannede og 
tilspidsede egestolper

590. Gundesbøl Å
Tildannet træ og løsfund

Jernalder og historisk tidAndet anlægsarbejde

SKJ 756

18.06.07 Ådum (Oddum)

Andre anlæg/diverse - Jernalder
Andre anlæg/diverse - Oldtid

Mette Busch

sb. 133. Udgravning i område med fund af tildannet træ. Der fremkom en tørvebygget dæmning anlagt 
på tværs af en ådal. Træ herfra er dendrokronologisk dateret til omkring 1200. Desuden er der udtaget 
prøver til AMS-datering og pollenanalyse. Dæmningens tørv dannede tydelige bånd profilen. I 
vestsiden af dæmningen stod tilspidsede stolper og grene samt pakninger af tynde grene. Nedstrøms fra 
dæmningen lå dele af et gearhjul til en vandmølle

591. Sejrup
Dæmning og træ fra vandmølle

MiddelalderAndet anlægsarbejde

SKJ 753

18.06.07 Ådum (Oddum)

Andre anlæg/diverse - Middelalder
Vandmølle - Middelalder

Mette Bjerrum
Mogens Schou Jørgensen
Torben Egeberg



sb. 134. Forundersøgelse af træbro ved indmåling af stolper fra midterfaget og stolper ved de to 
brohoveder

592. Sønderskov Bro
Bro

1800-talletAndet anlægsarbejde

SKJ 751

18.06.07 Ådum (Oddum)

Vej/bro - Nyere tid

Mogens Schou Jørgensen
Mette Busch
Torben Egeberg

sb. 130. Prøvegravning af et bopladsområde med stolpehuller og gruber fra neolitikum/ældre 
bronzealder samt spor efter en boplads fra yngre bronzealder. Desuden blev der lokaliseret to 
registrerede, overpløjede gravhøje samt oppløjede mørke pletter med trækulsrester. I en grube blev der 
fundet skår fra MN A V

593. Øster Møltrup
Boplads

MN V, Neolitikum/ældre bronzealder, 
yngre bronzealder

Skovrejsning

HOL 20.361

18.07.08 Lomborg

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

Bo Steen

sb. 105. Ved undersøgelsen af et 265 m² stort areal fremkom dele af et bopladsområde med vestenden 
af en hustomt og en brønd. Ud fra keramikken dateres bopladsen til begyndelsen af ældre romersk 
jernalder

594. Møborg Kirke
Boplads

Ældre romersk jernalderAndet anlægsarbejde

HOL 20.360

18.07.09 Møborg

Bebyggelse - Romersk jernalder

Bo Steen

sb. 8. Prøvegravning af et 20 ha stort område med en registreret, overpløjet gravhøj. Undersøgelsen 
viste, at gravhøjen var bortpløjet. I størstedelen af området var der dybdegående pløjespor efter den 
hedeplov, der blev anvendt ved genopdyrkningen

595. Stenumvej/Kærholm
Gravhøj

OldtidAndet anlægsarbejde

HOL 20.364

18.08.05 Råsted

Gravhøj - Oldtid

Bo Steen



sb. 327. Ved prøvegravningen fremkom lertagningsgruber samt enkelte ardspor. Ud fra keramikken i 
gruberne kan disse dateres til yngre bronzealder/førromersk jernalder

596. Sørvadgård
Gruber og ardspor

Y.br./førrom.Andet anlægsarbejde

HOL 20.366

18.08.11 Vinding

Grube - Yngre bronzealder
Ager/mark - Udateret

Bo Steen

sb. 97. Ved undersøgelse af et 860 m² stort felt fremkom tre brønde. De to indeholdt skår fra ældre 
germansk jernalder. Desuden blev der fundet stolpehuller og et affaldslag, der fortsatte uden for det 
undersøgte område. Der kunne udskilles en 5 x 8 m stor hustomt, der muligvis er samtidig med de to 
undersøgte brønde. I affaldslaget lå skår fra både ældre germansk jernalder og vikingetid/tidlig 
middelalder

597. Dybe gl. elværk
Boplads

Æ.germ./vik./tidlig midd.Andet anlægsarbejde

HOL 20.305

18.09.01 Dybe

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Bo Steen

sb. 61. Ved undersøgelse af kystskrænten fremkom et halvt forrådskar fra ældre jernalder i skræntens 
profil. Desuden blev der fundet skår fra ældre og yngre romertid samt dele af en stjertpotte. Den 
resterende del af bopladsområdet markerer sig som en langstrakt forhøjning i landskabet

598. Nørremark
Boplads

Æ.j./y.rom.Diverse

HOL 20.372

18.09.04 Fjaltring

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Bo Steen

sb. 252. Ved undersøgelsen fremkom et bælte af to til fire rækker, tætsiddende stolpehuller. De var 
ensartede i flade og snit, runde, sorte og uden overlapninger. Bæltet af stolpehuller er omtrent parallelt 
med voldgraven, ca. 3 m fra dennes yderside. Grundet feltets begrænsede størrelse kunne det ikke 
afgøres, om det er et palisadebælte. Undersøgelsen fortsætter

599. Rammedige
Forsvarsanlæg?

OldtidAndet anlægsarbejde

HOL 20.359

18.09.08 Ramme

Forsvarsanlæg/voldsted - Oldtid

Lis Helles Olesen

Ribe  Amt



sb. 63. Ved besigtigelse af forhøjning fandtes oppløjede sten, spor efter gravhøj. Gravhøjen har en 
diameter på 20 - 25 m og en bevaret højde på 1,0 - 1,5 m. Den var afsat 150 m forkert på sb.-kortet

600. Bavnhus
Høj

OldtidSkovrejsning

HBV 1066

19.01.02 Bække

Gravhøj - Oldtid

Silke Eisenschmidt

sb. 52-53. Ved besigtigelse af mark med fund af stensatte grave fandtes oppløjede sten, rester af 
kogestensgruber samt et aflangt fyldskifte med hovedstore sten

601. Klebæk III
Boplads/grav?

Oldtid/yngre stenalder?Skovrejsning

HBV 1065

19.01.02 Bække

Andre anlæg/diverse - Oldtid

Silke Eisenschmidt

sb. 63. Undersøgelse af overpløjede gravhøje. Her fremkom fire jordfæstegrave fordelt i tre høje med 
15 - 20 m afstand. Den ene gravhøj kunne erkendes som en skygge, 15 m i diameter. Centralt i højen lå 
en kammergrav med en stenbrolagt bund fra enkeltgravskultur. Graven var inddelt i to sektioner i 
forlængelse af hinanden med en gravlæggelse i hver sektion. Der blev fundet en stridsøkse, flintøkser 
og flækkeknive. En anden jordfæstegrav er senere anlagt i højen. Den havde spor efter en bulkiste 
anbragt på stenheller og indeholdt en stridsøkse og et intakt, ornamenteret lerbæger i østenden. Endnu 
en grav fremkom på en svag højning ved siden af den første høj. Her blev påvist spor efter et Ø-V-
vendt plankekammer med to tyknakkede økser i sydsiden. Vest for enkeltgravshøjene lå en 
bronzealderhøj på 10 m i diameter med stolpespor omkring. Centralt fremkom en N-S-vendt 
stenrammegrav med to koncentrationer af brændte ben i hver ende af bulkisten, der tolkes som en 
dobbeltbegravelse. Ved den nordlige benkoncentration lå en bøjlenål og en bronzedolk. Graven dateres 
til bronzealder per. III/IV. Desuden fremkom gruber og stolpehuller fra enkeltgravstid. Et par gruber 
indeholdt flint og keramik

602. Spidshøjgård
Gravhøje

Enkeltgravskultur/bronzealderRåstof

MKH 1095

19.01.08 Skanderup

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Bronzealder

Hans Chr. H. Andersen

sb. 63. Fortsat undersøgelse af en tidlig senneolitisk hustomt med forsænket gulvparti (AUD 2000, 
653). Der blev påvist bopladsspor fra enkeltgravskultur, ældre bronzealder og sen bronzealder/tidlig 
førromersk jernalder

603. Margrethenborg
Bebyggelse

EGK, tidlig sennoelitikum, æbz og sen 
bz/tidlig frj.

Skovrejsning

HBV 1047

19.01.10 Veerst

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

Ejvind Hertz



sb. 90. Undersøgelse af fredet gravhøj påviste en fase og en randstenskæde. I den sydlige del af højen 
fremkom rester af tre urner fra bronzealder per. VI. En af urnerne indeholdt en ragekniv. Højmidten var 
ødelagt af rodkagen fra et væltet træ

604. Sønderskov Hjortehave
Høj

Yngre bronzealderDiverse

HBV 1060

19.03.02 Folding

Gravhøj - Yngre bronzealder

Silke Eisenschmidt

sb. 87. Fortsatte undersøgelser (AUD 2000, 656). Her fremkom fire huse og 13 grubehuse fra 
vikingetid samt dele af tre huse fra germansk jernalder. To slaggegruber med jernslagger fra skaktovne 
blev også undersøgt

605. Holsted Overmark
Bebyggelse

Germansk jernalder og vikingetidAndet anlægsarbejde

HBV 941

19.03.04 Holsted

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Ejvind Hertz

sb. 86. Ved vandsoldning af to tons fyld fra brandpletter og fyld omkring urnebrandpletter fra gravplads 
fra ældre romertid fremkom hele og fragmenterede dele af bronzefibler, nåle, jernknive og en sølvmalle 
i filigranteknik (AUD 1998, 540)

606. Sønder Holsted II
Grave

Ældre romersk jernalderAndet anlægsarbejde

HBV 928

19.03.04 Holsted

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Ejvind Hertz

sb. 3 og 128. Ved en forundersøgelse af et ca. 5 ha stort område fremkom to hustomter hhv 13 og 28 m 
lange. De kan ud fra formen dateres til ældre bronzealder. Desuden blev der trukket søgegrøfter for at 
undersøge bevarede rester eller anlæg i tilknytning til den sløjfede høj. Det gav ingen resultater

607. Varminglund
Bebyggelse

Ældre bronzealderSkovrejsning

ASR 1404

19.04.10 Seem

Bebyggelse - Ældre bronzealder

Claus Feveile

sb. 102. Ved undersøgelse af et 3 000 m² stort areal blev der afdækket to gårdsanlæg samt dele af 
yderligere to gårdsanlæg. I to tilfælde var hovedhusene omgivet af afvandings- eller drængrøfter. Alle 
fire gårde er antageligt samtidige og kan ud fra keramikken dateres til ældre germansk jernalder

608. Danelund
Bebyggelse

Ældre germansk jernalderAndet anlægsarbejde

ASR 1593

19.04.11 Vester Vedsted

Bebyggelse - Germansk jernalder

Claus Feveile



sb. 350. Ved en prøvegravning fremkom dele af to hustomter og et hegn. Hegnet er antagelig fra 
jernalderen, og det ene af husene kan være fra middelalderen

609. Amtssygehuset
Bebyggelse

Oldtid og/eller middelalderAndet anlægsarbejde

ESM 2375

19.05.02 Brøndum

Bebyggelse - Oldtid
Bebyggelse - Middelalder

Kirsten Prangsgaard

sb. 347. Undersøgelse af bebyggelsesspor fra yngre romersk/ældre germansk jernalder og middelalder. 
Der blev fundet en dobbeltgård med hegn samt et-to dårligt bevarede huse fra yngre romersk/ældre 
germansk jernalder. Dernæst fremkom dele af to gårde fra det 13. årh., der lå op til en fra historisk tid 
kendt hulvej. Gårdene kan muligvis være samtidige med Bryndum Kirke 200 m derfra

610. Bryndum Syd
Bebyggelse

Jernalder og middelalderAndet anlægsarbejde

ESM 2373

19.05.02 Brøndum

Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Kirsten Prangsgaard

sb. 293. Ved undersøgelse af et ca. 40.000 m² stort areal fremkom hustomter fra enkeltgravskultur, 
senneolitikum, ældre og yngre bronzealder, førromersk jernalder samt ældre og yngre romersk jernalder 
(AUD 1999, 613). Enkelte huse kan være fra yngre jernalder og vikingetid. Sikre bebyggelsesspor 
forekommer fra 1200-1300-tallet, hvor lokaliteten udvikler sig til en landsby med mere end fire gårde. 
Mod øst lå to formodede dyrefolde, og mod vest fremkom spor efter højryggede agre. Landsbyen 
fortsætter uændret frem til i dag. Dens parceller svarer til matrikuleringen i 1820 med fem gårde og en 
udflyttet sjette gård, som det blev påvist ved udgravningen. Desuden blev der fundet en jordfæstegrav 
fra yngre romersk jernalder

611. Måde Industri IV
Bebyggelse/grav

Enkeltgravskultur/senneolitikum/bronze
alder/ældre 
jernalder/middelalder/renæssance/nyere 
tid

Andet anlægsarbejde

ESM 2320

19.05.03 Esbjerg

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

Kirsten Prangsgaard



sb. 301. Prøvegravningen afdækkede stolpehuller af ukendt funktion og datering. Derudover fremkom 
en grube med neolitiske skår

612. Måde Industri V
Bebyggelsesspor

Oldtiden/neolitikumAndet anlægsarbejde

ESM 2367

19.05.03 Esbjerg

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Oldtid

Kirsten Prangsgaard

sb. 295. Fortsat undersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre bronzealder, overgangen mellem førromersk 
og romersk jernalder samt ældre middelalder og urnegrav samt brandpletter fra ældre romersk jernalder 
(AUD 2000, 668). Der fremkom to langhuse og et mindre hus, der udgør to faser af en enkeltgård. Den 
kan dateres til ældre bronzealder ud fra hustypologi. I et stolpehul lå et flintsegl fra ældre bronzealder, 
som ikke kan knyttes til husene. Fra omkring Kristi fødsel er der en flerfaset landsby med flere, 
samtidige gårde. Der blev afdækket 34 langhuse, 19 mindre huse, 19 staklader og 19 hegn samt fire 
anlæg med stolper i forbindelse med gruber. Desuden fremkom der kogestensgruber, andre gruber samt 
dele af en brolagt stald i østenden af et langhus

613. Måde Losseplads
Bebyggelse/urnegrav/brandpletter

ældre bronzealder/førromersk 
jernalder/ældre romersk jernalder/ældre 
middelalder

Andet anlægsarbejde

ESM 2348

19.05.03 Esbjerg

Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Søren Jensen
Palle Siemen

sb. 284. Ved undersøgelse af et 30.000 m² stort areal blev der fundet enkeltgårde fra ældre jernalder, et 
hus fra tidlig førromersk jernalder, et hus fra ældre romersk jernalder, to huse fra ældre jernalder, en 
staklade samt stolpehuller og gruber især fra førromersk jernalder. Fundet af en flintkniv i et stolpehul 
indicerer aktivitet i yngre stenalder. Ved prøvegravningen af tilstødende arealer fremkom bopladsspor 
fra jernalder og muligvis neolitikum. Udgravningen fortsætter

614. Sdr. Novrupvej III
Bebyggelse

Førromersk og ældre romersk jernalderAndet anlægsarbejde

ESM 2120

19.05.03 Esbjerg

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Kirsten Prangsgaard



sb. 281. Undersøgelsen af et ca. 5.000 m² stort areal afdækkede mulige toftegrænser, stolpehuller og 
gruber med keramik fra sen middelalder/renæssance. Desuden fremkom et grubekompleks med 
ildsteder indeholdende keramik, munkesten samt slagge. Fundene kan stamme fra smedje eller teglværk

615. Guldager Børnehave
Bebyggelse

Sen middelalder/renæssanceAndet anlægsarbejde

ESM 2377

19.05.06 Guldager

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Kirsten Prangsgaard

sb. 282. Ved prøvegravning af ca. 20.000 m² fremkom dele af tre udaterede huse samt en grube med 
keramik fra tidlig førromersk jernalder

616. Sjelborgparken
Bebyggelsespor

Ældre jernalderAndet anlægsarbejde

ESM 2372

19.05.06 Guldager

Bebyggelse - Ældre jernalder

Kirsten Prangsgaard

sb. 80. Fortsat undersøgelse af gravfelt med 11 grave fra yngre romersk jernalder (AUD 2000, 672). 
Gravene er Ø-V-orienterede. Blandt gravudstyret blev der fundet lerkar, perlekæder af glas- og 
ravperler, fibler og andre dragtsmykker, knive, dele af kamme og en enkelt spydspids. Udstyret tyder på 
syv kvindegrave, en mandsgrav og en barnegrav (1,5 m lang kiste)

617. Tjæreborg Østerby
Gravplads

Yngre romersk jernalderAndet anlægsarbejde

ESM 2321

19.05.13 Tjæreborg

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Kirsten Prangsgaard

sb. 203. Undersøgelsen skulle stedfæste en kendt, men bortpløjet gravhøj. Desuden fremkom en 
formodet grav med keramik fra neolitikum samt stolpehuller fra jernalderen

618. Skovgård
Gravhøj/bebyggelse

Neolitikum/jernalderSkovrejsning

ESM 2387

19.06.04 Vorbasse

Gravhøj - Yngre stenalder
Bebyggelse - Jernalder

Kirsten Prangsgaard

sb. 42. Ved prøvegravningen fremkom anlægsspor med et mørkt fyld. Anlæggene kunne dateres til 
historisk tid på baggrund af fund bl.a. tegl og pigtråd

619. Borrekær Bæk øst
Grøfter, gruber

Historisk tidAndet anlægsarbejde

VAM 1376

19.07.01 Billum

Grube - Nyere tid

Niels Algreen Møller



sb. 14. Undersøgelse syd for kirken, der har eksisteret fra 1400-1500-tallet indtil nedrivningen i 1891. 
Der blev påvist en kraftig sandflugt over kirke og kirkegård fra 1700-tallet. Under flyvesandslaget 
fremkom undergrunden med fire sæt hjulspor, hvoraf et sæt førte til kirken. I det ene sæt blev der 
fundet et kridtpibehoved

620. Oksby gl. kirke
Vej

RenæssanceAndet anlægsarbejde

VAM 1381

19.07.03 Ho

Vej/bro - Nyere tid

Susanne Nissen Gram

sb. 20. Delvis udgravning af en senmiddelalderlig gård eller landsby. Her fremkom bebyggelsesspor i 
form af flere tørvebyggede vægforløb, stolpehuller samt dele af et dige. De nederste, fugtige lag bestod 
af velbevarede gødningslag. Heri lå en skibsplanke fra middelalderen og en tilskåret egeplanke. 
Desuden fremkom jerngenstande, forarbejdede træstykker og læder. Det indsamlede keramikmateriale 
viser, at bebyggelsen er opgivet i slutningen af 1500-tallet.  Bebyggelsen har flere faser, der alle præges 
af stormfloder fra Vesterhavet

621. Øster Oksby
Bebyggelsesspor, grøfter

Senmidd./renæssanceAndet anlægsarbejde

VAM 1379

19.07.03 Ho

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Susanne Nissen Gram

sb. 158. Undersøgelsen afdækkede et bopladsområde med flere bebyggelsesfaser. Der var spor efter tre 
langhuse, et hegnshus, fire hegn og en staklade. Der er mindst tre hovedfaser på lokaliteten. Ud fra 
keramik og hustype kan to af langhusene dateres til yngre romersk/ældre germansk jernalder, mens det 
sidste langhus er fra ældre romersk jernalder B2. Et af husene havde bevaret tagbærende stolper og 
vægstolper, mens de øvrige kun havde spor efter tagbærende stolper. Fundmaterialet omfattede 
keramikmateriale, knogler, brændt korn og et jernfragment

622. Grydvad
Boplads

Æ.rom./æ.germ.Andet anlægsarbejde

VAM 1384

19.07.04 Janderup

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Niels Algreen Møller

sb. 159. Ved undersøgelsen blev der fundet et grubehus, stolpehuller og gruber. Der blev fundet 
keramikmateriale samt enkelte ravstykker i grubehus såvel som gruber. I en af gruberne var et treleddet 
kar nedsat med bunden i vejret. Keramikken daterer bopladsen til yngre romersk/ældre germansk 
jernalder

623. Janderup Mark
Boplads

Y.rom./æ.germ.Andet anlægsarbejde

VAM 1380

19.07.04 Janderup

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Niels Algreen Møller



sb. 160. Udgravningen afdækkede et område med fyldskifter i form af stolpespor, grøfter, gruber og 
kogestensgruber. Den fundne keramik er fra jernalderen

624. Janderup Mark øst
Boplads

JernalderAndet anlægsarbejde

VAM 1382

19.07.04 Janderup

Bebyggelse - Jernalder

Lehne Mailund Christensen

sb. 104. Undersøgelsen af en formodet gravhøj afdækkede bevaret højfyld og et cirkelformet 
grøftanlæg med en diameter på 23,5 m. På grøftens inderside fremkom en cirkel af stolpespor med 2 m 
mellemrum. En omtrent Ø-V-orienteret stolperække delte højen i to. I grøftens fyld blev der fundet 
oldtidsskår, formodentlig bronze- eller ældre jernalder

625. Store Hebo
Gravhøj?

OldtidAndet anlægsarbejde

VAM 1378

19.07.04 Janderup

Gravhøj - Oldtid

Jonas Christensen

sb. 14. Restaurering og undersøgelse af nylig nedgravning/plyndring af gravhøj. I kanten af profilen lå 
en stridsøkse af Globs type I, som røverne havde overset. I bunden af hullet fremkom et fyldskifte, 
muligvis en uforstyrret grav. Undersøgelsen stoppede her, og plyndringshullet blev fyldt op med sand

626. Elinelund
Gravhøj

EKDiverse

VAM 1366

19.07.12 Varde

Gravhøj - Yngre stenalder

Paw B. Jørgensen

sb. 78. Undersøgelse af gruber, kogestensgruber og stolpespor samt keramik, som kunne dateres til 
ældre jernalder

627. Sønder Varde
Boplads

Ældre jernalderAndet anlægsarbejde

VAM 1365

19.07.12 Varde

Bebyggelse - Ældre jernalder

Paw B. Jørgensen

sb. 80. Ved undersøgelsen af spor efter den middelalderlige by fremkom et kulturlag fra middelalder 
eller renæssance. Nær kirketomten Sct. Nicolaj blev der fundet spor af begravelser

628. Varde midtby
Kulturlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

VAM 1375

19.07.12 Varde

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

Lene B. Frandsen



sb. 140. Prøvegravning af område med opsamlet flint og nær jernalderbebyggelsen Hesselmed 
afdækkede fyldskifter og flint

629. Damsminde
Gruber

OldtidAndet anlægsarbejde

VAM 1317

19.07.14 Ål

Grube - Oldtid

Søren Christensen

sb. 161. Ved udgravningen fremkom stolpespor, gruber og kogestensgruber samt den nordlige side af et 
Ø-V-orienteret langhus. Keramikken kan dateres til ældre jernalder

630. Hebovej
Boplads

Ældre jernalderAndet anlægsarbejde

VAM 1383

19.07.14 Ål

Bebyggelse - Ældre jernalder

Lehne Mailund Christensen

sb. 134. Ved fortsat undersøgelse af bopladsen (AUD 2000, 679) fremkom to velbevarede langhuse 
med staldbrolægninger, ildsteder og økonomibygninger. Et af husene fremstår som nedbrændt. Der blev 
fundet keramik fra sen førromersk og ældre romersk jernalder

631. Hesselmed
Boplads

Førrom/æ.rom.Andet anlægsarbejde

VAM 1179

19.07.14 Ål

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Lene B. Frandsen

sb. 142. Fortsat undersøgelse af bopladsområde fra førromersk og ældre romersk jernalder (AUD 2000, 
680). Der fremkom spor efter en brandtomt og fem langhuse samt adskillige hegn, der afgrænser 
gårdsarealerne. Det samlede antal huse er nu 12, med mindst to hovedfaser. Der er fundet keramik, rav 
og jernfragmenter

632. Møllemarksgård
Boplads

Førrom./æ.rom.Råstof

VAM 1302

19.07.14 Ål

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Niels Algreen Møller

sb. 156. Ved undersøgelsen fremkom kulturlag, stenlægninger, stolpehuller og gruber samt keramik. 
Anlæggene tolkes som tre hustomter fra ældre romersk jernalder

633. Oksbøl Flyveplads
Boplads

Ældre romersk jernalderAndet anlægsarbejde

VAM 1385

19.07.14 Ål

Bebyggelse - Romersk jernalder

Lehne Mailund Christensen



sb. 158. Ved prøvegravningen fremkom grøfter, stolpehuller og gruber. Skår i en grube kan dateres til 
middelalder

634. Oksbøl, Gl. Møllevej
Grøfter, gruber

MiddelalderAndet anlægsarbejde

VAM 1389

19.07.14 Ål

Grube - Middelalder

Anne Rosenberg Andersen

sb. 157. Delundersøgelse af bebyggelse fra sen førromersk og ældre romersk jernalder. Der blev udskilt 
tre huse med 4 - 5 sæt tagbærende stolper, væggrøfter med rundede hjørner og indgange midt på hver 
langside. Husene målte 4,9 x 12 m. To huse havde ildsteder, og det ene et delvist bevaret gulvlag

635. Oksbøl, Rastepladsen
Boplads

Førrom./æ.rom.Andet anlægsarbejde

VAM 1386

19.07.14 Ål

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Jonas Christensen

sb. 103. Fortsat udgravning af jernudvindingslokalitet med bebyggelse fra yngre romersk og ældre 
germansk jernalder (AUD 2000, 682). Der fremkom tolv langhuse og tre grubehuse med hegn og 
halvtagshegn samt 42 jernudvindingsovne. Fosfatprøver og arkæobotaniske prøver blev hjemtaget. 
Lokaliteten dækker ca. 45 ha, hvoraf 4,5 ha er udgravet

636. 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. 108. Magnetisk kortlægning og undersøgelse af jernudvindingsplads på 300 x 800 m med 1.350 
slaggegruber. På det magnetiske kort er der stedvise spor af et system af højryggede agre kendt fra kort 
over området fra 1792

637. Yderik
jernudvindingsplads med 
slaggegruber  -  højryggede agre

y.rom/germ.ja.a   -  middelalder/nyere 
tid

Dyrkning

VAM 1314

19.08.05 Torstrup

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

Tatyana Smekalova
Olfert Voss

Haderslev  Amt



sb. 191. Prøvegravning af en sydvendt skråning påviste bopladsspor fra ældre romersk jernalder. Her 
fremkom tre-fire Ø-V-vendte langhuse med tagbærende stolper. Desuden blev to registrerede gravhøje 
undersøgt. I højene blev der fundet importerede bronzekar fra provincialromerske værksteder, så 
gravene tolkes som fyrstegrave fra ældre romersk jernalder. Gravene kan have forbindelse til den 
påviste boplads

638. Gramfoldgård
Boplads

Ældre romersk jernalderAndet anlægsarbejde

HAM 3923

20.02.01 Gram

Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Lisbeth Christensen

sb. 127. Fortsat undersøgelse af et 20.000 m² stort bopladsområde fra yngre romersk jernalder (AUD 
2000, 685). Her er påvist huse, udhuse, sadeltagshegn og hegn på to adskilte områder. Det ene område 
er totaltundersøgt. Bopladsen udvikler sig her fra en-to gårde i tidlig yngre romersk jernalder til en 
landsbybebyggelse med fem gårdsanlæg. De fire gårde lå i et kvadrat med fælles hegn, mens den femte 
lå ved sydsiden af disse. Mod nordvest lå endnu et isoleret gårdsanlæg. På det andet område fremkom 
fire gårdsanlæg. De tre er samtidige med landsbybebyggelsen, mens det sidste er yngre. Den yngre gård 
kan tyde på, at bopladsen er rykket herover i sen yngre romersk jernalder. Alle langhuse var nedrevet 
og genopført inden for samme gårdsanlæg. Et isoleret gårdsanlæg blev fosfatkarteret. En jordfæstegrav 
fra sen yngre romersk jernalder lå i udkanten af undersøgelsesområdet. Mellem de to områder fremkom 
to brandgrave fra bronzealder, hvoraf den ene dateres til periode III/IV ud fra fund. Den ene grav er 
forstyrret af et gårdshegn fra yngre romersk jernalder. Endelig blev der afdækket en okkergrav med 
brændte ben fra Kongemosetid. Graven blev optaget i helhed og er under udgravning

639. Hammelev
Boplads/gravplads

Mesolitikum/Bronzealder/Romersk 
jernalder

Andet anlægsarbejde

HAM 3883

20.02.02 Hammelev

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

Hans Chr. H. Andersen

sb. 95-96. Ved undersøgelse af et 26 ha stort område med fredede høje steg antallet af gravhøje fra 21 
til 42. De to af højene var nedpløjede, men i den ene blev der fundet en tyknakket økse. I pløjelaget 
omkring højens formodede centrum lå håndstore sten, som må stamme fra et gravleje. 
Fundomstændighederne tyder på en bundgrav fra enkeltgravskulturen. I den anden høj fremkom en 
koncentration af op til hovedstore sten i højens centrum, formodentlig fra centralgraven. Med henblik 
på en kortlægning af områdets fortidsminder blev der taget fosfatprøver

640. Fyrskov
Gravhøje

Yngre stenalder/enkeltgravskulturDyrkning

HAM 1734

20.02.03 Jegerup

Gravhøj - Yngre stenalder

Per Ethelberg



sb. 59. Fortsat undersøgelse ( AUD 2000, 688). På et 4.000 m² stort plateau fremkom ti hoved- og 
økonomibygninger med jordgravede stolper. De var alle enskibede huse, de fem med buede langvægge 
og de fem med lige langvægge. Nogle af husene var N-S-vendt, mens andre var Ø-V-vendt. Mod vest 
fremkom en grøft med små stykker tegl. Desuden blev der påvist gruber med middelalderskår og 
basaltstykker samt en grube med keramik fra ældre bronzealder. Hele bopladsen er overlejret af 
højryggede agre

641. Grimballe
Boplads/voldsted

Bronzealder/middelalderDyrkning

HAM 3486

20.02.09 Sommersted

Grube - Bronzealder
Ager/mark - Middelalder
Bebyggelse - Middelalder

Lisbeth Christensen

sb. 101. Fortsat undersøgelse af den senpalæolitiske lokalitet med bopladser fra Hamburg- og 
Federmesserkultur (AUD 2000, 689). Bopladserne fremtrådte som langovale flintkoncentrationer med 
flækker, spåner og flækkeblokke samt redskaber: pilespidser, skrabere, stikler og zinken fra 
Hamburgkulturen. Ved udgravningen af dødishullet fremkom rensdyrknogler og -takker samt fugle- og 
fiskeknogler. En brysthvirvel af rensdyr var gennemboret af en flintpilespids, hvoraf en del af bladet 
sad tilbage. Der blev fundet et stykke bearbejdet basalt, der givetvis stammer fra Centraleuropa, måske 
Rhinegnene. Profilen gennem dødishullet viste en komplet senglacial stratigrafi. En skarp grænse 
mellem yngre dryas og præboreal understøtter teorien baseret på de grønlandske iskerner om, at istiden 
er afsluttet med en voldsom temperaturstigning. Profilet blev detaljeret opmålt, og der blev taget prøver 
til naturvidenskabelige undersøgelser

642. Slotseng
Boplads

Ældre stenalderSelvvalgt forskning

NM I 6884/89

20.02.09 Sommersted

Bebyggelse - Ældre stenalder

Jørgen Holm
Charlie Christensen

sb. 122. Prøvegravning påviste kulturlag samt spor efter den kanal, der løb nord om Haderslev og ud i 
havnen ved Hertug Hans Slot. Der blev også registreret enkelte træpæle

643. Bispebro
Voldgrav

Nyere tidAndet anlægsarbejde

HAM 3909

20.03.04 Haderslev

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Tenna R. Kristensen

sb. 219. Fortsat undersøgelse af gravhøj med op til 1 m højfyld og centralgrav (AUD 2000, 695). 
Derudover blev påvist en sekundært anlagt, N-S-vendt grav sydøst for centralgraven. Graven målte 
1,25 x 3 m med en delvist bevaret stenramme. Højen var omgivet af resterne af en randstenskæde med 
en diameter på 25 m. Ved den vestlige del af højfoden lå der bopladsskår fra ældre romersk jernalder

644. Venbjerg
Høj

Sten-/bronzealderDyrkning

HAM 3694

20.03.06 Hoptrup

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Lisbeth Christensen



sb. 61. Undersøgelse af et 20 x 40 m stort areal sydvest for kirken (AUD 1988, 410). Der fremkom 
sydvæggen af to langhuse og østgavlen af et tredje hus fra tidlig middelalder samt fire 
bronzestøbegruber fra samme periode. En stenfyldt grube og bageovn dateres til højmiddelalderen

645. Starup Østertoft
Handelsplads

Tidlig middelalderAndet anlægsarbejde

HAM 1801

20.03.08 Sønder Starup

Anløbsplads/handelsplads - Middelalder

Tenna R. Kristensen

sb. 262. Undersøgelsen afdækkede spredte bopladsspor

646. Årø
Boplads

OldtidAndet anlægsarbejde

HAM 3931

20.03.11 Øsby

Bebyggelse - Oldtid

Lisbeth Christensen

sb. 255. Prøvegravning og udgravning af et bopladsområde afdækkede stolpehuller fra et treskibet 
langhus og seks slaggegruber med jernslagger, brændt ler og trækul

647. Hjartbro Skov
boplads/jernudvinding

Ældre germansk jernalderDyrkning

HAM 3913

20.04.02 Bevtoft

Bebyggelse - Germansk jernalder
Jernudvinding - Germansk jernalder

Lilian Matthes

sb. 33, 245. Afsluttende undersøgelse af et areal på knapt 110.000 m² med bebyggelser fra ældre 
bronzealder, yngre jernalder, vikingetid og tidlig middelalder samt dødehusområde og brandgrave fra 
ældre germansk jernalder og rester af en overpløjet gravhøj (AUD 2000, 697). Ved årets undersøgelse 
fremkom 20 bygninger, hegnsforløb og brandgrave. Tre langhuse dateres til ældre bronzealder. Et af 
dem har kogestensgruber i både øst- og vestenden og tolkes som et tofamiliehus. Et par langhuse og 
staklader samt rester af hegn dateres til yngre jernalder. Seks grubehuse med risflettede vægge, indgang 
i nord og vævefunktion blev undersøgt. De fem er fra vikingetid, mens et er fra yngre jernalder. Et 
grubehus havde en afsats i den østlige ende, formentlig rester af en bænk. Dele af den tidlige 
middelalderbebyggelse blev afdækket og afgrænset mod vest. Syv dødehuse blev undersøgt, og antallet 
er dermed oppe på 11. Ved dødehusene lå et antal brandgrave fra ældre germansk jernalder. Endelig 
blev de sidste fosfatprøver i dødehusområdet udtaget

648. Østergård
Boplads/gravplads/gravhøj

Æ.br./rom./germ./vik./middPlantning

HAM 3116

20.04.02 Bevtoft

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

Anne Birgitte Sørensen



sb. 72. Undersøgelse af en enkeltgård fra yngre romersk jernalder. Gårdsanlægget bestod af et treskibet 
langhus med syv sæt tagbærende stolper, et sadeltagshegn og et staklade. Gården var afgrænset af et 
stolpesat hegn mod vest og en lavning mod øst. Vest for gårdsanlægget blev der fundet en urne og spor 
efter ødelagte urner. Desuden blev der påvist huse og gruber fra førromersk og romersk jernalder på 
andre forhøjninger

649. Sportsanlægget
Boplads/Grav

Førromersk og romersk jernalderAndet anlægsarbejde

HAM 3975

20.05.08 Tyrstrup

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

Silke Eisenschmidt

Tønder  Amt

sb. 131. Undersøgelse af overpløjet gravhøj med centralgrav og en eller flere sekundærgrave. Der blev 
påvist to højfaser ud fra to randstenskæder. Gravhøjen var konstrueret af et stenlag. Mellem 
brolægningsstenene lå brændt flint. Syd for højens midte fremkom et område med hovedstore sten, der 
kan være et centralt gravanlæg. I en sekundær brandgrav lå to guldøreringe af Noppenringetype fra 
bronzealderens per. III. Undersøgelsen fortsættes

650. Helmpolde
Gravhøj

Ældre bronzealderDyrkning

HAM 3932

21.01.01 Arrild

Gravhøj - Ældre bronzealder

Lilian Matthes

sb. 113. Fortsat undersøgelse af lokalitet med urnegravplads fra ældre romersk jernalder (AUD 2000, 
699). Ved prøvegravning på et plateau sydøst for gravpladsen fremkom den tilhørende boplads med 
stolpehuller og gruber med skår fra ældre romersk jernalder

651. Barsbøl
Boplads

Ældre romersk jernalderRåstof

HAM 3536

21.01.07 Skærbæk

Bebyggelse - Romersk jernalder

Lisbeth Christensen

sb. 108. Undersøgelse af dige fra 1400-tallet, et såkaldt sommerdige. Profilen viste, at der var en grøft 
ved foden af digets østside. Den opgravede jord var brugt som digefyld. Diget blev siden gjort bredere, 
og grøften fyldt op

652. Sommerdiget ved Misthusum
Dige

Middelalder/nyere tidSelvvalgt forskning

HAM 3959

21.01.07 Skærbæk

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Tenna R. Kristensen



sb. 2. Undersøgelse af værft fra slutningen af 1600-tallet eller 1700-tallet. Værftet er opført i 
forbindelse med digebyggeriet i 1692, hvor Gl. Frederiks kog og Rudbøl kog blev inddæmmet. 
Mængder af klæg blev opkastet til en banke, hvorpå der er opført en gård. Der blev påvist spor efter 
gårdens bygninger og en teglstenssat brønd. Gården blev forladt i 1800-tallet

653. Inspektorværftet
Værft

Nyere tidSelvvalgt forskning

HAM 3963

21.02.05 Højer Ls

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Tenna R. Kristensen

sb. 3. Prøvegravning af værft påviste mindst tre byggefaser. På den oprindelige flade lå et lag af komøg 
fra middelalderen. To tørvebyggede brønde var nedgravet i disse lag. Efter middelalderen lægges sand 
over hele banken, hvorpå der bygges en gård. Fra den sidste gård fremkom murrester/fundamenter og 
stolper. Gården blev nedrevet før 1875

654. Rosenhof
Værft

MiddelalderSelvvalgt forskning

HAM 3968

21.02.05 Højer Ls

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Tenna R. Kristensen

sb. 1. Undersøgelse af værft opført i 1600- eller 1700-tallet. Mængder af klæg er opkastet til en banke, 
hvorpå en gård er opført. Her blev der fundet murstensbrokker og potteskår fra nyere tid. For foden af 
værftet blev der fundet spor efter en mindre bygning med syldsten og teglstensgulve

655. Seifferts Værft
Værft

Nyere tidSelvvalgt forskning

HAM 3962

21.02.05 Højer Ls

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Tenna R. Kristensen

sb. 4. Prøvegravning viste, at den nordlige del af landsbyen er placeret på et kunstigt opbygget værft. 
Værftet dateres til højmiddelalderen ud fra keramikken. Der blev fundet syldsten fra en bygning fra 
middelalderen og to teglstenssatte brønde fra nyere tid

656. Tennishallen
Værft

MiddelalderSelvvalgt forskning

HAM 3970

21.02.05 Højer Ls

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Tenna R. Kristensen

sb. 44. Fortsat undersøgelse (AUD 1999, 661). Her fremkom en kælder med brolagt gulv af mindre 
brosten kantet med kampesten, en af dem med kløvespor. Kælderen blev opfyldt og sløjfet i 
middelalderen

657. Brink
Voldsted

MiddelalderSelvvalgt forskning

HAM 2435

21.03.01 Ballum

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Tenna R. Kristensen



sb. 96. Ved prøvegravning fremkom kogestensgruber og en kulturlagsrest med lerkarskår fra 
tragtbægerkulturen

658. Draved
Boplads

Yngre stenalderPlantning

HAM 3903

21.03.04 Løgumkloster

Bebyggelse - Yngre stenalder

Lisbeth Christensen

sb. 32. Ved undersøgelsen af et værft fremkom bygningsspor og brønde fra middelalderen og frem til 
midten af det 19. årh. Værftet er først opført efter middelalderen. Der blev fundet to brønde, 
stolpehuller, pæle og gulve fra middelalderen. Efter middelalderen forhøjes værftet med 0,5 m klæg. 
Der blev fundet rester af den sidste gård, der brændte i midten af 1800-tallet

659. Forballum
Værft

MiddelalderSelvvalgt forskning

HAM 3960

21.03.06 Mjolden

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Tenna R. Kristensen

sb. 5. Prøvegravning afdækkede en gård fra 1200-1300-tallet. Der blev fundet rester efter tørvevægge, 
ildsted og stolpehuller samt en brønd eller kælder med fund af middelalderkeramik. Efter middelalderen 
forhøjes terrænet med tørv

660. Juvre Nord
Værft

MiddelalderSelvvalgt forskning

HAM 3952

21.03.09 Rømø

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Tenna R. Kristensen

sb. 6. Prøvegravning påviste stolpehuller og tørvevægge fra middelalderen. Anlæggene lå på en naturlig 
sandpold. Efter middelalderen er banken blevet forhøjet med et eller flere lag tørv

661. Juvre Syd
Værft

MiddelalderSelvvalgt forskning

HAM 3956

21.03.09 Rømø

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Tenna R. Kristensen

sb. 35. Ved prøvegravningen fremkom gruber og kulturlag fra førromersk og ældre romersk jernalder

662. Tved
Boplads

Førromersk og ældre romersk jernalderAndet anlægsarbejde

HAM 3901

21.05.03 Tønder

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Lisbeth Christensen

Åbenrå  Amt



sb. 164. Udgravning af 5,5 x 110 m stort areal afdækkede et grubehus og fyldskifter. Grubehuset var 15 
m² stort, og taget blev båret af en stolpe ved hver gavl. I fylden fremkom en konisk tenvægt og 
keramik, der daterer huset til 9.-10. årh. Huset ligger i udkanten af en vikingetidsboplads (AUD 1995 
nr. 514)

663. Gammeltoft
Boplads

VikingetidVejanlæg

HAM 2304

22.01.02 Bov

Bebyggelse - Vikingetid

Silke Eisenschmidt

sb. 200. Ved prøvegravning i nr. 11 fremkom resterne af en brønd. Brønden bestod af en holk omgivet 
af sten

664. Skovby Bygade
Brønd

UdateretAndet anlægsarbejde

HAM 3957

22.02.03 Løjt

Bebyggelse - Udateret

Lisbeth Christensen

sb. 129. Undersøgelse af overpløjet gravhøj med en diameter på 18 m og en højde på 0,5 m. Højen 
indeholdt to Ø-V-orienterede, parallelle centralgrave, som begge var nedgravet og dækket af en 
stendynge. Den nordligste grav havde lig- og kistespor samt en bundbrolægning. I fylden over denne 
grav lå en fladehugget flintdolk fra overgangen mellem senneolitikum og ældre bronzealder. 
Flintdolken formodes at stamme fra den sydlige grav, som også indeholdt bunden af et lerkar

665. Rødå
Gravhøj

Yngre stenalder/ældre bronzealderRåstof

HAM 3696

22.02.04 Rise

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Ældre bronzealder

Lisbeth Christensen

sb. 176. Undersøgelse af overpløjet gravhøj med en diameter på 16 m. Højen havde en Ø-V-orienteret, 
0,75 x 2,3 m centralgrav. Kistebunden var dækket af et lag småsten. I graven fremkom en kølle, en 
flintøkse og et lerkar fra enkeltgravskultur. Genstandene tyder på en mandsgrav, og afdøde lå med 
hovedet i vestenden

666. Savværket
Gravhøj

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

HAM 3900

22.02.04 Rise

Gravhøj - Yngre stenalder

Lisbeth Christensen

Sønderborg  Amt



sb. 302. Undersøgelse af to bakketoppe (AUD 2000, 708). På den ene bakke fremkom 30 gruber med 
brændte og ubrændte dyreknogler, muslingeskaller, keramik, brændt ler, flint og et fragment af en 
bronzenål. Keramikken og bronzenålen daterer gruberne til førromersk jernalder per. II. På den anden 
bakke lå syv treskibede langhuse med fem-syv sæt tagbærende stolper. De to største langhuse havde 
stolpesatte hegn. Husenes orientering og en overlapning indicerer, at husene ikke er samtidige. Syd for 
det ene store langhus lå en grube med 12, runde vævevægte. I udkanten af bopladsen lå koncentrationer 
af kogestengruber og mindre gruber. Bopladsen dateres til yngre romersk jernalder ud fra hustyper og 
keramik. De ældste huse kan dog være fra sen ældre romersk jernalder. Bopladsen ligger nær en 
landsby fra ældre romersk jernalder (AUD 1998, 602). Desuden fremkom flintafslag og en grube med 
skrabere fra yngre stenalder

667. Dohøjvej
Boplads

Yngre stenalder/Førromersk og 
romersk jernalder

Andet anlægsarbejde

HAM 2059

23.01.01 Egen

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

Silke Eisenschmidt

sb. 266-68. Prøvegravning i område med gravhøje afdækkede stolpehuller og gruber med keramik fra 
bronzealderen og ældre jernalder. Desuden blev der opsamlet en flintmejsel

668. Langesø
Boplads

Bronzealder/ældre jernalderAndet anlægsarbejde

HAM 3997, 3998 og 3999

23.01.02 Havnbjerg

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Tenna R. Kristensen

sb. 47. Udgravning af et 800 m² stort areal syd for handelsplads fra tidlig middelalder. I den højere 
liggende del fremkom kogestensgruber og mindre gruber. Nede i lavningen var en større grube med 
potteskår, en hestesko, brændte og ubrændte dyreknogler og dyretænder samt ildskørnede sten og 
flintafslag. Keramikken bl.a. et større randskår med svaleredehank, dateres til 1100-tallet, hvilket 
stemmer overens med handelspladsen. I den sydlige del fremkom tørvelag fra en sø, der er groet til i 
forhistorisk tid. I tørvelagene lå flintafslag, -blokke, flækker, dyreknogler og -tænder samt keramik. En 
skafttungepil og et fragment af en flintmejsel daterer lagene til neolitikum, sandsynligvis 
enkeltgravskultur

669. Brovold
Kulturlag; Handelsplads

Yngre stenalder; tidlig middelalderVejanlæg

HAM 3967

23.02.05 Ketting

Kulturlag - Yngre stenalder
Anløbsplads/handelsplads - Middelalder

Silke Eisenschmidt



sb. 82. Ved undersøgelsen fremkom opfyldslag med nyere tids potteskår og en nedgravning, der tolkes 
som en brønd. I fylden blev der fundet lag med potteskår fra høj- og senmiddelalder. Keramikken er det 
ældste genstandsmateriale fra byen

670. Humletorvet
Brønd/kulturlag

Middelalder/nyere tidSelvvalgt forskning

HAM 3988

23.02.08 Sønderborg

Kulturlag - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

Tenna R. Kristensen

sb. 81. Ved undersøgelsen fremkom et 1,5 m tykt opfyldslag med stjertpotter, kridtpiber og nyere tids 
keramik samt marksten og teglsten, der tolkes som rester af gulve. Under disse gulve lå stjertpotteben 
fra nyere tid

671. Rosengade 18
Kulturlag

Nyere tidSelvvalgt forskning

HAM 3981

23.02.08 Sønderborg

Kulturlag - Nyere tid

Tenna R. Kristensen

sb. 401. Ved prøvegravning fremkom fyldskifter med flintafslag samt en koncentration af ildskørnede 
sten og et fragment af en slebet, tyknakket økse

672. Abildgård
Boplads/kulturlag

Yngre stenalderVejanlæg

HAM 3966

23.02.10 Ulkebøl

Kulturlag - Yngre stenalder

Silke Eisenschmidt

sb. 394. Ved prøvegravning fremkom stolpehuller og gruber fra en boplads fra yngre bronzealder eller 
ældre jernalder. Bopladsen dækker et areal på 6.000 m²

673. Grønnemosevej
Boplads

Y. bronzealder/ældre jernalderAndet anlægsarbejde

HAM 3984

23.02.10 Ulkebøl

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Svea Delbrügge

sb. 400. Ved undersøgelsen fremkom kulturlagsrester og en kogestensgrube fra yngre bronzealder

674. Langdel
Grube/kulturlagsrester

Yngre bronzealderVejanlæg

HAM 4003

23.02.10 Ulkebøl

Grube - Yngre bronzealder

Lisbeth Christensen



sb. 399. Ved undersøgelsen fremkom kulturlagsrester og kogestensgruber fra førromersk jernalder

675. Langdel II
Gruber/kulturlagsrester

Førromersk jernalderVejanlæg

HAM 4004

23.02.10 Ulkebøl

Grube - Førromersk jernalder

Lisbeth Christensen

sb. 26, 29. Prøvegravning afdækkede gruber med ildskørnede sten, stolpehuller og opfyldte lavninger 
med fund af flintafslag og sideskår. Den overpløjede gravhøj var en naturlig forhøjning. På toppen lå en 
rund grube

676. Langdel III
Boplads

OldtidVejanlæg

HAM 3965

23.02.10 Ulkebøl

Bebyggelse - Oldtid

Silke Eisenschmidt

sb. 290. Undersøgelse af bopladsområde med kogestensgruber og gruber med keramik fra neolitikum 
eller ældre bronzealder. Der fremkom også stolperækker, flere firestolpeanlæg og et aktivitetsområde 
med gruber med slavisk keramik fra det 11. årh., type Vipperow. Ved en overpløjet gravhøj fremkom 
en nedgravning i undergrunden, muligvis rester af en undergrav fra enkeltgravskultur

677. Rojgårdsvej
Grav/boplads/gruber

Enkeltgravskultur/senneolitikum/ældre 
bronzealder/tidl. middelalder

Andet anlægsarbejde

HAM 3983

23.02.10 Ulkebøl

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Grube - Middelalder

Svea Delbrügge

sb. 396. Prøvegravning på bakke afdækkede bopladsgruber, hvoraf enkelte indeholdt keramik og 
flintafslag fra yngre bronzealder

678. Skovbyvej
Boplads

Yngre bronzealderVejanlæg

HAM 3989

23.02.10 Ulkebøl

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Hans Chr. H. Andersen

sb. 250. Ved prøvegravning fremkom gruber og stolpehuller med tilknytning til en nærliggende boplads

679. Stensgård Øst
Boplads

OldtidAndet anlægsarbejde

HAM 1363

23.02.10 Ulkebøl

Bebyggelse - Oldtid

Silke Eisenschmidt



sb. 402. Ved prøvegravning fremkom bopladsspor: gruber og stolpehuller med keramik fra yngre 
bronzealder/ældre jernalder. Bopladsen dækker et areal på 18.000 m²

680. Tech 21
Boplads

Bronzealder/ældre jernalderAndet anlægsarbejde

HAM 4016

23.02.10 Ulkebøl

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Silke Eisenschmidt

sb. 370. Under prøvegravning og udgravning fremkom to huse fra ældre jernalder. Desuden blev der 
fundet gruber og kulturlag med keramik og flint fra mellemneolitikum. Endelig fremkom to gruber med 
Fuchsbergkeramik og skiveskrabere

681. Øster Hesselgård Vest
Gruber/boplads

Stenalder/ældre jernalderVejanlæg

HAM 1367

23.02.10 Ulkebøl

Grube - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Svea Delbrügge

Undersøgelser på havbunden  Amt

sb. Mb. 20. Undersøgelsen afdækkede en pælerække bestående af tilspidsede pæle i fjordbunden. 
Pælene var af bøg, enkelte af birk og en af æble/pæretræ. Spærringen lå tværs over den vestlige 
indsejling til vigen og 400 m vest for voldstedet Højborg. Pælerækken var 2-3 m bred og lå fra 1,5 m 
dybde tværs over det tidligere sund. Der er taget prøver til vedbestemmelse og C14-datering

682. Ellebæk Vig
Sejlspærring

Tidlig middelalder(?)Diverse

LMR 14002

40.15.13d Gamborg Fjord

Sejlspærring - Middelalder

Hugo H. Sørensen

sb. 3. Ved undersøgelse af bunden fremkom en upatineret blok på 6 m dybde samt patineret og 
upatineret flint på 8 m dybde. Samme sted blev der fundet knogle og spaltet tak af krondyr

683. Bremerhage
Udsmid

Ældre ErtebølleSelvvalgt forskning

LMR 14037

40.15.47 Fjællebroen

Kulturlag - Ældre stenalder

Hugo H. Sørensen

sb. Mb. 2. Dykkerbesigtigelse af lokaliteten (AUD 1997, 509) resulterede i fund af skiveafslag og 
flækker på overfladen

684. Stavres Hoved
Boplads

KongemosekulturSelvvalgt forskning

LMR 12192

40.14.12 Romsø Sund - Vestrev

Bebyggelse - Ældre stenalder

Hugo H. Sørensen



sb. 3. Ved undersøgelse af vrag, fundet ved seismisk fladeafsøgning, blev det konstateret, at det drejede 
sig om en fløjte, en hollandsk skibstype, der formentlig forliste i begyndelsen af 1700-tallet.

684a. Disken Nordvest
vrag

1700-1720Diverse

NMU 2105

40.14.14 Musholm Bugt

Vrag - Nyere tid

Birger Thomsen

sb. Mb. 26. Dykkerbesigtigelse af undersøisk næs med gytjeaflejringer gav fund af bearbejdet flint

685. Flakket syd for Kobberdyb
Opsamling

StenalderSelvvalgt forskning

LMR 14014

40.14.23 Nyborg Fjord - Lundeborg N

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

Hugo H. Sørensen

sb. Mb. 25. Dykkerbesigtigelse af undersøisk odde gav fund af større sten og flækker, hvoraf en er 
forarbejdet med "blød" teknik

686. Klintholm N
Opsamling

StenalderSelvvalgt forskning

LMR 14008

40.14.23 Nyborg Fjord - Lundeborg N

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

Hugo H. Sørensen

sb. Mb. 3. Dykkerafsøgning gav fund af bearbejdet flint

687. Kobberdyb S
Opsamling

StenalderSelvvalgt forskning

LMR 14013

40.14.26 Vresen Puller - Kobberdyb

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

Hugo H. Sørensen

sb. Mb. 24. Dykkerbesigtigelse af en tidligere holm afdækkede grove gytjeaflejringer samt nederoderet 
morænebund med marint sanddække

688. Stokkebæk Flak
Opsamling

StenalderSelvvalgt forskning

LMR 14007

40.14.23 Nyborg Fjord - Lundeborg N

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

Hugo H. Sørensen



sb. Mb. 33. Dykkerrekognoscering gav fund af bearbejdet flint og østersskaller på oddens flade og ved 
østskrænten mod det dybere havområde

689. Smørstakkeløb N
Opsamling

StenalderSelvvalgt forskning

LMR 14012

40.14.24 Farvandet mellem Fyn og Langeland N

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

Hugo H. Sørensen

sb. Mb. 8. Dykkerbesigtigelse gav fund af bearbejdet flint opsamlet i marint sand; tværpil, flækker, 
skiveafslag og brændt flint

690. Smørstakkeløb S
Opsamling

StenalderSelvvalgt forskning

LMR 14011

40.14.24 Farvandet mellem Fyn og Langeland N

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

Hugo H. Sørensen

sb. Mb. 32. Dykkerbesigtigelse gav fund af brun, grov gytje med liggende småstammer og pinde samt 
bearbejdet flint: flækker og grovere skiver

691. Smørstakken V
Opsamling

StenalderSelvvalgt forskning

LMR 14009

40.14.24 Farvandet mellem Fyn og Langeland N

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

Hugo H. Sørensen

sb. Mb. 1. Gentagne dykkerbesigtigelser og afdækning af padleåre, stammebådsfragment samt en del 
pinde og kæppe på 1,2-5,5 m dybde. Der blev påvist aflejringer med flintoldsager, Ertebøllekeramik og 
sammenskyllet, organisk materiale

692. Helligkilde
Boplads, udsmidslag

ErtebøllekulturSelvvalgt forskning

LMR 12192

40.15.13b Flessingen - Fænø

Bebyggelse - Ældre stenalder

Jens Jørgen Kærgaard
Hugo H. Sørensen

sb. Mb. 11. Dykkerafsøgning af havbunden og undersøgelse påviste gytjeforekomster med organisk 
materiale indlejret. Det er sammenskyllede ting, altså sekundært indlejret uden daterende oldsager

694. Rudkøbingløbet Ø
Opsamling

Stenalder, udateretAndet anlægsarbejde

LMR 14035

40.15.66 Rudkøbing løb - Tåsinge - Langeland

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

Lars Skov Larsen



sb. Mb. 21. Ved undersøgelsen fremkom fund af forarbejdet flint fra ældre eller yngre stenalder. De 
korte, brede skiveafslag dateres til yngre stenalder

695. Siøsund
Opsamling

StenalderAndet anlægsarbejde

LMR 14041

40.15.66 Rudkøbing løb - Tåsinge - Langeland

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

Lars Skov Larsen


