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Frederiksborg Amt
1. Udsigten Blistrup
01.01.02 Blistrup

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder, nyere tid

sb. 104. Udgravning sydvest for middelalderkirken i Blistrup, hvor en prøvegravning i 2001 påviste
skelgrøfter, en brolægning og en hustomt med keramik fra 14. årh. Den Ø-V orienterede hustomt viste
sig at indeholde en ovn og en grube. Brolægningen nordligst i undersøgelsesområdet blev også frilagt.
Den kan have tilknytning til den gård, der ifølge skriftlige kilder blev underlagt præstegården i 1632
GIM 3496

Tim Grønnegaard
Liv Appel

Andre anlæg/diverse - Middelalder
Bebyggelse - Middelalder

2. Langdraget
01.01.04 Gilleleje

Diverse/ boplads/ grube

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 57. Ved prøvegravning fremkom gruber med keramik fra bronzealder. Bopladsområdet hører
sandsynligvis til bronzealderhøjene på Torsbjerg. En af gruberne var 3 m i diameter med et cirkulært
fyldskift på 0,70 m i diameter og 1,05 m dybt. Øverst i fyldskiftet lå bopladsaffald med bl.a. keramik og
herunder et lag af trækul med stykker af brændt ler. To lerstykker havde glatte flader
GIM 3495

Tim Grønnegaard
Liv Appel

Bebyggelse - Bronzealder
Grube - Bronzealder

3. Kildegård 2
01.01.05 Græsted

Boplads

Dyrkning

Yngre stenalder/ jernalder

sb. 47. Ved prøvegravning vest for et tidligere undersøgt gårdsanlæg fra 400 e.Kr. på Kildegård
fremkom en koncentration af bopladsgruber, der tolkes som en enkeltgård fra jernalderen. Desuden
fremkom en 26 m lang, Ø-V orienteret stenlægning på et sort kulturlag. Anlægget dateres ud fra
keramikken til yngre stenalder/ ældre bronzealder
GIM 3499
Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Ældre bronzealder
Grube - Jernalder

Tim Grønnegaard
Liv Appel

4. Pårup/ Fjellenstrup
01.01.05 Græsted

Boplads/ offerfund

Vejanlæg

Yngre stenalder/ ældre bronzealder

sb. 51. En udvidet prøvegravning kunne ikke bekræfte, at tre tynde lerlag fundet i 2001 (AUD 2001, 2)
og tolket som arbejdsplatforme eller hyttegulve er andet end naturdannelser. Et tørvelag nordvestligt i
undersøgelsesområdet indeholdt spredte dyreknogler, flintafslag og en koncentration af meget opløste
potteskår. Her fremkom også en miniature flintdolk (Lomborg type VI), der stod på skrå i tørvelaget.
Oldsagskoncentrationen tolkes som spor efter madlavning eller en offerhandling ved bredden af et
vådområde
GIM 3482

Mette Palm Hemmingsen
Liv Appel

Bebyggelse - Yngre stenalder
Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre ste
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Depotfund/skattefund/offerfund - Ældre bro

5. Skallerupgård
01.01.05 Græsted

Jordfæstegrav

Vejanlæg

Yngre stenalder

sb. 49. Ved udgravning fremkom fire store sten på række og herom en stenpakning (AUD 2001, 8).
Stenlægningen dækker formodentligt over en jordfæstegrav fra yngre stenalder. Men jorden var så
udvasket, at der ikke kunne konstateres fyldskifter eller spor efter begravelsen. Et lag undergrundssten
tolkes som gravens bund. I gravfylden fremkom potteskår, flintafslag og et stykke af en slebet økse, der
tolkes som en symbolsk gravgave
GIM 3484

Mette Palm Hemmingsen
Liv Appel

Gravplads/grav - Yngre stenalder

6. Tulstrupvej
01.01.05 Græsted

Boplads

Vejanlæg

Yngre stenalder

sb. 48. Udgravning af kulturlag med flintafslag, skrabere, en tværpil og skår fra flere lerkar af
Svaleklinttype (AUD 2001,10). Flere randskår er ornamenteret med tre rækker tosnoet snor. Kulturlaget
ligger i en naturlig sænkning med en kogestensgrube
GIM 3483
Bebyggelse - Yngre stenalder

Mette Palm Hemmingsen
Liv Appel

7. Bryggergården II
01.01.06 Helsinge

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder/ ældre bronzealder/
jernalder

sb. 48. Ved prøvegravning fremkom 13 kogestensgruber, udsmidslag og talrige gruber fra yngre
stenalder og ældre bronzealder. I en grube lå et lag brændt ler i bunden, og i en anden lå store klumper
brændt ler med glattet overflade. På en højning lå en SØ-NV orienteret, treskibet hustomt på 5x22 m
med fire sæt tagbærende stolper. Hustomten dateres ud fra konstruktionen til jernalder. Potteskår fra et
udsmidslag 10 m vest for bygningen hører ikke med sikkerhed til den
GIM 3493

Tim Grønnegaard
Liv Appel

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

8. Bryggergården III
01.01.06 Helsinge

Diverse/ grube/ kogestensgrube

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 46. Ved prøvegravning fremkom tre kogestensgruber samt enkelte gruber og kulturlag med
oldtidskeramik
GIM 3487

Tim Grønnegaard
Liv Appel

Grube - Oldtid
Kulturlag - Oldtid

9. Stenslandsgården
01.01.06 Helsinge

Diverse/ grube/ kogestensgrube

Andet anlægsarbejde

Oldtid/ nyere tid

sb. 47. Ved prøvegravning fremkom enkelte spredte gruber og kogestensgruber fra oldtiden
GIM 3486

Tim Grønnegaard
Liv Appel

Grube - Oldtid

10. Rørbakkegaard
01.01.08 Nødebo

Grube, kogestensgrube

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 48. Ved prøvegravning fremkom en kogestensgrube og en grube, begge med keramik fra yngre
bronzealder/førromersk jernalder
NFH A1427
Grube - Yngre bronzealder
Grube - Førromersk jernalder

Esben Aarsleff

11. Sophienborg V
01.01.08 Nødebo

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre romersk jernalder/ældre
germansk jernalder (4.-5. årh.)

sb. 46. Ved prøvegravning fremkom bopladsspor i form af gruber og stolpehuller på flere højninger.
3.000 m² blev muldafrømmet og afdækkede tre langhuse, en staklade, et 150 m² stort kulturlag samt
gruber og ”løse” stolpehuller, i alt godt 200 anlæg. Makrofossilanalyser ved NNU påviste forkullet rug,
byg og ukrudt i stolpesporene fra tagbærende stolper og kulturlaget. Der var især meget rug i
kulturlaget, hvor der også fremkom keramik og fragmenter af vævevægte. Fire AMS-dateringer af rug
og byg ligger i det 4. årh. e.Kr. Ud fra hustypologi og keramikfund fastsættes bopladsens funktionstid
fra yngre romersk jernalder til germansk jernalder. Faunamateriale fra tamokse og –svin samt en
kronhjortetak var bevaret i kulturlaget. 50 m nord for bopladsen lå et lag ildskørnede sten, antageligt
udsmid fra bopladsen
NFH A1402

Lars Egholm Nielsen
Esben Aarsleff

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

12. Tröyborg/ Tröyborre
01.01.12 Valby

Boplads

Dyrkning

Oldtid

sb. 21. Prøvegravning på en landtange ved Øllemosen syd for Bannebjerg. I markbogen fra 1600-tallet
og på kort fra 1700-tallet hedder området Tröyborg/ Tröyborre, hvilket tyder på en tilflugtsborg. Der
fremkom kun lerkarskår fra oldtiden
GIM 3498

Tim Grønnegaard
Liv Appel

Bebyggelse - Oldtid

13. Strandlunden
01.02.03 Gerlev

Gravhøj

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder/ældre bronzealder

sb. 86. Undersøgelse af den sydlige del af gravhøj på naturlig bakke nær Roskilde Fjord. Gravhøjen var
stærkt forstyrret af pløjning. Højfylden var delvist bevaret, og der fremkom kun 1-2 m af
randstenskæden, en lille del af centralgraven samt to stolpehuller og en grube under højen. Højen var 78 m i diameter. Fund af skeletrester i vestprofilen indikerer en grav. Resterne omfatter en venstre arm
og skulderblad samt større kraniefragmenter. De lå anatomisk korrekt, orienteret Ø-V, på et lag af
nævestore sten og dækket af kalksten. Omkring graven var bevaret lidt højfyld af tørv med
strandskaller identisk med højfylden inden for højarealet. Mellem randstenene fremkom bearbejdet flint
bl.a. et fladehugget flintgreb. Ved graven lå en tværpil og flintafslag, og i gruben lå flintafslag og en
ildsten
MFG 191/02
Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Ældre bronzealder

Lotte Lai Sørensen

14. Rønnevang/Genmab I
01.03.01 Frederiksborg Slots

Boplads med hustomt

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 64. Prøvegravning af et 11 ha stort område, hvor kilder placerer landsbyen Rønne med to
enkeltliggende gårde. Her fremkom tre områder med bopladsspor fra oldtiden. Desuden fremkom godt
150 anlæg, herunder et hus med fire sæt stolper og en 3 x 6,3 m bred og 54-70 cm dyb grube i
vestenden. Gruben havde muligvis kælderfunktion. På bopladsen fremkom stolpehuller og gruber,
hvoraf én indeholdt keramik fra førromersk jernalder
NFH A1019

Esben Aarsleff

Bebyggelse - Førromersk jernalder

15. Rønnevang/Genmab II
01.03.01 Frederiksborg Slots

Bopladsspor

Andet anlægsarbejde

Jernalder/oldtid

sb. 65. Ved prøvegravning på en bakketop og i området mod vest fremkom 150 anlæg: stolpehuller,
gruber og kogestensgruber. Der kunne ikke udskilles hustomter, og de udgravede anlæg var fundtomme
med undtagelse af to gruber med keramikskår fra jernalder
NFH A1369

Esben Aarsleff

Bebyggelse - Jernalder

16. Rønnevang/Genmab III
01.03.01 Frederiksborg Slots

Gruber

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder, førromersk
jernalder, ældre romersk jernalder B1

sb. 66. Ved prøvegravning på en bakketop fremkom 30 anlæg, fortrinsvis store gruber og stolpehuller.
En del gruber indeholdt keramik fra yngre bronzealder, førromersk jernalder og ældre romersk
jernalder B1
NFH A1370

Esben Aarsleff

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Førromersk jernalder
Grube - Romersk jernalder

17. Hanebjerg Mølle
01.03.09 Nørre Herlev

Vandmølle

Selvvalgt forskning

Middelalder/efterreformatorisk tid

sb. 34. I forbindelse med forskningsprojekt om middelalderlige vandmøller blev der foretaget en
kurveopmåling af det store mølleanlæg med 150 m dæmning. Møllen tilhørte Esrum Kloster i
middelalderen, men kom ved reformationen under Kronen. Den blev nedlagt i 1572. Undersøgelsen
fortsættes
NFH A704
Vandmølle - Middelalder

Flemming Beyer

18. Mariehøj
01.04.02 Birkerød

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder

sb. 64. Ved prøvegravning vest for en undersøgt boplads fra ældre jernalder (AUD 1994, 26) fremkom
to gruber uden daterende fund
HØM 217

Mette Palm Hemmingsen
Ole Lass Jensen

Grube - Ældre jernalder

19. Usserød Å, Mortenstrup
01.04.02 Birkerød

Gruber

Diverse

Oldtid

sb. 75. Ved overvågning blev der ved en bakkefod registreret to kogestensgruber uden daterende fund
HØM 273

Klaus Sidenius Hviid
Ole Lass Jensen

Grube - Oldtid

20. Kronborg Slot
01.04.07 Helsingør

Borganlæg

Andet anlægsarbejde

Efterreformatorisk tid

sb. 13. Ved anlægsarbejde fremkom et fundament til bastionen Kronværket nord for slottet og en
dybtliggende, mindre teglstensflade samt flere vejlag mellem Kronværket og indre voldgrav (AUD
1998, 25; 2001, 28). I Mørkeports portrum fremkom et 2 m bredt fundament af kampesten og teglsten
parallelt med hovedslottets nordfløj. Det stammer sandsynligvis fra et forsvundet bastionsanlæg fra
1550
NFH A523

Flemming Beyer

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

21. Hørsholm Kirkegård
01.04.10 Hørsholm

Boplads og grav

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 129. På et 3.600 m2 stort areal på en sydvendt bakke fremkom et 35 cm tykt kulturlag, der opfyldte
en 200 m2 stor, naturlig sænkning. Kulturlaget indeholdt enkelte flintafslag og lerkarskår. I tilknytning
til kulturlaget blev der undersøgt seks kogestensgruber og en formodet grav. Graven bestod af en 1,1 x
2,8 m stor og 0,65 m dyb nedgravning med ovalt omrids. I nedgravningen fremkom en 0,7 x 2,2 m
delvist bevaret stenramme. Gravfylden indeholdt spredte flintafslag. Ved bakkefoden 25 m mod SV
blev der undersøgt en dobbeltrække af mindre kogestensgruber over en 19 m lang strækning.
Gruberækken fortsætter ind på kirkegården
HØM 288
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Yngre bronzealder

Ole Lass Jensen

22. Vandtårnet
01.04.11 Karlebo

Gruber

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 81. Ved prøvegravning af et 1,5 ha stort areal fremkom to kogestensgruber og et stolpehul
HØM 290

Mette Palm Hemmingsen
Ole Lass Jensen

Grube - Oldtid

23. Bjørnebakken
01.05.03 Kregme

Boplads

Andet anlægsarbejde

oldtid/jernalder

sb. 69. Ved undersøgelse af et 46 ha stort område fremkom spredte anlæg bl.a. et muligt kulturlag i en
naturlig sænkning og bunden af en grube med keramikskår, muligvis jernalder. Desuden fremkom totre stolpehuller og to områder med ældre muldlag
FRM s202

Pernille Foss

Bebyggelse - Jernalder

24. Gersegaard
01.05.06 Skævinge

Huse, stolpehuller, kogestensgruber

Andet anlægsarbejde

Jernalder

sb. 32. Ved prøvegravning i områdets sydvestlige del fremkom et bopladsområde med 52 anlæg i form
af stolpehuller og kogestensgruber. Der blev fundet et sideskår i et stolpehul fra et hus med fire sæt
stolper, der typologisk dateres til Kristi fødsel
NFH A1382

Lars Egholm Nielsen
Esben Aarsleff

Bebyggelse - Ældre jernalder

25. Sigerslevøster
01.05.07 Strø

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Yngre
jernalder/vikingetid/Middelalder/Nyere
tid

sb. 27. Ved fortsatte undersøgelser (AUD 1997, 32) fremkom hus- og gårdtomter, grubehuse, kulturlag,
ovne, brønde, toftegrøfter, gruber m.m. Desuden blev der gjort en række detektorfund i og uden for
anlæggene. Der var mange anlæg fra middelalderen og enkelte gårdstomter fra 1600-1800-tallet. Mod
øst og delvist uden for undersøgelsesområdet fremkom hustomter fra yngre jernalder. Desuden blev der
fundet grubehuse fra vikingetid
NFH A0676
Bebyggelse - Yngre jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Andre anlæg/diverse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Finn Erik Kramer

26. Æbelholt Kloster
01.05.08 Tjæreby

Ovne, bygnings- og hustomter, grøfter
mv.

Dyrkning

Middelalder, efterreformatorisk tid

sb. 1. Magnetometerkortlægning af det dyrkede område nord for klostret. Kortlægningen stadfæstede
tre ovne og en lille bygning, muligvis en smedje (jf. AUD 2001, 35, 36, 37). Desuden har der ligget en
stor bygning med jordgravede stolper nord for klostret og en stor teglstensbygning vest for. Nordvest
for klostret er påvist flere op til 70 m lange rækker af stolpehuller. Andre systematiske udslag er tolket
som kanaler, gruber, kirkegårdsmur, brønd og ovne/ildsteder. En del magnetiske udslag lader sig ikke
tolke uden udgravninger. Kortlægningen har bekræftet, at der er massive anlægsspor i hele området
nord for klostret. Arbejdet fortsættes i 2003
NFH A674

Tatyana Smekalova
Finn Erik Kramer

Andre anlæg/diverse - Middelalder
Bebyggelse - Middelalder
Kloster - Middelalder

27. Sophienborg III
01.05.08 Tjæreby

Boplads, hustomt

Andet anlægsarbejde

Yngre førromersk jernalder

sb. 42. Ved prøvegravning fremkom bopladsspor på den østlige del af en bakketop. På et godt 3.000 m²
stort felt blev der afdækket 50 gruber og kogestensgruber samt 120 stolpehuller. Bortset fra et lille hus
med to stolpesæt længst mod nord var det ikke muligt at påvise hustomter. Bopladsen dateres til yngre
førromersk jernalder ud fra keramikfund, primært fodbægre
NFH A1400

Lars Egholm Nielsen
Esben Aarsleff

Bebyggelse - Førromersk jernalder

28. Sophienborg IV
01.05.08 Tjæreby

Gruber og stolpehuller

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 41. Ved prøvegravning på en højning i et kuperet moselandskab fremkom bopladsspor i form af
gruber og stolpehuller. En grube indeholdt keramik fra førromersk jernalder
NFH A1401

Lars Egholm Nielsen
Esben Aarsleff

Grube - Førromersk jernalder

29. Lerbjergvej
01.05.09 Torup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre/yngre jernalder

Ved undersøgelse af et 1 ha stort område fremkom et affaldslag på ca. 200 m2 fra overgangen
ældre/yngre jernalder i en sænkning dækket af 130 cm tykke flyvesandslag. Desuden fremkom
gravlignende sorte pletter uden knogler eller daterende fund
FRM s197
Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Yngre jernalder

Hanne Wagnkilde

30. Arresøparken
01.05.10 Vinderød

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder

sb. 28. Ved undersøgelse af et 12 ha stort område fremkom spredte gruber med fund af skår fra ældre
jernalder. Gruberne angiver formentlig udkanten af en jernalderboplads. Desuden fremkom en række
udaterbare stolper
FRM s204-205

Hanne Wagnkilde

Bebyggelse - Ældre jernalder

31. Korsbjerg Have
01.06.01 Farum

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder

sb. 76. Ved prøvegravning af et ca. 1,5 ha stort areal på en bakkeskråning fremkom kulturlag, gruber og
stolpehuller. Anlæggene stammer primært fra sen førromersk jernalder og koncentrerer sig i tre
klynger, der kan repræsentere gårdsanlæg. Lokaliteten forventes udgravet i 2003
HØM 283

Ole Lass Jensen

Bebyggelse - Førromersk jernalder

32. Korsbjerg Have vest
01.06.01 Farum

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre bronzealder

sb. 77. Ved prøvegravning på en højning i et engområde fremkom en koncentration af ti små
kogestensgruber i den sydlige del, tæt ved vådområdet. 50 m mod nord blev der registreret to større
gruber, hvoraf den ene indeholdt mange velbevarede skår og ægenden af en slank bjergartsøkse med
skafthul. Lokaliteten forventes udgravet 2003
HØM 285

Ole Lass Jensen

Bebyggelse - Ældre bronzealder

33. Rørmosegård
01.06.01 Farum

Gruber

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder eller bronzealder

sb. 74. Ved prøvegravning på en bakketop fremkom seks kogestensgruber. Løsfundne flintgenstande
fra udgravningsområdet peger på en datering til yngre stenalder eller bronzealder
HØM 277

Ole Lass Jensen

Grube - Yngre stenalder
Grube - Bronzealder

34. Rørmosegård øst
01.06.01 Farum

Gruber

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder eller bronzealder

sb. 75. Ved prøvegravning på en bakke fremkom fem gruber uden snævert daterende materiale. Et
lerkarskår fra en grube og løsfundne flintgenstande fra udgravningsområdet peger på en datering til
yngre stenalder eller bronzealder
HØM 282
Grube - Yngre stenalder
Grube - Bronzealder

Ole Lass Jensen

35. Maglehøj
01.06.07 Ølstykke

Gravhøj

Andet anlægsarbejde

Ældre bronzealder

sb. 21. I forlængelse af prøvegravning blev en overpløjet gravhøj på et højdedrag udgravet. Højfylden
var omrodet, men en Ø-V orienteret centralgrav var bevaret. Dele af højens fodkrans placeret på et
muld- eller tørvelag og en ringgrøft uden for fodkransen var ligeledes bevaret. Højens diameter var
25,5 m inden for ringgrøften. Den delvist forstyrrede centralgrav, en stendyngegrav, målte 1,2x3,2 m. I
gravfylden lå enkelte brændte knoglefragmenter, spredtliggende trækulsstykker og små
bronzefragmenter. Under højens østlige halvdel fremkom grupperinger af stolpehuller og en
affaldsgrube med keramik, formodetlig fra en boplads ældre end højen. En kogestensgrube i
ringgrøften samt en kogestensgrube og et stolpehul få meter uden for ringgrøften og gravhøjen tolkes
som yngre end højen. Gravhøjen dateres til ældre bronzealder per. II-III
MFG 185/02

Lotte Lai Sørensen

Gravhøj - Ældre bronzealder

36. Marienlyst
01.06.07 Ølstykke

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk/ ældre romersk jernalder

sb. 101. Ved udgravning af et 1.400 m2 stort areal på den sydvendte skråning af en langstrakt
bakkekam fremkom en boplads. Her blev afdækket fem sæt tagbærende stolper af et Ø-V orienteret,
treskibet langhus på 18 m. I den vestlige ende fremkom et centralt ildsted samt flere stolpehuller, der
tyder på udskiftning af tagbærende stolper eller andre konstruktioner i huset. Omkring huset fremkom
19 materialetagnings-, affalds- og kogestensgruber. Flere gruber har været brugt i etaper. Gruberne
indeholdt keramik bl.a. karakteristiske randskår, brændte og ubrændte dyreknogler samt flintafslag. I
kogestensgruberne var der ildskørnede sten og trækul. Bopladsen dateres til sen førromersk
jernalder/tidlig ældre romertid ud fra keramikken samt husets størrelse og konstruktion
MFG 192/02

Lotte Lai Sørensen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

37. Topperøgel II
01.06.07 Ølstykke

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 100. Ved prøvegravning af et 6.700 m2 stort areal fremkom et bopladsområde med ti stolpehuller og
otte affalds- og kogestensgruber med keramik og flintafslag. Desuden var der adskillige naturlige
sænkninger med keramik og flintaffald. Bopladsområdet lå på et plateau på en NØ-NV vendt skråning
af en stor morænebakke. Keramikfundene er ensartede, så anlæggene må være samtidige og dateres til
tragtbægerkultur
MFG 189/02
Bebyggelse - Yngre stenalder

Københavns Amt

Lotte Lai Sørensen

38. Østervang
02.01.03 Ejby

Håndværksplads/gård

Dyrkning

Rom./germ.

sb. 16. Ved fortsat undersøgelse af boplads fremkom et udrømnings- og udsmidslag på det skrånende
terræn mod syd og vest. Soldning af en del af laget tyder på, at resterne fra en brandtomt er spredt over
området (AUD 2001, 40). Desuden fremkom et par fibler, et guldstykke, bronzebeslag, små
sølvklumper, forskellige jerngenstande samt talrige skår fra drikkeglas og skåle, ofte varmepåvirkede.
Der er nu totalt set påvist 61 bygninger/huse, hvoraf to af årets huse tolkes som hovedhuse, mens de
øvrige er udhuse
KØM 372

Anne C. Sørensen
Svend Åge Tornbjerg

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

39. Norsvej
02.01.05 Højelse

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder p. III-IV

sb. 34. Ved undersøgelse fremkom stolpehuller og gruber, heraf nogle fra bronzealder, per. III-IV.
Anlæggene er placeret på en langstrakt Ø-V vendt sydskråning med spredte anlæg, især kogestens- og
materialegruber med keramik fra yngre bronzealder. 100-200 m mod øst undersøgtes flere
bronzealdergruber og en urnegrav
KØM 1702

Anne C. Sørensen
Svend Åge Tornbjerg

Bebyggelse - Bronzealder

40. Norsvej Øst
02.01.05 Højelse

Gård

Andet anlægsarbejde

Ældre romersk jernalder

sb. 47. Ved udgravning fremkom et mindre hus med tre sæt tagbærende stolper, materialegruber med
knogler og keramik samt enkelte kogestensgruber. I den nærliggende grusgrav er der tidligere fundet et
skelet, en kam og lerkar fra en eller flere grave. Den undersøgte gård er den hidtil ældste i området med
fund af en boplads og enkeltliggende gårde fra yngre romersk og germansk jernalder
KØM 2155
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Anne C. Sørensen
Svend Åge Tornbjerg

41. Toftager
02.02.02 Brøndbyøster

Boplads

Andet anlægsarbejde

Br./førrom/rom.

sb. 15. Ved prøvegravning blev to felter på 5.100 m2 udvalgt til videre undersøgelse. Her fremkom tre
huse, et hegn og en lille nedgravning med en flot bæltedåse fra bronzealder per. III/IV. Mønstret er
fremhævet med sort harpiks, og inde i bæltedåsen var der rester af organisk materiale. Bæltedåsen lå tæt
ved en tagbærende stolpe i et hus typologisk dateret til ældre romersk jernalder. I et andet hus fra sen
yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder fremkom rester af en væggrøft i øst. Det sidste hus er en
økonomitilbygning dateret til romersk jernalder. Desuden blev der fundet mange aflange
kogestensgruber fra bronzealderen. Undersøgelsen fortsættes
TAK 1115

Anne B. Hansen

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

42. Tjørnebjerg
02.02.06 Herstedøster

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førrom/rom./germ.

sb. 16. Ved undersøgelse af et areal på 24.000 m2 fremkom dele af tre hovedhuse og gruber fra
førromersk/ældre romersk jernalder og yngre jernalder. To felter på i alt 2.800 m2 er udvalgt til videre
undersøgelse
TAK 1116

Anne B. Hansen

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

43. Frøgård Allé, Kragehave Ødetofter
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads/gravplads

Andet anlægsarbejde

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

sb. 104. Efter prøvegravning (AUD 2001, 63) blev ni områder på i alt 20.000 m2 udgravet. Her
fremkom 57 huse, syv brønde, et kulturlag fra tragtbægerkultur, tre jordfæstegrave og diverse gruber.
Bebyggelsen er koncentreret på to bakker og stammer primært fra yngre jernalder. Enkelte huse dateres
dog til yngre bronzealder og ældre romersk jernalder samt et mindre hus fra 10.-12. årh. I en lavning
mellem de to bakker fremkom to brønde. Den ene brønd indeholdt en tilhugget pæl og plantelignende
stængler, og den anden en stige med to trin, en trærod og en tilspidset pæl. Pælen var banket ned i
undergrunden, formentlig som en del af en brøndkasse. På den mest markante bakketop kaldet
Ødetoften fremkom tre jordfæstegrave fra C2/C3, to kvindegrave og en mandsgrav. I kvindegravene
blev der fundet farverige perlekæder. Den ene bestod hovedsageligt af ravperler, ca. 200, og den anden
overvejende af glasperler, ca. 400. Den ene kvindegrav indeholdt også en kæde af små bronzeringe og
en trelagskam af ben. Ved hovedet lå et lille skrin og en nål. Mandens skelet var dårligt bevaret, men
ligesom kvinderne havde han madofre med i graven. Ved fødderne lå en enkeltlagskam af ben. De tre
individers tænder var i dårlig stand, og flere af dem viste tegn på karies
TAK 1049
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Anne B. Hansen

44. Kragehave Ødetofter 2
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

rom./tidl. ma

sb. 104. Efter prøvegravning blev 5.800 m2 udvalgt til videre undersøgelse (AUD 2001, 63). Den
sydlige del af området ligger højt i terrænet, og her fremkom 31 huse. En del af husene var staklader
koncentreret på et mindre område. Der er udtaget prøver til makrofossilanalyse for at
funktionsbestemme laderne. Hovedhusene dateres bl.a. til yngre romersk jernalder. I den vestlige del af
udgravningen fremkom flere gruber. Gruberne indeholdt genstande fra 1000-1100 tallet: nåle, knive,
bor, slibesten, nagler, søm og klinknagler. I den nordlige del af undersøgelsesområdet falder terrænet,
og her tynder bebyggelsen ud. Det samme var tilfældet på den sydlige del af bakken
TAK 1109

Anne B. Hansen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Middelalder

45. Torslunde Agre 3
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.rom./nyere tid

sb. 98. Udgravning af et 1.400 m2 stort område (AUD 2000, 55) umiddelbart vest og syd for tidligere
udgravninger (AUD 1989, 116 og AUD 1991, 118) resulterede i fire hovedhuse, der næsten ligger lige
oven i hinanden. Husene blev dateret til 3.-5. årh. ud fra typologi. Langs et stendige fremkom et
grøftsystem, der repræsenterer det gamle sogneskel mellem Torslunde og Høje-Taastrup. Desuden blev
der udgravet flere gruber. Der blev taget jordprøver fra et stensat ildsted i den østlige del af et hus.
Jordprøverne kan bl.a. påvise brændt strå, harpiks og korn. Prøver fra en anden grube øst for
hovedhusene viser spor efter bevarede makrofossiler bl.a. ukrudtsplanten nælde, brændt strå og
indmaden af et ærtelignende frø
TAK 1112

Anne B. Hansen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

46. Merlegård
02.02.08 Ishøj

Boplads/gruber

Andet anlægsarbejde

Br./jern.

sb. 34. Undersøgelse af et areal på 50.000 m2 resulterede i dele af et hegn, et mindre hus og flere
gruber. Husene er dårligt bevaret, men skal formentlig dateres til jernalder. En enkelt grube er fra yngre
bronzealder
TAK 1108
Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Anne B. Hansen

47. Hakkemosen 3
02.02.11 Sengeløse

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st/æ.j./y.j.

Undersøgelse af to områder på i alt 3.500 m². Det ene lå på en sydvendt bakkeskråning og her fremkom
fund fra tidlig neolitikum i et kulturlag ved bakkens fod samt lerkarskår fra mellem neolitikum I-II i en
mindre grube. Desuden blev der afdækket tre koncentrationer med hustomter typologisk dateret til
førromersk og ældre romersk jernalder. Den vestligste koncentration bestod af tre større huse og en
økonomibygning. Den midterste bestod af fem større huse og to mindre økonomibygninger. Den
østligste bestod af fire større huse. De repræsenterer formodentligt tre gårde med flere faser fra omkring
Kristi fødsel. Store gruber på området indeholdt dyreknogler og lerkarskår fra perioden samt en
velbevaret kuglefibel. På det andet område fremkom et midtsulehus, der ud fra nærliggende fund
dateres til tragtbægerkultur. Desuden fremkom et udateret treskibet hus. En bronzefibel fra ældre
germansk jernalder blev fundet i pløjelaget med detektor
TAK 1103

Tom Giersing

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

48. Helgeshave
02.02.11 Sengeløse

Jordfæstegrav/urnegrav/gruber

Råstof

SN/førrom.

sb. 24. Ved udgravning af den overpløjede gravhøj fremkom en central stengrav med to begravelser. I
primærgraven var en person begravet i udstrakt rygleje. Der var bevaret lårbensknogler, skinneben og
enkelte tandrester. I den sekundære grav var kraniet og sporadiske skeletrester bevaret. Der var ingen
genstande i gravene, men de dateres ud fra gravtypen til senneolitikum. Ved gravhøjens fod fremkom
en urne indpakket i sortbrændte sten. Graven var intakt, da låget sad på urnen. I urnen lå en bronzering
og en nål fra førromersk jernalder
TAK 1104

Anne B. Hansen

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

49. Magle Højs Vange
02.02.12 Smørum

Depotfund

Selvvalgt forskning

Y.st.

sb. 93. Under drængravning fremkom seks fuldslebne, tyndnakkede flintøkser på en mark syd for Sørup
Rende. Økserne lå samlet i ca. 1 m dybde. Ved besigtigelse fremkom endnu en økse i pløjejorden. En
efterfølgende undersøgelse resulterede i yderligere tre økser, så det samlede depotfund består af ti økser
TAK 1097
Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre ste

Ditlev L. Mahler
Linda Boye

50. Nørrevangen
02.02.12 Smørum

Boplads/gravplads/grav

Andet anlægsarbejde

Y.st./br./y.j./vik.

sb. 94. Ved udgravning af et 30.700 m² stort område fremkom tre tætliggende jordfæstegrave på en
mindre forhøjning. De indeholdt henholdsvis mennesketænder, et dårligt bevaret kvindeskelet lagt i
hockerstilling og et dårligt bevaret mandsskelet i rygleje med en flintdolk (type I B) ved hovedet, alle
lagt i stenstøttede planke- eller bulkister. Gravene dateres til senneolitikum. Et 25 m langt midtsulehus
med fem tagbærende stolper og vægstolper dateres typologisk til senneolitikum/ ældre bronzealder.
Otte treskibede huse og tre mindre økonomibygninger dateres til yngre bronzealder, yngre germansk
jernalder og vikingetid. Fem grubehuse hører til vikingetidshusene, hvoraf ét er over 50 m langt. I et
grubehus fremkom en lille bronzehest og en del af et trefliget spænde. I et andet fremkom en grebknap
fra et vikingesværd. Et rektangulært, forgyldt pladespænde blev fundet i pløjelaget. I en grube i et større
kompleks lå dele af digler samt fragmenter af støbeforme og indløbstragte. Et hængekar, et
halvkugleformet bæltesmykke, en vreden halsring, en tværriflet ankelring, en spydspids og en kniv er
blevet støbt på pladsen i yngre bronzealder per. V. Yderligere fragmenter af digler lå i en grube.
Undersøgelsen fortsættes
TAK 1102

Tom Giersing

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

51. Bredebjerggård 5
02.02.13 Torslunde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Br./æ.rom.

sb. 45. Udgravning af et 1.000 m2 stort areal i område med tidligere undersøgelser (AUD 1991, 25,
AUD 2000, 58, AUD 1991, 34). Her fremkom tre huse og flere gruber. To huse kan typologisk dateres
til bronzealder og sen yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder. Det sidste hus er ikke intakt og kan
ikke dateres
TAK 1101

Anne B. Hansen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

52. Frøgård 2
02.02.13 Torslunde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st/førrom./rom./germ./vt.

sb. 109, 110. Udgravning af tre områder på i alt 3.400 m2. Det første område var nedpløjet, og her
fremkom rester af et jernalderhus. I det andet område fremkom to hovedhuse, en økonomitilbygning og
stolper fra to hegn. De repræsenterer formentlig to faser af en gård fra 6.-8. årh. Det er muligt at
foretage en funktionsbestemmelse af hovedhusene ud fra makrofossiler, og der er bevilget to AMSdateringer. I samme felt fremkom et 15 m langt midtsulehus fra tidlig neolitikum. I en grube lå en del af
en ornamenteret ildblok fra førromersk/ældre romersk jernalder. I sidste felt fremkom fire huse, der
formentlig repræsenterer to faser af en gård fra 6.-8. årh. Metaldetektorafsøgninger af arealet
resulterede i en del af en sølvbarre og et ringspænde af bronze fra 900-tallet
TAK B0251-1095
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Anne B. Hansen

53. Ryget Skovby 3
02.02.16 Værløse

Boplads/palisade/gravplads/grav

Andet anlægsarbejde

Y.br/ y.j./vik/udateret

Ved udgravning af 5.000 m² på en fremskudt bakke fremkom tætstillede stolpehuller fra en N-S
orienteret palisade af 15 cm tykke stolper. På den sydlige del af palisaden lå en halvcirkelformet
østvendt udbygning. Ud fra stratigrafi og fundet af et treskibet hus af Ragnesmindetype fra 4.- 5. årh.
dateres palisaden som ældre end huset. Ud over Ragnesmindehuset med to økonomibygninger fremkom
en gårdtomt fra ældre germansk jernalder. Den bestod af hovedhus, halvtagshegn og to udhuse. Ved en
overpløjet gravhøj fremkom en brændtbensgrav med en dobbeltknap fra per. IV og en mindre stenkiste
med rensede, brændte knogler. På en høj lå tre nedpløjede jordfæstegrave fra vikingetid omgivet af en
ringgrøft
TAK 1113

Tom Giersing

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

54. Godthåb 2
02.03.01 Dragør

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st/æ.br/æ.j./y.j/vik.

sb. 43. Ved udgravning af tre områder på i alt 4.000 m² fremkom to midtsulehuse, fire treskibede huse,
tre økonomibygninger og et grubehus. Midtsulehusene dateres ud fra typologi og keramikfund i
nærliggende gruber til overgangen sen neolitikum/ældre bronzealder. Seks hustomter indgår i en
mindre gård fra førromersk jernalder og en gård med to faser fra yngre germanertid. Alle gårdene
bestod af et hovedhus med udhus og er typologisk dateret. Det sidste treskibede hus var et 16 m langt
vikingetidshus. Huset er dateret typologisk og ud fra lerkarskår, ten- og vævevægte, jernknive og en
hvæssesten af Eidsborgskifer fundet i et nærliggende grubehus
TAK B0251-1092

Tom Giersing

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

55. Gyngemosegård 2
02.03.03 Gladsakse

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.br/vik.

sb. 62. Ved udgravning af 1.100 m² som en del af tidligere undersøgelser (AUD 1991, 44; AUD 2000,
61) fremkom to huse. Det ene bestod af fire sæt tagbærende stolper samt enkelte vægstolper og er
typologisk dateret til yngre bronzealder. Det anden bestod af fem sæt tagbærende stolper samt
vægstøttestolper og dørstolper ved en langside. Huset dateres til tidlig vikingetid ud fra typologi. Ved et
nærliggende forhistorisk vandhul blev der udtaget prøver til pollenanalyse
TAK B0251-1093
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Vikingetid

Tom Giersing

56. Stavnsbjerggård 2
02.03.05 Hvidovre

Boplads

Vejanlæg

Y.br/æ.j/y.j.

sb. 16. Ved undersøgelse af et 5.000 m² stort vejtracé fremkom fem hele og en halv hustomt på mindre
forhøjninger. Ud fra typologi dateres det ældste hus til overgangen yngre bronzealder/førromersk
jernalder, tre huse til overgangen førromersk jernalder/ældre romersk jernalder og et hus til ældre
germansk jernalder. Nær sidstnævnte hus lå en dyb lertagningsgrube med et stykke velbevaret
bygningstømmer af bøg
TAK 1114

Tom Giersing

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

57. Codanhus, Gl. Kongevej 66
02.03.06 København

Industri

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 249. Ved anlægsarbejde fremkom lodrette skakter beklædt med træ og tilhørende gange ligeledes
beklædt med træ, i alt 900 m3. I bunden af de dybtliggende gange blev der konstateret borehuller ned i
kalklaget lige over grundvandet. Gangene tolkes som en del af vandforsyningen, som P. Andersen
forestod fra slutningen af 1860’erne. Grundvandet er kommet op via borehullerne, fordelt i gangene og
pumpet videre til forbrugerne
KBM 2549

Lene Brysting

Bebyggelse - Nyere tid

58. Det Centrale Valby
02.03.06 København

Skelgrøfter

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 250. Ved undersøgelsen fremkom spor efter skelgrøfter mellem marker
KBM 2551

Hans Mikkelsen

Ager/mark - Nyere tid

59. Det Kgl. Bibliotek
02.03.06 København

Brolægning

Restaurering

Nyere tid

sb. 241. Ved opbrydning af gulvet i Det Kgl. Biblioteks østlige fløj, det tidligere Galejhus, fremkom
rester af et ældre, brolagt gulv. Brolægningen dateres som Galejhuset til omkring år 1600
KBM 2641
Bebyggelse - Nyere tid

Jesper Langkilde

60. Dokøen
02.03.06 København

Skibsvrag

Andet anlægsarbejde

1400-tal

sb. 216. Ved fortsat anlægsarbejde omkring operaen på Dokøen fremkom et lille legetøjsskib fra 1800tallet (AUD 2001, 73)
KBM 2409

Lene Høst-Madsen

Vrag - Middelalder

61. Klosterstræde
02.03.06 København

Bebyggelse og kulturlag

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

Fund af bebyggelsesrester og kulturlag fra nyere tid
KBM 2619

Stine Wozniak
Mathias Søndergaard

Bebyggelse - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

62. Larsbjørnsstræde
02.03.06 København

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 239. Fund af et kampestensfundament og en kældernedgravning fra nyere tid
KBM 2585

Mathias Søndergaard

Bebyggelse - Nyere tid

63. Valby Langgade 117 (Hoffmanns
Minde)
02.03.06 København

Bebyggelse og en enkelt
kogestensgrube

Andet anlægsarbejde

1800-tallet og uvis datering

sb. 252. Ved undersøgelsen fremkom rester af en rende/beholder til opsamling af møg/ajle fra
avlsbygningerne til Hoffmanns Minde samt en enkelt kogestensgrube
KBM 2639

Mads Leen Jensen

Bebyggelse - Nyere tid
Grube - Udateret

63a. Ryttergård
02.04.03 Gundsømagle

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Vikingetid

sb. 130. Ved udgravning ved Ryttergård i Gundsømagle blev der fundet et grubehus med
Østersøkeramik fra den sene vikingetid (AUD 2001,91). Udgravningsfeltet var af meget begrænset
omfang, hvorfor det er vanskeligt at sige noget konkret om husets tilhørsforhold. Der er dog næppe
tvivl om, at der i området, hvor parcelhusene nu ligger tæt, må have eksisteret en gård i 900-1000årene. Muligheden for at finde den er imidlertid minimal pga. moderne byggeri
ROM 2112
Bebyggelse - Vikingetid

Jens Ulriksen

64. Børnehøj
02.04.05 Himmelev

Jættestue

Restaurering

Yngre stenalder

sb. 24. Grundet hærværk i den fredede tvillingjættestue foretoges en mindre istandsættelse med
oprensning af gulvet. I den yderste del af den nordlige gang fremkom en tørmur, der blev repareret i
oldtiden efter, at en karmsten var forsvundet
FOR 2001-613-0205

Torben Dehn
Svend I. Hansen

Megalitanlæg - Yngre stenalder

65. Korsbjerggård, Veddelev
02.04.05 Himmelev

Boplads, gravplads

Skovrejsning

Neolitikum, Jernalder

sb. 89. Ved undersøgelse på et 19 ha stort område fremkom anlægsspor fra neolitikum og jernalder.
Fem neolitiske gruber indeholdt keramik, flintredskaber og afslag fra TN-MN. En gravplads med fire
grave blev også undersøgt. Skeletterne var dårligt bevaret, men i et tilfælde lå gravlagte i hocker.
Desuden blev der påvist en jernalderboplads og en del kogestensgruber
ROM 2128

Tom Christensen
Maja Andresen

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

65a. Bondetinget 5
02.04.10 Roskilde

Gruber

Andet anlægsarbejde

Middelalder, nyere tid

sb. 107. På en grund beliggende centralt i det middelalderlige Roskilde med både domkirke og
torvegade i det umiddelbare nabolag, viste udgravningen, at der formentlig aldrig har stået bygninger
på grunden, ligesom der ikke er aflejret kulturlag som ellers er almindeligt forekommende i bykernen.
Det underbygger skriftlige kilder fra middelalderen, der beretter, at Sømme Herred tingsted lå ved
Bondetinget sydvest for domkirken. Tingstedet flyttedes til Bistrup (Skt. Hans Hospital) i 1585, og
herefter har arealet været brugt til at grave ler. Bybrande og krig i 1600-tallet gjorde stor skade på
byens huse, og det er muligt, at man har hentet materialer til udbedring af bygninger og gulve på den
bekvemt beliggende plads. Af de godt 100 små og store lertagningsgruber er ca. en tredjedel tidsfæstet.
Fire gruber indeholdt fladbundet, gråbrændt keramik med fure- og bølgeornamentik og udadbøjet rand,
og dateres til 1200-1400. Andre rummede affald fra 1600-1900, der må være kommet fra andre grunde
i Roskilde
ROM 2143
Grube - Middelalder
Grube - Nyere tid

Henriette Rensbro

66. Flengemarken
02.04.10 Roskilde

Bebyggelse.

Vejanlæg

Yngre jernalder/middelalder

sb. 47. Afsluttende undersøgelse af bebyggelsen Flæthinge (AUD 2001, 94). På et 10.000 m2 stort areal
fremkom yderligere ni hustomter, heraf seks med tagbærende vægge og tre med midtsuler, samt gruber
og skelgrøfter fra middelalderen. Bebyggelsen var afgrænset af brede grøftforløb mod syd og vest. I
bebyggelsens periferi lå enkelte grubehuse fra vikingetid
ROM 192/81

Katrine Kølle Hansen
Maja Andresen
Tom Christensen

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

67. Hyrdehøj
02.04.10 Roskilde

Megalitanlæg

Vejanlæg

MN, SN

Fortsat undersøgelse af jættestue med spor af kammer og gang (AUD 2001, 95). I den østlige del af
kammeret fremkom et op til 35 cm tykt lag med keramik, flintredskaber, rav og enkelte knogler.
Centralt i kammeret var der en nedgravning, muligvis fra jernalderen. En fjerdedel af fortovet var
bevaret. Der var spor efter to randstenskæder, hvoraf den inderste bestod af to stenskifter. Ud fra
randstenskæderne anslås højens diameter til 20 m. Jættestuen var omgivet af middelalderlige grøfter fra
den tilstødende boplads Flengemarken (AUD 2001, 94)
ROM 2115

Katrine Kølle Hansen
Tom Christensen

Megalitanlæg - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Middelalder

67a. Københavnsvej 310
02.04.10 Roskilde

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Bronzealder, ældre romersk jernalder.

sb. 109. Udgravning af en del af en boplads fra yngre bronzealder. Der fandtes en øst-vestorienteret
hustomt, der bestod af syv sæt indre tagbærende stolper. I forbindelse med huset undersøgtes flere
affaldsgruber med et righoldigt keramikmateriale fra samme periode. I udgravningsfeltet fandtes
endvidere affaldsgruber med keramik fra yngre stenalder. Et mindre felt i forbindelse med en søgegrøft
sydøst for bronzealderhuset afdækkede en stor affaldsgrube fra romersk jernalder med en del
ornamenteret keramik
ROM 2206
Grube - Stenalder
Grube - Stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Lisbeth Gernager

67b. Rosenhavestræde 4
02.04.10 Roskilde

Bebyggelse

Selvvalgt forskning

11.-14. årh., nyere tid

sb. 93. En mindre udgravning på græsplænen bag Rosenhavestræde 4 havde til formål at undersøge et
lag med Østersøkeramik, der blev påvist ved en prøvegravning på nabogrunden i 2001 (AUD 2001,97).
Det fundførende lag var imidlertid væk som følge af mange nedgravninger, kloakering og byggeri i
forbindelse med et nedlagt bryggeri. Et mindre parti af det oprindelige muldlag på stedet blev fundet,
og heri var nedgravet stolpehuller, der rummede Østersøkeramik
ROM 2207

Jens Ulriksen

Bebyggelse - Middelalder

67c. Skolegade 17
02.04.10 Roskilde

Brønd

Andet anlægsarbejde

14. – 18. årh.

sb. 104. Undersøgelse af en ydre brøndkasse af egetræ, årringsdateret til 1300-tallet, der var rejst på et
meget bastant fundament af 4-5 m lange sveller. I fyldet omkring brønden fandtes enkelte skår af
gråbrændt keramik og en mønt fra Erik Glippings tid. Inde i brønden var bygget endnu en brøndkasse,
der desværre ikke kunne dateres på samme måde. Undersøgelsen af brøndfyldet viste, at den har været i
anvendelse frem til 1600-1700-årene
ROM 2217

Jens Ulriksen

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

67d. Skt. Ols Stræde P-plads Øst
02.04.10 Roskilde

Bebyggelse

Selvvalgt forskning

11.-14. årh.

sb. 93. Fortsat udgravning (AUD 2001,97) blotlagde stolpehuller og affaldsgruber fra byens ældste tid,
men arealet var for lille til at konstruktioner kunne udskilles. Fundmaterialet udgjordes bl.a. af
Østersøkeramik, benpren, synål, knivskedebeslag, tenvægt, vævevægt m.m. Der var et stort
knoglemateriale fra pattedyr og fisk, og særlig interessant var fundet af knogler fra marsvin. Fra 12001300-tallet stammede to omfangsrige affaldsgruber med glaseret keramik og tegl
ROM 2129

Jens Ulriksen

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

67e. Bistrup
02.04.12 Sankt Jørgensbjerg

Bebyggelse

Selvvalgt forskning

Højmiddelalder, udateret.

sb. 67. I den vestlige del af Skt. Hans Hospitals område lå i middelalderen Roskildebispernes borg, og i
tilknytning hertil var en landsby, der – meget nærliggende – bar navnet ”Biskops torp”. Voldstedet er
endnu synligt, mens der ikke længere er spor efter landsbyen. Nord og vest for hospitalets
bygningskomplekser er tidligere opsamlet genstande fra tiden mellem 700 og 1300 e.Kr., og museet
foretog i efteråret prøvegravninger flere steder for at konstatere, om der var bebyggelsesspor, som
kunne knyttes til løsfundene. På græsmarken ud til fjorden nord for Drosselhus fandtes dels
affaldsgruber, dels en række stolpehuller, der kan være en husvæg. Fyldskifterne rummede keramik fra
1200-1400-tallet, enkelte jernsøm og dele af munkesten
ROM 594/84
Bebyggelse - Middelalder

Jens Ulriksen

67f. Sct. Agnes Kloster
02.04.12 Sankt Jørgensbjerg

Vej

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 44. I området, hvor Sct. Agnes kloster har ligget, blotlagdes flere sekvenser af store kampesten, der
strakte sig fra Frederiksborgvej op ad Sct. Agnes. Der fremkom intet daterende materiale ved den
efterfølgende afrensning og opmåling, men det antages, at stenene udgør en del af en vejbane, der har
ført fra klosteret over et sumpet areal til Frederiksborgvej, der også i middelalderen var en
hovedfærdselsåre mellem byen og Nordøstsjælland
ROM 1699

Jens Ulriksen

Vej/bro - Udateret

67g. Vor Frue-Køgevej
02.04.14 Vor Frue (Roskilde)

Bebyggelse

Vejanlæg

Bronzealder

sb. 15. registrering af affaldsgruber i den frilagte vejkasse. En hastig arkæologisk undersøgelse viste, at
gruberne bl.a. rummede lerkarskår fra bronzealderen
ROM 2211

Lisbeth Gernager

Bebyggelse - Bronzealder

68. Truelstrup Mark 2
02.05.08 Reerslev

Gruber

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 18. Ved prøvegravning af 27.000 m2 fremkom 28 gruber. I den nordlige del af områder lå et par
firkantede anlæg, der kan være spor efter nyere grusgravning
TAK 1111

Anne B. Hansen

Grube - Oldtid

69. Fredshøj, Gl. Lejre
02.06.01 Allerslev

Boplads

Dyrkning

Germansk jernalder

sb. 142. Ved udgravning af mark med detektorfund bl.a. germanertidsfibler fremkom tre huse, en
stendynge og et kulturlag. Husene var treskibede. Det største hus/hal blev kun udgravet i vestenden,
men stolpernes størrelse tyder på en stor bygning; op til 113 cm dybe og 136 cm i diameter. Hallen lå
på en markant højning, mens stendynge og kulturlag lå syd herfor på en skråning. Stendyngen på 25x25
m bestod af skørbrændte sten og trækul. Kulturlaget indeholdt bl.a. pincetter, beslag, glas, et lille stykke
vaflet guldblik og stempelornamenteret keramik. Desuden fremkom slagge, bronzesmelt og
støbekegler. Udgravningen tolkes som en germanertidsboplads med spor efter værkstedproduktion.
Hallens dimensioner og fundene adskiller pladsen fra almindelige bopladser, og den kan være forløber
for den yngre Lejre bebyggelse med de store haller. De to bebyggelser ligger med 500 m afstand og
påminder om hinanden
ROM 615/84
Bebyggelse - Germansk jernalder

Holbæk Amt

Maja Andresen
Tom Christensen

70. Klostergården
03.01.01 Kalundborg

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder/yngre
bronzealder/historisk tid

sb. 57. Ved prøvegravning af et knap 13 ha stort område fremkom tre bosættelser. Et udsmidslag og et
par kogestensgruber dateres til sten- eller bronzealder. Et udsmidslag i et forhistorisk vandhul dateres
ud fra keramik til TN II Virumfasen. Et par gruber dateres ud fra keramik til yngre bronzealder per. VI.
Der blev desuden påvist et større område med rektangulære lergrave, formodentlig fra historisk tid
KAM 2002 011

Jens Nielsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

71. Lindas plads
03.01.01 Kalundborg

Boplads

Selvvalgt forskning

Ældre stenalder

sb. 90. Prøvegravning på Ertebøllelokalitet med tidligere fund af 72 skiveøkser, en skivemejsel, tre
kerneøkser m.m. Fundene er saltvandspatinerede og dateres til den yngste del af Ertebøllekulturen.
Pladsen har ligget på sydsiden af en lille ø i den fossile inderfjord med 60 kendte, senmesolitiske
lokaliteter. Der fremkom en del supplerende materiale. Undersøgelsen fortsættes
KAM 2002 008

Jens Nielsen

Bebyggelse - Ældre stenalder

72. Lærebo
03.01.03 Raklev

Høj

Andet anlægsarbejde

Bronzealder.

sb. 4. Ved prøvegravning på areal med to registrerede, men sløjfede gravhøje kunne disse ikke
genfindes. Der var ingen øvrige fund
KAM 2002 001

Niels Hartmann

Gravhøj - Bronzealder

73. Mellemvang
03.01.03 Raklev

Høj

Skovrejsning

Oldtid

sb. 84. Besigtigelse gav ingen spor efter den i 1881 sløjfede Hættehøj
KAM uden journalnummer

Niels Hartmann

Gravhøj - Oldtid

74. Søndergårdens jorder
03.01.03 Raklev

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y. br/nyere tid

sb. 355. Prøvegravning afdækkede bunden af et nedgravet forrådskar og en affaldsgrube fra yngre
bronzealder samt en opfyldt sænkning med munkesten og flensborgsten
KAM 2002 003
Grube - Yngre bronzealder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Niels Hartmann

75. Gravhøjsmarken
03.02.02 Buerup

Boplads

Selvvalgt forskning

Ældre / yngre stenalder

sb. 196. Prøvegravning i kanten af et dødishul ved et bopladsområde med opsamling af over 30.000
stykker bearbejdet flint bl.a. Brommespidser. Fundene dateres primært til TN. Et enkelt stykke keramik
dateres ud fra ornamentik til TN II Virumfasen. Pladsen ligger ca. 300 m sydvest for en dysse. Der
fremkom få stykker bearbejdet flint i uforstyrrede lag. En geologisk boring på 3,10 m viste en ubrudt
lagserie med atlantisk tørv øverst og Allerødgytje med bevaret træ nederst. Undersøgelsen fortsættes
KAM 2002 014

T.D. Price
Jens Nielsen

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

76. Høng / Præstemarken
03.02.04 Finderup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

Ved overvågning af anlægsområde fremkom et omfattende udsmidslag med lidt flint og enkelte
potteskår, der formentlig indikerer en nærliggende stenalderboplads
KAM 2002 012

Niels Hartmann

Kulturlag - Stenalder
Kulturlag - Stenalder

77. Sæby
03.02.14 Sæby

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st/oldtid

sb. 191-192. Ved anlægsarbejde nær en fredet dysse fremkom et mindre udsmidsområde med oldsager
fra TN/MN. Desuden blev der afdækket en større gruppe kogestensgruber, der kan være fra TN/MN
eller oldtid. Mod syd blev der registreret tre kogestensgruber og en grube
KAM 2002 004

Niels Hartmann

Bebyggelse - Yngre stenalder

78. Apostolsk Kirke
03.03.03 Holbæk

Gruber

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 172. Ved undersøgelse fremkom 12 anlæg af uvis funktion, to kogestengruber samt keramik
MHO 2002008

Flemming Hansen

Grube - Middelalder

79. Holbæk Bilby
03.03.03 Holbæk

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./br./æ.j.

sb. 173. Ved udgravning af et cirka 150.000 m2 stort område på en sydvendt skråning fremkom
bopladsgruber, kulturlag og stolpehuller. Anlæggene kan hænge sammen med en tidligere undersøgt
boplads fra yngre bronzealder umiddelbart nord for
MHO 2002036
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Niels Penthin Grumløse

80. Nørup Syd
03.03.07 Nørre Jernløse

Bopladsgruber

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 44. Ved undersøgelsen fremkom enkelte kogestensgruber og stolpehuller
MHO 2002057

Anne Preisler

Bebyggelse - Oldtid

81. Flintholm
03.03.09 Stenlille

Boplads

Dyrkning

Bronzealder, ældre jernalder

sb. 175. Ved efterrekognoscering fremkom bopladsspor fra ældre jernalder og gruber fra bronzealder
samt udaterede stolpehuller
SVM 2002001

Hugo H. Sørensen

Grube - Bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

82. Søndersted Skov
03.03.13 Søndersted

Bopladsgruber

Skovrejsning

Oldtid

sb. 45. Ved prøvegravningen fremkom enkelte kogestensgruber og stolpehuller
MHO 2002047

Anne Preisler

Bebyggelse - Oldtid

83. Tingtved NØ
03.03.14 Søstrup

Boplads

Vejanlæg

Ældre romersk jernalder

sb. 75. Ved udgravning fremkom 108 anlæg fordelt på stolpehuller, affaldsgruber og kogestensgruber
(AUD 20021, 116). Der kunne udskilles et treskibet hus med fire sæt tagbærende stolper. I et stolpehul
lå dele af et lerkar
MHO 2000042

Flemming Hansen

Bebyggelse - Romersk jernalder

84. Tingtved NV
03.03.14 Søstrup

Boplads

Vejanlæg

Bronzealder/ældre jernalder

sb. 75. Ved undersøgelse af sydvendt skråning fremkom anlæg fra bronzealder og ældre jernalder i
form af bopladsgruber og stolpehuller (AUD 2001, 117). Der blev fundet en del keramik fra
bronzealder og førromersk jernalder. Fundene tolkes som et aktivitetsområde
MHO 2000041
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Niels Penthin Grumløse

85. Birkehøj, Nyrup
03.04.05 Højby

Jættestue

Restaurering

Yngre stenalder

sb. 95. Efter hærværk foretoges en gennemgribende istandsættelse af den fredede, forfaldne jættestue.
Den ene halvdel af kammeret blev efter sammenstyrtning forseglet efter udgravningen i 1909. Ved
genåbningen kunne højopbygningen nærmest kammeret iagttages. Som bagpakning direkte bag
bæresten og tørmure er der et panel af strandral, formentlig hentet ved den nærliggende Klintesø. Dette
ral er med en stenopbygning adskilt fra den ydre højfyld af sand. Flere kværnsten indgår systematisk i
konstruktionen. I fylden bag mellemliggerlaget var aftryk af en kraftig stolpe. En del menneskeknogler
og genstande, især ravperler, fra MN og SN blev fundet i højfylden fra udgravningen i 1909
Torben Dehn
Svend I. Hansen
Jørgen Westphal
Megalitanlæg - Yngre stenalder

86. Brynshøj
03.04.05 Højby

Grav

Andet anlægsarbejde

Y.germ./tidl.vik.

sb. 612. Undersøgelse af en gravplads med 17 jordfæstegrave lagt i fire rækker. Heriblandt var fem rige
grave med kvindeudstyr som glasperler, trefligede spænder, skålformede fibler, rektangulær pladefibel,
små ovale spænder, skrin og jerngenstande. Ud fra knivene kan to grave tolkes som mandsgrave.
Mange grave indeholdt kun en jernkniv. Knoglerne var sporadisk bevaret. De fleste grave var dækket af
stenlægninger. Gravpladsen ligger på skrånende terræn nær en langdysse og en bronzealderhøj og
støder mod syd op til en grusgrav. To grave ligger så tæt på skrænten til grusgraven, at benenden er væk
OHM 1764

Lise Holm

Gravplads/grav - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid

87. Mårup Østerstrand
03.05.03 Nordby

Grube

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 27. Ved undersøgelse fremkom to gruber med keramik og flint sandsynligvis fra en nærliggende
bronzealderboplads
SMT 417

Jeppe Gejr Korup

Grube - Bronzealder

88. Søvang
03.05.04 Onsbjerg

Grube

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder

sb. 86. Ved undersøgelse fremkom en grube med keramik og dyreknogler fra ældre jernalder
SMT 415
Grube - Ældre jernalder

Jeppe Gejr Korup

89. Kaldredgård
03.06.03 Bregninge

Landsby

Råstof

Midd./nyere tid

sb. 327. Afsluttende undersøgelse ( AUD 2001, 106 ) med detaljeret udgravning af formodet
syldstenshus og stensatte brønde. Huset kan ikke bestemmes nærmere grundet forstyrrelser, men der er
påvist et stenlagt gulv og pikstensbrolagt bås/indgang med en nedgravet ko/kalv. Brøndene er kun
delvist tømt
KAM 2001 001

Niels Hartmann

Bebyggelse - Middelalder

90. Trustrupgård Skov
03.06.06 Jorløse

Boplads

Selvvalgt forskning

Ældre stenalder

sb. 197. Fortsat udgravning af Ertebøllelokalitet i Lille Åmose (AUD 2001, 126). Her fremkom to
adskilte kulturlag med Ertebøllekeramik og pilespidser af Stationsvejtype. Ud over bunden af et
spidsbundet kar og en trindøkse blev der fundet et større flint- og knoglemateriale
KAM 2002 013

T.D. Price
Jens Nielsen

Bebyggelse - Ældre stenalder

91. Løvebjerggård
03.07.09 Orø

Depotfund

Diverse

Yngre Bronzealder

sb. 113. Ved detektorafsøgning og prøvegravning fremkom et depotfund med hesteudstyr af bronze:
flere phalerae i varierende størrelse samt fragmenter af mankestole og bidsler. Fundet knytter sig til de
genstande, der blev fundet og indleveret til Nationalmuseet i 1951. Der blev desuden fundet en
randlisteøkse og en mejsel fra ældre bronzealder
MHO 2002028

Niels Wickman

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

92. Hyldager
03.07.13 Tuse

Boplads

Vejanlæg

Stenalder

sb. 41. Ved undersøgelsen fremkom et ca. 180 m2 stort kulturlag med mindst fire ildsteder og et antal
gruber (AUD 2001, 129). Fundene bestod mest af affaldsflint og kun få redskaber
MHO 2000048
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

Flemming Hansen

93. Tuse Bro
03.07.13 Tuse

Boplads

Vejanlæg

Stenalder & højmiddelalder

sb. 111. Ved undersøgelsen fremkom et ca. 550 m2 stort kulturlag med 2-3 lagskifter. Fundene var
sparsomme og bestod af flintafslag, lidt keramik og dyreknogler samt enkelte flintredskaber. Desuden
fremkom gruber med keramik og knogler fra højmiddelalder
MHO 2000051

Flemming Hansen

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Grube - Middelalder

Sorø Amt
94. Fjenneslev kirke
04.01.04 Fjenneslev

Kirke

Restaurering

Middelalder

Ved udskiftning af trægulvet i kirkens sydside fremkom ornamenterede gulvfliser. I gamle beskrivelser
står der, at "fra Kirken kjendes Gulvfliser af Tegl med forskjelligt Mønster, der peger hen til den ældre
Middelalder". En flise blev indsendt til Nationalmuseet efter H.B. Storcks restaurering i 1898, og de
nyfundne fliser er af samme type. De var groft tilhugget som kiler og brugt til opklodsning af strøerne
under trægulvet, der må stamme fra Storcks restaurering. Mønstrene er stemplet i overfladen med løse
træstempler - en metode, der kendes fra Sorø Kirkes teglgulve. Fliserne er fra omkring 1200, hvor
kirken blev udstyret med tvillingetårne og vestgalleri med søjler af glaseret tegl
NM II 777/01

Birgit Als Hansen

Kirke/Kirkegård - Middelalder

95. Ditlevshøj
04.02.08 Høm

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Sen vik./ midd.

sb. 17. Ved fortsat udgravning af en gård fra 10. årh. (AUD 2001, 131) fremkom fem brønde fra
middelaldereren, hvoraf de tre indeholdt bygningstømmer. Desuden blev der fundet gruber med
keramik, knogler samt jern- og bronzegenstande. Tre hustomter bestående af to parallelle vægforløb
tolkes som faser af hovedhuset til en gård. Der blev påvist mindre hustomter og hegnsforløb tilhørende
gården. Et anlæg, der lignede et grubehus, kan være en kælder. Et stykke bygningstømmer fra den ene
brønd blev dendrokronologisk dateret til 1296, hvilket stemmer overens med de øvrige genstande
NM I 8180/00-5
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Palle Østergaard Sørensen

96. Skt. Bendt Kirke
04.02.12 Ringsted

Kloster

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 54. Ved undersøgelse på det gamle klosterområde fremkom en kirkegård fra tidlig middelalder med
115 grave. Skeletterne lå med armstilling A og enkelte med armstilling B. De døde var begravet uden
kiste; nogle med udgravet rum til hovedet, andre med hoveddelen eller hele graven markeret med sten. I
et tilfælde var der spor efter trækiste. En bronzering blev fundet i en grav ved den dødes hals. Den
vestlige del af kirkegården var afgrænset af en grøft. Kirkegården formodes at tilhøre Roskildebispen
Svend Nordmanns frådstenskirke tilegnet Vor Frue. En Ø-V-orienteret, 5 m bred grøft skærer gravene.
Fund af stentøjsskår tyder på en tildækning i senmiddelalderen. Vest for kirkegården fremkom
stolpehuller og affaldsgruber dateret til ca. 1200 ud fra fund af Østersøkeramik, et par tenvægte, små
enæggede jernknive og bunden af et kridtstenskar. Fundamenter fra forskellige bygninger dateres til
nyere tid
NM II 1498/2000

Kirsten Christensen
Nils Engberg

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

97. Mosevænget
04.03.01 Boeslunde

Kogestensgruber og dyrefolde

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 121. Fortsat undersøgelse af bopladsen ved Rennebjergvej (AUD 1999, 131). På sydskråningen af
Rovbjerg banke fremkom kogestensgruber, hegnsgrøfter, gruber og stolpehuller. Der kunne erkendes to
slags kogestensgruber. Gruber, der lå parvis, men spredt på området med indhold af ildskørnede sten.
11 aflange kogestensgruber N–S orienteret i retning af bronzealderhøjen på bakkens top. Disse gruber
havde et kompakt lag af ildskørnede sten og et opbrydningskrater i midten. Rækken fortsatte mod nord
ud af gravefeltet. Der blev påvist tre hegnsforløb samt et anlæg tolket som en kvægfold med kvægsluse
og en V-formet stolpegrøft med rum på ydersiden, der kan være en fold til sortering af mindre dyr som
får og svin. Keramikken daterer anlæggene til yngre bronzealder
NM I 8180-00/18

Henning Nielsen

Andre anlæg/diverse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

98. Kassebjerggård
04.03.12 Sankt Mikkels Ls

Boplads

Andet anlægsarbejde

Æ.rom/germ.

sb. 39. Ved udgravning fremkom et større bopladsområde fordelt på tre mindre bakkeknolde. Den
ældste bebyggelse er fra ældre romersk jernalder. I denne fase lå der en gård på hver af de to
bakkeknolde bestående af et langhus og flere, store gruber. På den tredje bakkeknold lå en række store
gruber, hvoraf nogle var pakket med sten. I slutningen af det 5. årh. blev området igen bebygget med to
gårde på hver sin bakkeknold. Disse gårde har hver fire faser, og i visse faser er der knyttet et mindre
hus til langhuset. I sidste fase af bebyggelsen lå der også et langhus på den sidste bakkeknold, så der i
slutningen af det 7. årh. var tre gårde på stedet
NM I 8180/00-17
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Palle Østergaard Sørensen

99. Antvorskov Kirke
04.03.13 Sankt Peders Ls

Boplads/gravplads

Andet anlægsarbejde

Y. br./rom.

sb. 45. Ved udgravning af et ca. 1.000 m2 stort felt fremkom en boplads fra yngre bronzealder per. VI
og fire jordfæstegrave fra romersk jernalder. Trods dårlige bevaringsforhold blev der fundet en del
keramik i gruberne. Fundene kan hænge sammen med en bebyggelse lokaliseret nord for stedet. I en
forstyrret grav fra yngre romersk jernalder blev der fundet en guldfingerring og rester af lerkar. De
øvrige grave indeholdt 1–2 lerkar og en enkelt knusesten
NM I 8180/00-20

Henning Nielsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

100. Belgiensvej/Europaparken
04.03.14 Slagelse

Boplads

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 54. Ved forundersøgelse fremkom kogestensgruber og mulige stolpehuller med fund af bearbejdet
flint samt knogle- og keramikrester. Undersøgelsen fortsættes
SVM 2002010

Hugo H. Sørensen

Bebyggelse - Oldtid

101. Stenstuegade 7- 9
04.03.14 Slagelse

Bebyggelse

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 21. Ved udgravning af 750 m2 i et håndværkerkvarter fra middelalder fremkom rester af mindst 14
huse fra 1000–1400. Ud fra stratigrafi og fund opdeles materialet i 14 faser, heraf fem hovedfaser. I
1000-1100-årene var området dækket af vand; spor af fintslemmet ler og sand. Under dette lag
fremkom stolpehuller, gruber, brønde og afvandingsgrøfter. Oven på dette lag lå et stavbygget hus
dateret ud fra Østersøkeramik, en enkeltkam og en glasperle med mosaikstifter. I 1200-årene opføres to
Ø-V-orienterede huse med midtsulekonstruktion, et N-S-orienteret hus og en latrin. En esse kan følges i
mindst to faser. Husene har vægge på syldsten, lergulve, ildsteder/ovne og dateres ud fra glaserede
kandeskår. I 1300-årene opføres et Ø-V-orienteret hus, der kan følges i to faser. I et N-S-orienteret hus
blev påvist brolagt gulv mod nord og trægulv mod syd. Desuden fremkom et aktivitetsområde med
oprejst esse, en kampestensbrønd samt to N-S-orienterede huse med syldstensrækker. Det øverste hus
har aflejringer af brændte sten fra opvarmning af vand, evt. en badstue. De dateres til 1300-årene ud fra
fund af næsten stentøj og stentøj. I 1400-årene lå en vinkelbygning bestående af en Ø-V-orienteret
bygning med syldsten, lergulv og ovn og en N-S-orienteret med syldsten og lergulv samt en maltkølle
datereret ud fra stjertpotteskår. Ovenpå bygges et hus med syldsten og lergulv, ligesom der er spor efter
et ildsted. Fund af en esse med aktivitetsområde og store mængder jern- og kobberforbindelsesholdige
slagger viser, at her har været metalforarbejdning. En kammager har efterladt afsavede ledender
NM II 25/2001
Bebyggelse - Middelalder

Kirsten Christensen

102. Musholmparken
04.03.19 Tårnborg

Gravanlæg

Andet anlægsarbejde

Neolitikum/romersk jernalder

sb. 110. Udgravning af et tidligneolitisk kulthus delvist dækket af en tidligneolitisk jordfæstegrav.
Kulthuset var Ø-V-orienteret og målte 3,5x7 m. Det bestod af to store stenfyldte midterstolper og fire
hjørnestolper forbundet af en væggrøft. En jordfæstegrav på 1,25x4,75 m.og Ø-V-orienteret
overlappede. Over graven lå et stentæppe i flere lag. I graven lå to øskenflasker (den ene med lodrette
vulster), en flintflække og to ravklumper samt få, dårligt bevarede knoglerester. Kulthuset og graven
tilhører nok et større hesteskoformet system af palisadegrøfter (op til 80 cm dybe) med åbning mod syd.
Desuden fremkom en jordfæstegrav fra ældre romersk jernalder
NM I 8081/00-15

Lisbeth M. Imer
Jacob S. Andersen

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

103. Madhøj
04.04.11 Magleby

Gravhøj

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 31. Undersøgelse af overpløjet bronzealderhøj påviste et plyndringshul lige øst for højmidten.
Tørvefylden var bevaret i 20-30 cms tykkelse
NM I 8180/00-23

Lisbeth M. Imer
Jacob S. Andersen

Gravhøj - Bronzealder

104. Østerhoved
04.04.11 Magleby

Grav

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 33. Ved undersøgelse af resterne af en gravhøj udgravet i 1973 fremkom en bådformet, NØ-SVorienteret brandgrav omgivet af sten fra sen neolitikum. Graven var forstyrret af rævegrave og den
tidligere udgravning. Alligevel lå det meste af et brændt mandsskelet i den sorte, trækulsholdige
gravfyld. Knoglerne var hvidbrændte og krakelerede, men lå artikuleret og in situ. En fladehugget
flintdolk af type II, en hvæssesten af sandsten og en bennål daterer graven til ca. 2200 f.Kr.
Knoglebestemmelsen viser, at det har været en dobbeltgrav. Brændte lerplader med aftryk og
samlingsspor indikerer, at graven var overdækket med træplanker (måske en kasselignende
konstruktion), der blev dækket med jord inden afbrænding. Sammenhængende trækulsstykker og
formen tyder på en egetræskiste eller stammebåd
NM I 8180/00-19

Cecilie Krause

Gravplads/grav - Yngre stenalder

105. Østerhoved
04.04.11 Magleby

Gravhøj

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 68. Undersøgelse af gravhøj med fund af en stensat centralgrav med et bronzesværd fra ældre
bronzealder. Ved genudgravningen fremkom to urner og en brandplet fra yngre bronzealder i kanten af
den bortpløjede høj
NM I 8180/00-19
Gravplads/grav - Yngre bronzealder
Gravhøj - Bronzealder

Cecilie Krause

106. Tudsebjergvej
04.05.07 Herlufsholm

Løsfund

Diverse

(y.) rom.

sb. 50. Ved markvandring fremkom foden af et romersk drikkebæger, muligvis drikkehorn, i et område
nær en gammel grusgrav med fund af en jordfæstegrav fra yngre romersk jernalder
NÆM 2002:103

Jens Ulriksen

Andre anlæg/diverse - Romersk jernalder

Præstø Amt
106a. Guebakke
05.02.03 Bårse

Boplads, Gravhøj, Grav

Råstof

Stenalder, Bronzealder og Jernalder

sb. 96. Registrering af mange anlæg i form af spor efter stolper og affaldshuller, formodentlig fra en
jernalderboplads, samt en overpløjet gravhøj med centralgrav. En senere prøveundersøgelse medførte
tilsynekomsten af en næsten 80 m lang og 5 m bred grøft. Grøften var op til 2 m dyb og kan ikke
umiddelbart dateres. Nogle få stykker flint indikerer, at den er fra stenalderen
SMV 7790

Keld Møller Hansen

Andre anlæg/diverse - Stenalder
Andre anlæg/diverse - Stenalder
Gravhøj - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

107. Mogenstrup Golfbane
05.02.04 Everdrup

Agre

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 31. Ved prøvegravning fremkom markrener fra højryggede agre fra middelalder/renæssance/nyere
tid
NÆM 1998:115

Thomas Roland

Ager/mark - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid

107a. Eskebjerg
05.02.13 Vordingborg

Boplads

Dyrkning

Senpalæolitikum

sb. 97. Ved den østlige fod af det 17 m høje Eskebjerg, på en bred, sandet terrasse, er der opsamlet og
udgravet nogle få fund fra Ahrensburgkulturen. Med denne prøveudgravning kan det nu overraskende
konstateres, at der på stedet findes en tilsyneladende ”ren” Ahrensburgboplads, omfattende et areal på
maksimalt 200 m2, med delvist bevaret kulturlag. Toppen af bopladsen er pløjet i stykker, mens ca.
halvdelen af pladsen endnu findes i et 5-15 cm tykt sandlag, umiddelbart under pløjelaget. Ved
undersøgelsen er fremkommet klassiske pilespidser, skrabere, stikler og blokke fra Ahrensburgkulturen
samt lidt fund fra bondestenalderen i form af tre tværpile, et slebet afslag og en smule keramik. De
yngre fund er ført ned i sandlaget af dyr og ligger i gamle dyregange
SMV 7802
Bebyggelse - Palæolitikum

Keld Møller Hansen

107b. Paradiset
05.02.13 Vordingborg

Boplads

Selvvalgt forskning

Senpalæolitikum

På et sandet plateau, nordvest for bevoksningen Paradiset, er ved en prøveundersøgelse fremkommet en
del flint. En mindre del af dette, bl.a. en flækkeblok med modsatstillede slagflader og nogle skrabere,
kan muligvis relateres til Ahrensburgkulturen. Yderligere undersøgelser er nødvendige for at afgøre,
om der på stedet findes en Ahrensburgboplads
SMV 7819

Keld Møller Hansen

Bebyggelse - Palæolitikum

107c. Rundebakke
05.02.13 Vordingborg

Boplads

Selvvalgt forskning

Senpalæolitikum

Prøveudgravning af Federmesserboplads. 60 prøvehuller henover fundstedet resulterede i 8 stykker
Federmesserflint. Det må konstateres, at fundet er næsten totalopsamlet af amatørarkæologer, og at der
må have været tale om en meget lille boplads. En prøveudgravning af et formodet dødishul, kun 50
meter fra bopladsen, medførte mod forventning kun erkendelse af aflejringer fra jernalderen
SMV 7800

Keld Møller Hansen

Bebyggelse - Palæolitikum

107d. Vordingborg Slotsruin
05.02.13 Vordingborg

Borganlæg

Selvvalgt forskning

Vikingetid/middelalder

sb. 168. Fortsat undersøgelse (AUD 2001, 154). To udgravningsfelter beliggende mellem
nordfundamentet til 1200-tals palatiet og sydfundamentet til Prins Jørgens palæ fra 1600-tallet blev
undersøgt til undergrund. Det var første gang større, uberørte flader blev systematisk undersøgt til
bunds. På dette sted er den oprindelige overflade omkring år 1200 blevet forseglet gennem et metertykt
lerdække, hvorfor de underliggende lag er stort set uforstyrrede af senere byggeaktiviteter. Under
lerdækket fremkom tre kulturhorisonter: yngst et tykt smudslag, der dækkede en uregelmæssig
brolægning, som har indgået i Valdemar den Stores borg. I den sydligste del af udgravningsfelterne
afløstes brolægningen af stærkt formuldede spor efter en plankebelægning – antageligt et gadeforløb i
borgen. Under Valdemar den Store-brolægningen forseglede et op mod 10 cm tykt lag af brændt
lerklining resterne af en mindre bygning, der har haft en mægtig ovnkonstruktion, sat af store sten i et
lille forrum samt et opholdsrum vest herfor. Direkte på undergrund sporedes et fladedækkende tæppe
af smågrene, der på enkelte partier var afsvedne og dækket af store plamager af lyserød aske. En
foreløbig, meget forsigtig tolkning af dette lag, der formodentlig skal dateres tilbage til sen vikingetid,
er, at det er spor af en fyrbakke med et kurvefyr, hvis brandvarme indhold efter hver brænding er blevet
slået ud på de udlagte smågrene. Udgravningerne gav endvidere en del veldaterede genstande
SMV 7473

Dorthe Wille-Jørgensen

Forsvarsanlæg/voldsted - Vikingetid
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

107e. Gartnerhaven
05.03.03 Hylleholt

Grav

Andet anlægsarbejde

Neolitikum

sb. 25. Udgravning af høj med spor efter to dyssetomter og en underlig centralgrav. Udgravningerne
fortsætter i 2003.
SMV 7823
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Hoda El-Sharnouby

108. Hammervej
05.04.01 Hammer

Boplads/kulturlag/vildtbanegrøft

Andet anlægsarbejde

Oldtid/nyere tid

sb. 33. Ved anlægsarbejde fremkom tykke, udaterede kulturlag med spor af et formodet lergulv fra
1500-1600-tallet samt et stolpehul og et par gruber af oldtidskarakter. Endvidere blev der påvist
ansamlinger af marksten formentlig fra Christian IV's vildtbanegrøft
NÆM 2002:124

Thomas Roland

Bebyggelse - Oldtid
Kulturlag - Nyere tid

109. Lovvej
05.04.06 Mogenstrup

Boplads/brandgrave

Andet anlægsarbejde

Y. br./æ. j.

sb. 18. Ved prøvegravning fremkom en boplads med to langhuse og to mindre huse typologisk dateret
til førromersk jernalder/ældre romersk jernalder (AUD 2001, 159). Desuden blev der fundet to
urnegrave, en brandgrav og to mulige brandpletter fra sen bronzealder/tidlig førromersk jernalder samt
kogestensgruber
NÆM 1995:122

Jonas Christensen

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

110. Lundebakkevej
05.04.10 Toksværd

Boplads

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 49. Prøvegravning af et godt 20.000 m2 stort areal resulterede i få anlæg fra oldtiden
NÆM 2002:104

Jonas Christensen

Bebyggelse - Oldtid

111. Vejlø Kirke
05.04.11 Vejlø

Våbenhus

Selvvalgt forskning

Højmiddelalder

sb. 30. Ved undersøgelse af nedrevet våbenhus fremkom rester af fundamenter og en mindre, intakt del
af våbenhuset med bevarede munkesten og mørtelrester. Våbenhuset målte 4x4,5 m og lå ved den
tilmurede nordindgang. Den utraditionelle placering ved nordsiden forklares med, at hovedindgangen
til kirkegården også findes mod nord. Nedrivningen af våbenhuset og tilmuringen af de to indgange
skete formentlig i forbindelse med gennembrydningen af tårnmuren og renoveringen af kirken i 1847.
Våbenhuset stammer fra sen 15./tidlig 16. årh
NÆM 2002:105
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Anders Otte Stensager

112. Vejlø Præstegård
05.04.11 Vejlø

Kulturlag

Selvvalgt forskning

Renæssance

sb. 31. Ved undersøgelse af område med private udgravninger fremkom en affaldsgrube med
omfattende skårmateriale fra 16.-17. årh. Skårmateriale tyder på, at flere bebyggelser har benyttet sig af
den naturlige lavning som et fælles affaldsareal
NÆM 1999:300

Anders Otte Stensager

Kulturlag - Nyere tid

112a. Møllebrøndstræde
05.05.09 Stege

Bylag

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 107. I profiler langs Møllebrøndstræde, kunne konstateres et muligt husgulv af ler samt en
brolægning af håndstore og lidt større sten. Ingen daterende genstande. Brolægningen er formodentlig
fortsættelsen af en tilsvarende, der blev registreret i 1989
SMV 7786

Dorthe Wille-Jørgensen

Kulturlag - Nyere tid

112b. Storegade – syd - Stege
05.05.09 Stege

Bylag

Andet anlægsarbejde

middelalder/nyere tid

sb. 106. Undersøgelse af en grube, en brønd samt resterne af en formodet hustomt. Disse anlæg hører
sandsynligvis til Stegeborgs ladegård. De kan dateres til slutningen af 1200-tallet. Ved hjørnet af St.
Kirkestræde kom de første middelalderlige gadebelægninger. Antagelig har trekanten mellem St. og Ll.
Kirkestræde i middelalderen udgjort et mindre torv foran kirken. Heller ikke mellem Ll. Kirkestræde og
Storetorv fandtes sammenhængende brolægninger, og hele strækningen fra havn til torv synes først
meget sent udbygget til en egentlig gade. Ved hjørnet mellem Torvestræde og Storetorv undersøgtes en
1600-talsbrønd med mange fine glasgenstande i.
SMV 7737

Hans Mikkelsen

Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

112c. Lille Heddinge
05.06.06 Lille Heddinge

Boplads

Andet anlægsarbejde

Jernalder, vikingetid og middelalder

sb. 14. Der registreredes i en række søgegrøfter omfattende spor efter en boplads/bebyggelse fra
jernalder/vikingetid og middelalder. Der er i forbindelse med undersøgelsen fremkommet detektorfund
fra vikingetid. Området ligger kun 100 meter fra den middelalderlige kirke. Undersøgelserne fortsætter
i 2003.
SMV 7830
Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Hoda El-Sharnouby

113. Kalkerup Vest
05.07.03 Fensmark

Boplads

Andet anlægsarbejde

Oldtid/midd./nyere tid

sb. 25. Ved prøvegravning i område med spor efter bebyggelse og fund af grave fremkom anlægsspor
af forhistorisk karakter. Sporene tolkes som udkanten af et bosættelsesområde. Genstandsfundene
omfatter kun tidlig middelalder og senere perioder
NÆM 2002:125

Jonas Christensen

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

114. Rødebrovej
05.07.03 Fensmark

Boplads

Dyrkning

Mesol./neol.

sb. 26. Ved efterrekognosering nær mose med fladeopsamlinger fra Ertebøllepladser fremkom fund af
spredt flint og enkelte koncentrationer. Fundene tyder på senmesolitisk og neolitisk aktivitet
NÆM 2002:116

Thomas Roland

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

115. Stenagergårdsvej
05.07.05 Herlufmagle

Boplads

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 48. Prøvegravning påviste gruber og et stolpehul fra oldtiden
NÆM 2001:121

Jonas Christensen

Bebyggelse - Oldtid

116. Åsen/Bag Bakkerne
05.07.07 Næstved

Løsfund

Diverse

Germansk jernalder.

sb. 79. Løsfund af næsten intakt pladefibel fra yngre germansk jernalder halvvejs oppe ad skråning ved
genopfyldt grusgrav. Trods forespørgsler hos kommune kan opfyldsmaterialets oprindelsessted ikke
lokaliseres
NÆM 2002:114

Jacob Nielsen

Andre anlæg/diverse - Germansk jernalder

117. Bryggerhaven
05.07.07 Næstved

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 84. Ved undersøgelser fremkom et opfyldslag dateret efter 1600-1700-tallet, et stolpehul med
tilhørende grøft (rester af en parcellering?) samt en stor grube med munkestensbrokker og skår fra
omkring 1700
NÆM 2002:131
Kulturlag - Nyere tid

Jonas Christensen

118. Lerbjerget
05.07.07 Næstved

Teglovn

Andet anlægsarbejde

Midd.

sb. 90. Ved anlægsarbejde fremkom rester af en teglovn. Desværre var ovnens front bortgravet, men
anlægget har været en middelstor ovn, 4,5 m bred og 3,5 m dyb, med tre indfyringsåbninger.
Uregelmæssigheder i bagvæggens murværk indikerer, at ovnen blev benyttet ved flere fortløbende
brændinger. Ovnens karakter daterer den til sen middelalder eller kort efter. I 1930'erne blev der fundet
to tilsvarende teglovne fra middelalderen
NÆM 2002:120A

Jonas Christensen
Lehne Mailund Christensen

Bebyggelse - Middelalder

119. Ny Præstøvej
05.07.07 Næstved

Boplads

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 50. Ved jordarbejde fremkom gruber og stolpehuller af forhistorisk karakter
NÆM 2001:103

Thomas Roland

Bebyggelse - Oldtid

120. Sanders Kaserne
05.07.07 Næstved

Bygrøft(?)/kulturlag

Andet anlægsarbejde

Sen. midd./nyere tid

sb. 81. Ved besigtigelsen fremkom et overfladelag dækket af markante sandlag og lag fra en fugtig eng.
Grunden synes opfyldt i 1500-1600-tallet markeret af et gråt muldlag. Umiddelbart herover lå
opfyldslag fra 1800-1900-tallet. To nedgravninger kan stamme fra grøfter, der markerede bygrænsen.
Den sydlige grøft lå kun 1,5 m fra skellet, der indtil 1863 udgjorde bygrænsen. Anlæggene kan ikke
dateres nærmere end før 1500-1600-tallet
NÆM 2000:108

Thomas Roland

Andre anlæg/diverse - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

121. Susåarealet
05.07.07 Næstved

Fundament/kulturlag

Andet anlægsarbejde

Middelalder/nyere tid

sb. 70. Ved anlægsarbejde fremkom en række store sten, op til ca. 80 cm, i udaterede kulturlag. De
tolkes som fundamentssten fra bygninger eller anlæg. Ved tidligere arkæologiske undersøgelser i
nærheden blev der konstateret bygningsfundamenter, åbredssikring og trædestensrækker fra
middelalder og renæssance
NÆM 2002:129
Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Thomas Roland

122. Møllebæk
05.07.12 Tyvelse

Løsfund

Diverse

Germansk jernalder

sb. 28. Ved detektorafsøgning fremkom dele af en næbfibel fra yngre germanertid
NÆM 2002:110

Peter Henriksen

Andre anlæg/diverse - Germansk jernalder

123. Stenholmsgård
05.07.12 Tyvelse

Boplads

Dyrkning

Oldtid

sb. 30. Ved besigtigelse fremkom 2-3 mindre kogestensgruber, der kan tilhøre en nærliggende boplads
NÆM 2002:128-314

Thomas Roland

Grube - Oldtid

Bornholms Amt
124. Hasle Omfartsvej
06.01.02 Hasle

Boplads

Vejanlæg

Y.st/y.br./æ. og y.r.j.

sb. 147. Fund af en naturlig, næsten 50 m bred sænkning opfyldt med et op til 75 cm tykt, massivt lag
af ildskørnede sten og trækul med få daterbare fund fra tidlig yngre stenalder (TN I). Stenlægningen var
forseglet af et op til 35 cm tykt sandflugtslag. I to adskilte områder fandtes gruber og kogestensgruber
fra yngste bronzealder, en enkelt med forkullet korn. Tre større sænkninger med store skårlag med
ældre romertidskeramik overlejrede brøndene, hvor der i de vandførende lag i bunden fandtes
velbevarede dyreknogler. De rigeste fund fandtes i et system af lertagningsgruber, som var tilfyldt med
bopladsaffald fra yngre romersk jernalder. Udover en del keramik fandtes velbevarede knoglerester fra
husdyr og fisk, forkullet korn samt store mængder trækul. I fylden fandtes en benspydspids og en
jernspore. Fundene knytter sig direkte til den rige forhistoriske kystbygd. Undersøgelsen fortsætter
BMR 3230

Julie Lund

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

125. Ålyst
06.01.04 Klemensker

Ardspor/boplads

Råstof

Æ.st./ y.st./ y.br./ udateret

sb. 207. Fortsat undersøgelse (AUD 2001, 174) af ca. 8.000 m2 med 18 registrede flintkoncentrationer,
hvoraf 16 er udgravet. I 2002 blev der påvist spor efter permanent bosættelse. Nær to
flintkoncentrationer blev der påvist udvaskede anlæg med bearbejdet flint, forkullede
hasselnøddeskaller og trækul. Der blev fundet større støttesten, knuse/slagsten, armbolt- og slibesten
samt et flintdepot. Anlæggene tolkes som hyttetomter fra Maglemosekultur. To spidsovale
konstruktioner ligger 5 m forskudt i forhold til hinanden. Hytterne er orienteret N-S og måler 4x7 m.
De dækker 30 m2 med 12-16 vægstolper, centralt ildsted og udgang mod øst. Ildstedet i den
nordvestlige hytte er bestemt via fund af ildskørnet flint, mens ildstedet er bevaret i den sydøstlige
hytte. Rundt om og i hytterne fremkom samtidige, fundrige gruber. I den nordvestlige hytte lå
trekantmikrolitter og simple lancetter, og i den sydøstlige hytte udelukkende simple lancetter.
Undersøgelsen fortsættes
BMR 2092
Bebyggelse - Ældre stenalder

Lasse Sørensen

126. Fuglesangsageren/Paradisgård
06.04.03 Ibsker

Diverse/boplads

Dyrkning

Y.br./y.j.

sb. 93. Fortsat undersøgelse på lokalitet med fund af to brakteatskatte og bopladsspor fra yngre
bronzealder og yngre jernalder (AUD 2001,178 og 217-218). Området ligger 125 m SSØ for det
højdedrag, der udgør den centrale del af Sorte Muld-pladsen. Der blev undersøgt gruber, heraf flere
store og fundrige affaldsgruber. Keramikmaterialet daterer dem til yngre bronzealder og yngre
jernalder. I den sydlige del fremkom en brønd i forbindelse med to Ø-V orienterede langhuse. Det bedst
bevarede hus målte 6x21 m. Lige nord for den vestlige gavl undersøgtes en lille N-S orienteret
økonomibygning. Det mindre og yngre hus målte 6x10 m og overlappede det større hus' østligste del.
Her blev sølvkræmmerhuset med den største brakteatskat fundet i en nedgravning. Sølvkræmmerhuset
blev sandsynligvis deponeret inden for den mindre bygning. Undersøgelsen fortsættes
BMR 2649

Claudio Casati

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Yngre jernalder

127. Snekkebjerg
06.04.05 Østerlarsker

Gravplads/Boplads

Dyrkning

Y.st./y.gj./æ.vik

sb. 229. Fortsat undersøgelse af gravfelt fra yngre germansk jernalder og ældre vikingetid (AUD
2001,179). På den mest dyrkningstruede del af feltet fremkom seks grave, heraf tre meget
sønderpløjede med få gravgenstande in situ. Den ene grav dateres til ældre vikingetid og de to andre til
yngre germansk jernalder. En kvindegrav var særligt fornem med fuld smykkeopsætning:
bronzearmringe, små dyreornamenterede skålfibler, en stor rygknapfibula og en halskæde med
glasmosaik og krystalperler fra ca. 740 e.Kr. Ved fodenden fremkom lerkarskår. Tæt ved lå en
barnegrav med en jernkniv. En fundtom grav kan være en mandsgrav, men ellers er de alle
kvindegrave. Gravene er N-S orienterede. Fra en tidlig del af yngre stenalder (TN B) fremkom
affaldsgruber, kogestensgruber og stenforede stolpehuller. Undersøgelsen fortsættes
BMR 3139

Christina Seehusen

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

128. Gyldensgård
06.04.06 Østermarie

Boplads /Skattefund

Dyrkning

Sen vik/TM

sb. 206. Skattefund med ca. 250 1000-tals mønter og enkelte stykker brudsølv nedlagt i en pung, der
formodentlig er nedgravet i eller nær en gårdtomt. De fleste mønter er slået i England, men der indgår
også skandinaviske stykker. Fundstedet forventes efterundersøgt
BMR 3194
Bebyggelse - Vikingetid
Depotfund/skattefund/offerfund - Vikingetid

Finn Ole Nielsen

129. Jættebro
06.04.06 Østermarie

Gravplads

Dyrkning

y.r.j.

sb. 133. Prøvegravning af gravfelt fra jernalderen med detektorfund af gravgenstande fra Kr.f. til yngre
germansk jernalder. Ved undersøgelse blev der påvist ti brandgrave og en jordfæstegrav. De fleste var
nedpløjede, men flere indeholdt bundlag med skårsamlinger af ornamenterede kar fra tidlig yngre
romersk jernalder. En ikke færdigundersøgt grav indeholdt dele af et brændt glasbæger, bronzekar,
fragmentet af en romersk si/øse og en guldperle. Undersøgelsen fortsættes
BMR 916

Michael Vennersdorf

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Maribo Amt
130. Hartvig Jensens vej
07.01.07 Nørre Alslev

Gruber

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 39. Ved prøvegravning af område på 9.200 m2 fremkom gruber med fund af et randskår fra bunden
af et mindre bronzealderkar
FMN 1267

Bo Gyldenkærne

Grube - Bronzealder

131. Kraghave stenkiste 1
07.01.12 Tingsted

Vejkiste

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 62. Fund af en vejkiste af sten, der har ledt et tidligere vandløb under vejen. Stenkisten er anlagt i
forbindelse med chauséen i slutningen af 1700-tallet. Den består af kløvede kampesten som dæksten,
der hviler på to rækker mindre, runde kampesten
FMN 1261

Otto Christian Uldum

Vej/bro - Nyere tid

132. Kraghave stenkiste 3
07.01.12 Tingsted

Vejkiste

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 63. Fund af vejkiste af kløvet granit bygget ved anlæggelse af chausséen gennem Kraghave i
slutningen af 1700-tallet eller begyndelsen af 1800-tallet
FMN 1265

Anna-Elisabeth Jensen

Vej/bro - Nyere tid

133. Nordbyen, Bangsebro etape 1
07.01.12 Tingsted

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

senneolitkum

sb. 64, 71. Ved undersøgelse af et 40 ha stort område fremkom et senneolitisk kulturlag/udsmidslag i et
vådområde og et bopladsområde på et plateau. Bopladsen har været beboet i flere perioder af oldtiden.
Desuden blev der fundet spredte anlæg
FMN 1260
Kulturlag - Yngre stenalder

Bo Gyldenkærne
Pernille Foss

134. Amtsforvalterboligen
07.02.07 Nykøbing F

Bebyggelse/kulturlag

Andet anlægsarbejde

Middelalder/Nyere tid

sb. 51. Ved undersøgelse af 164 m2 bebyggelseslag fremkom tre brandhorisonter ned til to m's dybde.
De indeholdt forskellige gulvlag, en syldstensrække, en dyb lergrav og affaldsgruber. Nederste
brandhorisont dateres til middelalder ud fra kobbermønter, langtandskamme, dobbeltkamme af ben,
hvæssesten, bæltespænder o.a. Keramikken var ensartet; grå til sorte varer. Kalotformede jernslagger
tyder på smedevirksomhed. Desuden blev der fundet dyre- og fiskeknogler, en drejekværn af
granatglimmerskifer (nedre horisont) og en lille, forsølvet løve med adeligt våbenskjold beregnet til
påsyning (øvre horisont)
FMN 1251

Birgitte Bille Henriksen

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

135. Duesminde 4
07.03.20 Vejleby

Sølvskat

Dyrkning

vikingetid

sb. 9. Ved detektorafsøgning fremkom en sølvskat bestående af det største samlede fund af karolingiske
bæltegarniturer i Europa. Skatten vejer godt 1.300 g og blev nedlagt ca. 900 e.Kr. Den omfatter godt 50
enkeltdele, hvoraf størstedelen er rem- og bæltegarniturer af forgyldt sølv fremstillet i Frankerriget
mellem 825 og 875 e.Kr. Skatten indeholder to næsten komplette frankiske sværdophængningsudstyr
samt beslag til hestehovedtøj og sporesæt med formodede mestermærker. Et frankisk remendebeslag
bærer sekundært ristede runer. Blandt nordiske stykker skal fremhæves to bæltespænder i Jellingstil og
et remendebeslag med mandsmaske. Der blev undersøgt 400 m2 for at finde resten af skatten og
afdække nedlægningens kontekst, men der fremkom blot en kogestensgrube. Skatten er muligvis
nedgravet i udkanten af en undersøgt bebyggelse med tilhørende gravplads fra vikingetid og
middelalder
LFS 75

Henrik Schilling

Depotfund/skattefund/offerfund - Vikingetid

136. Nakskov Byvold
07.04.08 Nakskov

Befæstning

Andet anlægsarbejde

17. århundrede

sb. 18. Ved snit gennem byvolden fremkom en bevaret voldkerne af ler
LFS 87
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Henrik Schilling

137. Hollenæs
07.05.01 Arninge

Boplads

Selvvalgt forskning

Vkingetid og middelalder

sb. 15. Fortsatte undersøgelser af pladsen viste, at hypotesen om en enkeltgård i én fase fra sen
vikingetid måtte revideres (AUD 1999, 214). Ud over hovedbygningen fra første halvdel af 1000-årene
fremkom yderligere to huse, der har afløst Trelleborghuset. Et krumvægshus dateres til ca. 1050-1150,
mens et udskudshus dateres til ca. 1150-1250. Hertil kommer store økonomibygninger af forskellig
type samt småhuse, staklader og en brønd. Husene overlapper i tre tilfælde hinanden. Smedeområdet
blev afgrænset som en koncentration af sodsværtede gruber. Et antal fundrige gruber blev udgravet.
Keramikken herfra viser sammen med hustyperne og de righoldige detektorfund, at pladsen har været
bebygget i perioden ca. 1000-1300. Pladsen tolkes som landingsplads for den nærliggende herredsby
og/eller som opbevarings- og vedligeholdelsessted for skipænets skib som del af ledingssystemet
LFS 83

Tim Grønnegaard

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

138. Margretelundsvej
07.06.01 Bregninge

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 34. Ved undersøgelse fremkom 40 fyldskifter, heraf 13 stolpespor og 22 gruber - ca. 13
kogestensgruber. Grubernes runde form daterer dem til yngre bronzealder
LFS 88

Birgitte Borby Hansen

Bebyggelse - Bronzealder

139. Døllefjelde Vesterskov
07.06.02 Døllefjelde

Mulig megalitgrav og
flintafbrændingsgrube

Andet anlægsarbejde

Neolitikum ?

sb. 3. Ved undersøgelse fremkom 15 stenspor, der kan være rester af en megalit registreret på stedet. På
et 20x35 m stort område fremkom et anlæg med hvidbrændt flint og trækul, der tolkes som
afbrændingssted for flinten. To nærliggende gruber dateres ud fra keramik til yngre bronzealder
LFS 86

Birgitte Borby Hansen

Megalitanlæg - Stenalder
Megalitanlæg - Stenalder
Grube - Yngre bronzealder

140. Klavsholm
07.06.02 Døllefjelde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder / ældre jernalder

sb. 2. Ved undersøgelse af et areal på 14x 50 m fremkom 137 anlæg, heraf 30 gruber med gentagne
deponeringer og 60 stolpehuller. Der kunne udskilles dele af to Ø-V vendte, parallelt liggende huse.
Det ene hus havde mindst tre sæt tagbærende stolper og var over 8 m langt. Det andet havde mindst to
sæt tagbærende stolper og var over 6 m langt. Desuden kunne der udskilles tagbærende stolpesæt fra 34 andre bygninger. Bopladsen kan afgrænses mod NV, SØ og NØ. Ud fra keramikfund og husform
dateres pladsen til yngre bronzealder-ældre jernalder
LFS 85
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Birgitte Borby Hansen

141. Fjelde Skov
07.06.04 Fjelde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Neolitikum / bronzealder

sb. 61. Ved undersøgelse fremkom et grubekompleks bestående af seks lave, fundtomme gruber.
Løsfundne flintafslag tyder på en datering inden for neolitikum-bronzealder
LFS 90

Birgitte Borby Hansen

Grube - Yngre stenalder
Grube - Ældre bronzealder

142. Skovstræde
07.06.04 Fjelde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromerske jernalder per. IIIa

sb. 62. Ved undersøgelse fremkom bopladsspor i form af mørk jord, dyreknogler og keramik, bl.a.
fortykkede randskår med brede facetter. Desuden blev der påtruffet et kulturlag med stolpelignende
anlæg og kogestensgruber fra en yngre fase samt et udsmidslag med keramikskår af god kvalitet og
fragmenterede dyreknogler og tænder af domesticeret kvæg, svin, får/ged og hest. Alle laghorisonter
indeholdt identisk keramik fra yngre førromersk jernalder per. IIIb/ældre romersk jernalder B1.
Lokaliteten tolkes som deponeringsområde for husholdnings- og slagteaffald fra en nærliggende boplads
LFS 91

Birgitte Borby Hansen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

143. Kettingevej
07.06.08 Kettinge

Boplads

Andet anlægsarbejde

yngre bronzealder og middelalder

sb. 286. Ved sondering fremkom spredte bopladsspor: gruber, muldede fyldskifter og markskel. En
grube indeholdt Østersøskår fra ca. 1100 e. Kr., mens en anden indeholdt beklasket keramik,
sandsynligvis fra yngre bronzealder
LFS 82

Birgitte Borby Hansen

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Middelalder

144. Skovly
07.06.08 Kettinge

Boplads

Andet anlægsarbejde

yngre bronzealder

sb. 289. Ved sondering fremkom otte gruber, hvoraf de seks er relativt ens i fyld og fund og dateres til
yngre bronzealder. To sammenhørende gruber med keramik og en kogestensgrube kan være et rituelt
anlæg. Desuden blev der fundet et markskel, sandsynligvis historisk
LFS 82
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Ager/mark - Nyere tid

Birgitte Borby Hansen

145. Sønder Boulevard
07.06.10 Maribo

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder / ældre jernalder

sb. 12. Ved undersøgelse fremkom affaldsgruber, kogestensgruber og enkelte stolpehuller. Keramikken
indikerer yngre bronzealder/ældre jernalder
LFS 103

Henrik Schilling

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

146. Flintinge Byskov
07.06.19 Toreby

Jættestue

Restaurering

Yngre stenalder

sb. 136. Under en større istandsættelse af den fredede jættestue blev der gjort en række iagttagelser af
konstruktionen. Tørmurene står usædvanligt dybt i forhold til bærestenene, der er sat i en grøft med de
nederste tørmursfliser som skoningssten. En tørmur i et af kammerets hjørner drejer 90 grader fra bund
til top. En del af væggen er blevet ødelagt under pålægningen af dækstenen og er efterfølgende
repareret. I et felt bag kammerets bagvæg kunne højopbygningen iagttages: efter rejsning af
kammervæg, tørmure og bagpakning er der opbygget en stenpakning bag højfod og derefter
overskudssten i højfylden derimellem. Der blev fundet offerlag ved indgangen
FOR 2001-613-0206

Torben Dehn
Svend I. Hansen

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Odense Amt
147. Ny Mosegård
08.02.09 Hårby

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./oldtid/midd./nyere tid

sb. 191, 199, 200, 201. Ved overvågning af et 1.200 m langt kloaktracé fremkom seks lokaliteter med
gruber fra neolitikum og oldtid, kulturlag fra oldtid samt områder med agerrener fra middelalder/nyere
tid
OBM 4439-4444

Mogens Bo Henriksen

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

148. Galgedil
08.03.06 Otterup

Gravplads

Dyrkning

Vikingetid

sb. 8. Fortsat udgravning af stor gravplads fra vikingetid (AUD 2001, 193). To grave med hhv. ét og to
skeletter blev undersøgt, og de indeholdt lidt jern og brændte knogler. Undersøgelsen fortsættes
OBM 4520
Gravplads/grav - Vikingetid

Susanne Klitgaard

149. Villestofte Skovgyde
08.04.08 Pårup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.br./æ.ja.

sb. 32. Ved undersøgelse i vejtracé fremkom stolpehuller og gruber, hvoraf én indeholdt en
kugleformet knusesten fra yngre bronzealder/ældre jernalder
OBM 2742

Marianne Goral Krogh

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

150. Gyngstruplund Nordøst
08.05.04 Krogsbølle

Boplads

Råstof

Y.st./æ.rom./nyere tid

sb. 72. Ved prøvegravning fremkom et treskibet hus med hegn, et udstrakt kulturlag samt gruber og
stolpehuller koncentreret inden for et ca. 7.000 m2 stort område. Alle daterbare fund er fra ældre
romertid, især periodens sidste halvdel. I områdets nordøstlige del er der påtruffet hørtørringsanlæg og
en brønd fra en bygning nedrevet i 1940'erne. Som løsfund fremkom et skår af et tragtbæger.
Udgravningen fortsættes
OBM 4399

Mogens Bo Henriksen

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Nyere tid

151. Gyngstruplund Nordvest
08.05.04 Krogsbølle

Boplads

Råstof

Y.st./æ.j./mia.

sb. 49. Ved undersøgelse af et ca. 3.550 m2 stort areal fremkom kogestensgruber og stolpehuller. Et
anlæg indeholdt keramik fra ældre tragtbægerkultur og andre skår fra ældre jernalder. Det lykkedes at
udskille en mulig staklade. Øst for feltet er tidligere påvist bopladsspor fra yngre førromersk jernalder
og syd for kogestensgruber og en urnegrav fra ældre romertid (AUD 2000, 203). Der fandtes endvidere
et system af højryggede agre fra middelalder/nyere tid
OBM 9339

Mogens Bo Henriksen

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

152. Bankejorden
08.07.01 Asperup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.br./æ.rom./nyere tid

sb. 53. Ved prøvegravning fremkom kulturlag og gruber med keramik fra yngre bronzealder og ældre
romersk jernalder. Anlæggene hører antagelig til et undersøgt bopladsområde øst og syd herfor. Der
blev også påvist fundamentet til en vindmølle fra 1900-tallet
OBM 9874
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Susanne Klitgaard

153. Hyllehøjvej Vest
08.07.12 Kavslunde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre romersk jernalder

sb. 55. Ved udgravning af et 6.609 m2 stort areal fremkom dele af et bopladsområde med et treskibet
langhus, tre staklader, en rund indhegning og flere korte hegnsforløb. Omkring husene lå
koncentrationer af kogestensgruber og affaldsgruber med indhold af velbevaret faunamateriale, slagger,
knusesten og keramik fra ældre romersk jernalder. Området blev afgrænset mod øst og vest
OBM 2747

Karen Green Therkelsen

Bebyggelse - Romersk jernalder

154. Kirsebærgrenen
08.07.12 Kavslunde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Æ.rom./midd./nyere tid

sb. 61. Ved udgravning fremkom et treskibet langhus fra ældre romersk jernalder samt forhistoriske
gruber og stolpehuller. I to-tre af husets stolpehuller lå miniaturekar. Desuden blev der fundet et
middelalderligt tofteskel og enkelte nyere anlæg
OBM 2748

Karen Green Therkelsen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Ager/mark - Middelalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

155. Nygård Nordvest I
08.07.12 Kavslunde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./y.br./æ.j.

sb. 56. Ved prøvegravning fremkom et treskibet langhus, formentlig fra ældre jernalder, og store
affaldsgruber fra yngre bronzealder/ældre jernalder. Som løsfund fremkom skår fra yngre stenalder
OBM 2745

Karen Green Therkelsen

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

156. Nygård Nordvest II
08.07.12 Kavslunde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Jernalder?

sb. 60. Ved undersøgelsen fremkom en koncentration af gruber og stolpehuller, muligvis fra jernalder
OBM 2746
Bebyggelse - Jernalder

Mogens Bo Henriksen

157. Skrillinge Øst II
08.07.12 Kavslunde

Boplads

Vejanlæg

Y.st./æ.rom.

sb. 54. Ved undersøgelse fremkom et treskibet langhus fra ældre jernalder samt gruber og stolpehuller
fra tragtbægerkultur og ældre romersk jernalder. Dertil kommer anlæg af nyere dato
OBM 2743

Karen Green Therkelsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

158. Skrillinge Øst III
08.07.12 Kavslunde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./æ.j.

sb. 57. Ved prøvegravning fremkom to-tre treskibede langhuse, formentlig fra ældre jernalder. Dertil
kom gruber og stolpehuller af forhistorisk karakter; hvoraf en grube indeholdt keramik fra MN TRB
OBM 2749

Mette Sejr Thomsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

159. Skrillinge Øst IV
08.07.12 Kavslunde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Jernalder?

sb. 58. Ved undersøgelse af et felt på 1.106 m2 fremkom kogestensgruber og stolpehuller samt et
cirkulært hegnsforløb, muligvis fra jernalder
OBM 2750

Lars Ewald Jensen

Bebyggelse - Jernalder

160. Skrillinge Sydøst I
08.07.12 Kavslunde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 54. Ved prøvegravning fremkom gruber og stolpehuller samt en overfladebrønd. En del gruber er
fra yngre bronzealder
OBM 2744
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Karen Green Therkelsen

161. Lindalslund
08.07.18 Strib-Røjleskov

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./y.br./æ.j.

sb. 88. Udgravning af et ca. 4.000 m2 stort bopladsområde fra overgangen TN/MN (Fuchsberg/MN I).
Ved undersøgelsen fremkom fire sikre og tre usikre hustomter samt gruber med bearbejdet flint og
lerkarskår, hvoraf flere kunne dateres på ornamentik, rand, hank og karform. Ved udgravningen
fremkom tillige anlægsspor og fund fra yngre bronzealder, ældre jernalder og muligvis yngre
jernalder/vikingetid
OBM 9873

Karsten Kjer Michaelsen

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

162. Højbyvej - Motorvej Odense-Ringe,
stræk 3
08.08.01 Allerup

Boplads

Vejanlæg

Y.br./førrom.

sb. 42, 44. Ved prøvegravning af en 1,3 km lang strækning fremkom spredte anlæg. Der blev påvist et
treskibet langhus, muligvis fra yngre bronzealder, samt kogestens- og affaldsgruber og stolpehuller.
Undersøgelsen fortsættes.
OBM 8882, 8883, 8884

Lone Bach Adamsen
Susanne Klitgaard

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

163. Agerhatten
08.08.03 Fraugde

Boplads

Vejanlæg

Y.br./æ.j.

sb. 136. Ved prøvegravning fremkom spredte gruber og stolpehuller med keramik fra yngre
bronzealder/ældre jernalder
OBM 6844

Mette Sejr Thomsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

164. C.F. Tietgens Boulevard Nord
08.08.03 Fraugde

Boplads

Vejanlæg

Y.br./æ.j.

sb. 111. Ved udgravning fremkom gruber, stolpehuller og kulturlag. Anlæggene har antagelig
forbindelse til en boplads fra yngre bronzealder/ældre jernalder umiddelbart syd herfor (AUD 2000,
210)
OBM 8656
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Susanne Klitgaard

165. Emil Neckelmanns Vej
08.08.03 Fraugde

Boplads

Vejanlæg

Oldtid/midd./nyere tid

sb. 134. Ved prøvegravning fremkom overvejende ovale/cirkulære lertagningsgruber fra middelalder
eller senere med et beskedent indhold: få dyreknogler og et teglstykke
OBM 8430

Karsten Kjer Michaelsen

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

166. Fraugde Radby Vest
08.08.03 Fraugde

Andre anlæg

Vejanlæg

Nyere tid

sb. 73. Ved undersøgelse fremkom få anlæg fra nyere tid
OBM 8449

Susanne Klitgaard

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

167. Harelunden IV
08.08.03 Fraugde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 101. Ved fortsat undersøgelse af en 1,1 ha stor grund fremkom enkelte anlæg (AUD 2001, 216)
OBM 8427

Lars Ewald Jensen

Bebyggelse - Oldtid

168. Højlykke Syd
08.08.03 Fraugde

Boplads

Vejanlæg

Oldtid/nyere tid

sb. 135. Ved prøvegravning af et 3,9 ha stort område fremkom spredte stolpehuller og gruber fra oldtid
samt gruber af nyere dato
OBM 8651
Bebyggelse - Oldtid
Grube - Nyere tid

Susanne Klitgaard
Mogens Bo Henriksen

169. Højlykke Sydvest
08.08.03 Fraugde

Boplads

Vejanlæg

Y.br./førrom./rom./midd./nyere tid

sb. 109. Ved udgravning af et 9.777 m2 stort areal fremkom gruber med keramik fra yngre bronzealder,
et treskibet hus muligvis fra yngre bronzealder samt gruber med keramik fra førromersk og romersk
jernalder. Desuden blev der påvist nedgravninger med glaseret keramik fra middelalder/nyere tid
OBM 8652

Susanne Klitgaard
Charlotte Kolmos

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

170. Hvilehøjvej
08.08.03 Fraugde

Andre anlæg

Vejanlæg

Nyere tid

sb. 139. Ved prøvegravning fremkom et spænde af kobberlegering fra 1700-1800 tallet og fire anlæg af
nyere dato
OBM 8880

Susanne Klitgaard
Lone Bach Adamsen

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

171. Kærbygård Syd
08.08.03 Fraugde

Boplads

Vejanlæg

Y.br./førrom./rom.

sb. 112. Ved udgravning af et 18.330 m2 stort areal fremkom anlæg fra ældre jernalder og evt. yngre
bronzealder. Der blev undersøgt ni treskibede huse dateret til forskellige perioder af ældre jernalder,
heraf flere fra førromersk jernalder og ét fra ældre romersk jernalder. Der blev afdækket syv
hegnsforløb, heraf flere med rækker af dobbeltstolper. I en grube lå et hestekranium. Der blev fundet en
brønd med rester af en flettet brøndkasse. Den dateres ud fra keramik til førromersk jernalder per. I-II.
Keramikken fra området tyder på aktivitet i flere perioder af ældre jernalder, især førromersk jernalder
OBM 8653

Susanne Klitgaard
Mette Sejr Thomsen

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

172. Knullen Nord og Syd
08.08.03 Fraugde

Boplads

Vejanlæg

Y.br./førrom./y.rom/germ.

sb. 137, 43. Ved prøvegravning fremkom dårligt bevarede bopladsspor fra yngre bronzealder,
førromersk jernalder og overgangen yngre romersk/ældre germansk jernalder
OBM 8876, 8877
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Lone Bach Adamsen
Susanne Klitgaard

173. Motorvej Odense-Ringe
08.08.03 Fraugde

Boplads

Vejanlæg

Y.br./førrom./æ.rom./germ.

sb. 41, 43, 138, 140. Ved prøvegravning fremkom aktivitets- og bopladsområder fra yngre bronzealder,
yngre førromersk jernalder, ældre romersk jernalder og ældre germansk jernalder. På sidstnævnte
fundområde blev der fundet en intakt korsformet fibula og en vævevægt. Undersøgelsen fortsættes
OBM 8874, 8875, 8879, 8879, 8881

Lone Bach Adamsen
Susanne Klitgaard

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

174. Pedersborg
08.08.03 Fraugde

Boplads

Vejanlæg

Romersk jernalder

sb. 121. Ved prøvegravning fremkom gruber, heraf én med keramik fra romersk jernalder
OBM 8654

Susanne Klitgaard

Grube - Romersk jernalder

175. Radby Øst
08.08.03 Fraugde

Boplads

Vejanlæg

Y.st.?./y.br.

sb. 117. Ved undersøgelse af et 1.000 m2 stort felt fremkom gruber fra yngre bronzealder per V-VI og
en cirkulær huskonstruktion med hegnsforløb, muligvis dele af et hus af Ornehustypen fra
tragtbægerkultur
OBM 8650

Charlotte Kolmos

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

176. Ring III
08.08.03 Fraugde

Boplads

Vejanlæg

Førrom./y.br.?

sb. 128, 129, 130, 131, 132. Ved prøvegravning fremkom dårligt bevarede bopladsområder fra ældre
jernalder og muligvis yngre bronzealder. Det bedst bevarede område indeholdt gruber med keramik,
knogler og en ildbuk fra yngre førromersk jernalder
OBM 8661, 8665-66, 8669-73.
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Susanne Klitgaard

177. Rørhatten
08.08.03 Fraugde

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Y.st../y.br./y.rom./æ.germ./midd./nyere
tid

sb. 68. Ved undersøgelse fremkom en grube med keramik fra ældre tragtbægerkultur, løsfund fra
mellemneolitikum, anlæg med keramik fra yngre bronzealder samt seks huskonstruktioner og tre
hegnsforløb fra yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder. To hustomter og to hegn tolkes som
en gård. Jernalderfundene dateres ud fra hustomternes form, struktur og konstruktion. Endelig blev der
fundet en grøft som markering af et ejerlavsskel
OBM 3102

Lars Ewald Jensen

Grube - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Ager/mark - Middelalder

178. Bøgeskovminde Syd
08.08.04 Højby

Boplads

Vejanlæg

Y.rom./germ.

sb. 42. Ved prøvegravning fremkom en koncentration af stolpehuller; heraf et treskibet langhus og et
forløb af dobbeltstillede stolper. Lokaliteten dateres til yngre romersk/ældre germansk jernalder.
Undersøgelsen fortsættes
OBM 8893

Lone Bach Adamsen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

179. Motorvej Odense-Ringe (str. 4)
08.08.04 Højby

Boplads

Vejanlæg

Y.br./æ.j.

sb. 44, 45. Ved prøvegravning af en ca. 1,2 km lang strækning fremkom spredte anlæg, heraf nogle med
keramik fra yngre bronzealder/ældre jernalder
OBM 8885-8886

Lone Bach Adamsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

180. Plouggårdsvej
08.08.05 Nørre Lyndelse

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 48. Ved undersøgelse fremkom kogestensgruber og stolpehuller. Grubernes form daterer anlæggene
til bronzealder
OBM 4401
Bebyggelse - Bronzealder

Mogens Bo Henriksen

181. Mariesminde Syd
08.08.08 Rønninge

Boplads, gruber og stolpehuller

Vejanlæg

Udateret

sb. 73. Ved undersøgelse af 1.420 m2 fremkom 20 anlæg og en agerren
KTM 182

Rune Lykke Simonsen
Bodil Holm Sørensen

Bebyggelse - Udateret

182. Mariesminde
08.08.08 Rønninge

Boplads, affalds og kogegruber

Andet anlægsarbejde

Sen bronzealder, evt. overgangen
bronze-jernalder

sb. 75. Ved undersøgelse af 1.400 m2 fremkom fire agerrener og fem affalds- og kogestensgruber med
indhold af aske, ildskørnede sten, keramik og tre flintknive af bronzealdertype. Fundene tyder på en
datering til sen bronzealder eller overgangen bronzealder/jernalder. I området er der tidligere fundet
anlæg med identisk datering, som kan være dele af samme plads
KTM 192

Rune Lykke Simonsen
Bodil Holm Sørensen

Ager/mark - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

183. Slipsager
08.08.08 Rønninge

Votivfund?, boplads?

Andet anlægsarbejde

Neolitikum

sb. 74. Ved undersøgelse fremkom et mørkt fyldskifte med indhold af brændte sten og flintaffald.
Herunder lå en flintøkse anbragt umiddelbart oven på søaflejringer. Øksen er tyndnakket og partielt
slebet samt et område med grovkornet flint, næsten karakter af prikhugning. Typemæssigt ligger den
mellem type IIIb og IV
KTM 188

Rune Lykke Simonsen
Bodil Holm Sørensen

Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre ste

184. Bjerggården
08.08.09 Seden

Boplads

Andet anlægsarbejde

Æ.rom./midd.

sb. 32. Ved udgravning af boplads fra ældre jernalder fremkom et treskibet langhus, tre staklader, en
brønd og gruber. Anlæggene dateres ud fra keramik og husenes typologi til ældre romersk jernalder. I
brønden lå keramik, dyreknogler, knusesten og en holkbrønd, der var omgivet af en brøndkasse af
grenfletværk. I lagene over holk og brøndkasse lå flere store træplanker, heraf noget bearbejdet
bygningstømmer, der kan have tjent som afstivning af brøndens sider. Lokaliteten tolkes som en
enkeltgård. Der blev også afdækket et system af agerrener fra middelalder/nyere tid
OBM 6845
Bebyggelse - Romersk jernalder
Ager/mark - Middelalder

Karen Green Therkelsen
Marianne Goral Krogh

185. Hvenekildeløkken V
08.08.09 Seden

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./y. rom./æ.germ.

sb. 11. Fortsat udgravning af stort bopladsområde fra ældre og tidlig yngre jernalder (AUD 1992,127;
1998,221). Der fremkom endnu et treskibet hus med fire-fem sæt tagbærende stolper. I et stolpehul lå
størstedelen af en tyknakket flintøkse fra enkeltgravskulturen. Omkring huset fremkom stolpehuller og
gruber; heraf en kogestensgrube med et jernredskab (høvl?) og en prisme-formet vævevægt. Denne
vævevægtstype optræder normalt på pladser fra tidlig yngre romersk jernalder, så vævevægten og
enkelte skårfund tyder på, at denne periode også er repræsenteret
OBM 7922

Karen Green Therkelsen
Mogens Bo Henriksen

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

186. Seden Syd/Hvenetved
08.08.09 Seden

Boplads

Dyrkning

Y.rom./æ.germ.

sb. 7. Fortsat udgravning af stor boplads med kulturlag fra 4.-5. årh. (AUD 2001,234). 60 m2 kulturlag
blev undersøgt og afdækkede gruber, stolpehuller samt to brøndlignende anlæg, hvoraf det ene
indeholdt organisk materiale, antagelig hør. De øvrige anlæg indeholdt velbevarede dyreknogler samt
fiskeben og -skæl. Der blev desuden fundet et fragment af trelagskam, enkelte benspidser (prene), skår
af et vandgrønt glasbæger (vesteuropæisk?), en spidsoval ildslagningssten af kvartsit, en
miniatureamulet af messing (sydøsteuropæisk?), vævevægte samt en probersten af kvartsit.
Undersøgelsen fortsættes
OBM 9882

Susanne Klitgaard
Mogens Bo Henriksen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

187. Brunsholm nord og syd
08.08.11 Åsum

Boplads/grav

Vejanlæg

Æ.rom./midd.

sb. 79-80. Ved udgravning fremkom et treskibet langhus med 4-5 sæt tagbærende stolper og
indgangsparti midt i begge langsider. Ud fra konstruktionen dateres huset til ældre romersk jernalder.
En treskibet konstruktion med tre sæt tagbærende stolper indeholdt varmepåvirket keramik og tolkes
som produktionssted. Der fremkom endvidere kogestensgruber og gruber med keramik, især fra ældre
romersk jernalder. En stensat jordfæstegrav med fund af bronzebeslag fra et drikkehorn, en sølvfibel og
skår fra fire lerkar har antagelig ligget under en høj og dateres til B2
OBM 8667-8668
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Svendborg Amt

Lone Bach Adamsen

188. Gryagervænget
09.01.04 Gudme

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre og yngre romersk jernalder

sb. 146. Undersøgelsens formål var at afgrænse den vestlige udkant af jernalderpladsen i Gudme.
Tidligere undersøgelser har påvist markens høje bonitetstal og fund af romertids fibler. Her fremkom
gruber fra neolitikum og stolpehuller fra huse fra yngre romersk jernalder. I forskningsmæssig
sammenhæng får husfragmenterne betydning, fordi der hidtil ikke er påvist bebyggelse fra yngre
romersk jernalder i området. Denne bebyggelse udgør Gudmepladsens vestlige afgrænsning
SOM 01.125

Per O. Thomsen

Grube - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

189. Ringe Nord
09.01.08 Ringe

Boplads

Vejanlæg

Førrom./æ. rom.

sb. 139. Ved prøvegravning fremkom kulturlag, spredte anlæg og en koncentration af gruber med
keramik fra sen førromersk/ældre romersk jernalder. Desuden blev der fundet et fragment af en
bronzefibula fra ældre romersk jernalder med detektor. Undersøgelsen fortsættes
OBM 8890

Lone Bach Adamsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

190. Kastanievej
09.04.05 Espe

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førrom./midd.

sb. 46. Fortsat undersøgelse af bopladsområde fra yngre førromersk jernalder. På et 1.917 m2 stort areal
fremkom to dårligt bevarede, parallelt liggende, treskibede huskonstruktioner samt spredte gruber og
kogestensgruber. Et stolpehul i det ene hus og flere gruber indeholdt keramik fra yngre førromersk
jernalder. Endvidere fremkom rener fra et højrygget agersystem fra middelalder/nyere tid
OBM 4780

Mogens Bo Henriksen

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

191. Lundehøj Nordøst
09.04.05 Espe

Boplads

Råstof

Y.st./br.

sb. 38. Prøvegravning i undersøgt bopladsområde fra ældre romersk jernalder (AUD 1990, 146). Der
fremkom en koncentration af sydegruber. En grube indeholdt keramik fra yngre stenalder/ældre
bronzealder
OBM 6860
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Mogens Bo Henriksen

192. Damsbo
09.04.15 Jordløse

Megalitanlæg/Boplads

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 47 - 48. Ved rekognosceringer, studier af luftfotografier og O1-kort af et 80x200 m stort område
ved Helnæs Bugt er der lokaliseret ti tomter efter megalitgrave. Et område på 35x60 m blev undersøgt
og afdækkede spor efter en langdysse på 10x25 m, en runddysse 13 m i tværmål, tre enkeltstående
dyssekamre, et par jordgrave og gruber med ildskørnet flint. Desuden blev der lokaliseret kulturlag,
gruber og stolpehuller fra en boplads dateret til sen tragtbæger-/ tidlig enkeltgravskultur. De fleste
megalitgrave er nedpløjede, men runddyssen er bevaret i 7-10 cm tykke lag indrammet af under 0,5 m
store sten. På dens øst- og sydside var den kunstigt afgravet. Her lå et kraftigt stenlag med over 5.000
skår fra knuste lerkar. Dyssens kammer med gang og højfyld bliver som de øvrige anlæg udgravet ved
fortsatte undersøgelser
FHM 4401, OBM 3527

Niels H. Andersen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

193. Skovsbovej
09.05.04 Egense

Grave

Andet anlægsarbejde

TN

sb. 146. Udgravning i område med fund af boplads med hustomter fra bronzealderen og grave fra yngre
stenalder (AUD 2000, 258). Der fremkom fire neolitiske jordfæstegrave, hvoraf to indeholdt gravgaver.
Dermed er der i alt fundet syv grave
SOM 00.933

Per O. Thomsen

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

194. Åby Skov
09.05.10 Skårup

Boplads

Andet anlægsarbejde

YBA

sb. 100. Ved undersøgelser fremkom bopladslevn fra yngre bronzealder og et særpræget anlæg. Det var
rektangulært og 4x5 m stort med en 0,7-1 m bred ringgrøft, der omkranser et område med sandet,
brungult undergrundsler. Det er orienteret med gavlene N-S, siderne Ø-V og kan dateres til yngre
bronzealder. Tolkningen er usikker, men et identisk anlæg med samme datering er fundet i nærheden
SOM 01.123
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Per O. Thomsen

195. Strynø By Øst
09.05.12 Strynø

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder og nyere tid

sb. 22. Ved udgravning fremkom en Ø-V-gående grøft og andre anlæg fra middelalder. De skæres af to
parallelle, ringformede, højmiddelalderlige grøfter, der har leveret jord til et mellemliggende dige.
Diget har omkranset hele bebyggelsen. En enkelt bygning orienterer sig atypisk efter ovennævnte
digegrøfter. I en brønd anlagt og tilkastet i middelalderen fremkom keramik, faunalevn, en islægger, en
langtandskam og en såkaldt tværkrog. Efter middelalderen opføres flere huse, der erkendes som
stolpehuller, omrodede syldsten og delvist bevarede lergulve. Der blev fundet to mønter: en Frederik II
1-skilling fra 1563 og en Christian VI ½-skilling fra 1745. Faunamaterialet er under bearbejdning i håb
om at påvise den jagt på småøerne, der er omtalt i Valdemars Jordebog. Allerede under udgravningen
blev der påvist knogler og gevirdele fra dåvildt
LMR 14110

Mikkel H. Thomsen

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

196. Dyrekredsen
09.05.13 Svendborg

Boplads, gravhøje

Andet anlægsarbejde

YBA, TRB

sb. 78. Undersøgelse i område med bopladslevn fra bronzealderen og tre overpløjede gravhøje. Ved et
uheld fra bygherrens side opstod der skader især på den ene høj, der efterfølgende blev blotlagt. Det var
et jordgravsanlæg fra tidlig neolitikum under en lav høj. Der blev desuden påvist gruber og stolpehuller
fra yngre bronzealder samt en brønd med mange fund
SOM 01.116

Per O. Thomsen

Gravhøj - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

197. Gl. Skårupvej
09.05.13 Svendborg

Boplads

Andet anlægsarbejde

YBA IV/V

sb. 145. Afsluttende undersøgelse efter en flerårig udgravningskampagne (AUD 2000, 252). Her
fremkom et stort bopladsområde fra yngre bronzealder bl.a. med fund af en værkstedsgrube fra yngre
bronzealder per. V. Gruben målte 1,5x2,5 m med en brolagt bund af ildpåvirkede sten og indhold af
keramik, flint, en intakt åben digel, fragmentet af en tilsvarende digel og mange fragmenter af
støbeforme. Der blev påvist et symmetrisk anlæg på 4x 25 m, N-S gående og med cirkulære strukturer i
hver ende forbundet af et aflangt midterparti. Funktionen er ikke afklaret. I samme område lå et
rektangulært anlæg på 4x5,5 m, NØ-SV-orienteret med en ringgrøft, der omkranser et område med
brungult moræneler. Ud fra keramik og stratigrafi dateres anlægget til sen yngre bronzealder. Et
tilsvarende anlæg er fundet i nærheden
SOM 00.937

Per O. Thomsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

198. Sømarken
09.05.16 Øster Skerninge

Boplads

Andet anlægsarbejde

YBA V/VI

sb. 41. Fortsat udgravning af område med en sen bronzealderboplads (AUD 1997, 212). Ved
undersøgelsen fremkom stærkt nedpløjede gruber og stolpehuller
SOM 97.607
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Per O. Thomsen

199. Højbo m.fl.
09.06.01 Avnslev

Boplads/grav

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder

sb. 138, 139. Ved overvågningsarbejde registreredes anlæg og gruber, antagelig fra ældre jernalder,
samt en enkelt brandgrav
OBM 2704-10, 2713

Karsten Kjer Michaelsen

Bebyggelse - Ældre jernalder
Gravplads/grav - Ældre jernalder

200. Sandbjerggård Nordvest
09.06.01 Avnslev

Boplads

Andet anlægsarbejde

Vikingetid

sb. 142. Ved udgravning fremkom et langhus af Trelleborgtype og 1-2 treskibede langhuse.
Trelleborghuset og det ene treskibede hus tolkes som en gårdsenhed. Der blev afdækket seks
grubehuse, hvoraf fem er udgravet. De indeholdt skår af halvkuglekar og Østersøkeramik, en benkam,
ten- og vævevægte, klinknagler mv. En brønd nord for Trelleborghuset indeholdt dyreknogler og
Østersøkeramik. Som løsfund fremkom en rektangulær pladefibula fra yngre germansk jernalder, en
bronzenøgle og en jernøkse fra vikingetid samt en drageformet sølvfibula fra 1000-tallet. Pladsen er
afgrænset mod øst og nord
OBM 6659

Karen Green Therkelsen
Mogens Bo Henriksen

Bebyggelse - Vikingetid

201. Havnegade
09.06.10 Nyborg

Befæstning

Andet anlægsarbejde

1800-tallet

sb. 138. Undersøgelsen afdækkede en udbedring af dæmningen ved Nyborg fæstning, et vejforløb
mellem havnen og byen samt et trærør fra 1800-tallet
NOM 6358

Lars S. Sørensen

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

202. Krudtmagasinet, Dronningens Bastion
09.06.10 Nyborg

Befæstning

Restaurering

1800-tallet

sb. 137. Ved undersøgelsen blev udluftningskanalerne på fæstningens underjordiske krudtmagasin
opmålt. De var blevet udvidet i forbindelse med en forøgelse af jordvoldens tykkelse oven på og på
siderne af magasinet. Selve volden består af gult ler
NOM 6348
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Marianne Goral Krogh

203. Nørregade
09.06.10 Nyborg

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Middelalder/Nyere tid

sb. 136. Ved undersøgelse fremkom to fundamentsrækker, adskillige pæle, en tønde og komulesko fra
sen middelalder/nyere tid
NOM 6347

Kirstin Eliasen

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

204. Nyborg Slots Støttemur
09.06.10 Nyborg

Befæstning

Restaurering

Efterreformatorisk/nyere tid

sb. 129. Støttemuren ved slottets nordøsthjørne havde fået en stærk hældning. Under restaureringen
blev en del af det nyere murværk fjernet, hvorved der fremkom munkestensmurværk. Tidligere
udgravninger har påvist rester af middelalderborgens ringmur på dette sted, men munkestensmuren kan
ikke føres længere tilbage end Christian III. Dele af murværket kan endda være fra M. Clemmensens
restaurering i 1914-25
NOM 6349

Marianne Goral Krogh

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

205. Regstrup
09.06.11 Nyborg Ls (Hjulby)

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder

Ved overvågningsarbejde fremkom et bopladsområde og en grube, antagelig fra ældre jernalder
OBM 2711-2712

Karsten Kjer Michaelsen

Bebyggelse - Ældre jernalder

206. Kirkebakkegård
09.06.15 Sønder Højrup

Boplads

Vejanlæg

Oldtid

sb. 28. Ved prøvegravning fremkom spredte gruber og stolpehuller fra oldtid
OBM 8889

Lone Bach Adamsen

Bebyggelse - Oldtid

207. Damsgård Syd
09.06.16 Ullerslev

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./førrom./æ.rom.

sb. 51. Ved prøvegravning fremkom et kulturlag fra yngre stenalder (muligvis tragtbægerkultur) samt
gruber, stolpehuller, brønde og kogestensgruber fra sen førromersk jernalder og ældre romersk jernalder
OBM 5639
Kulturlag - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Lars Ewald Jensen

208. Gamborg Nordvest
09.06.17 Vindinge

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.br./før.rom./æ.rom./vik./midd./nyere
tid

sb. 103. Ved prøvegravning fremkom spredte gruber fra yngre bronzealder og yngre førromersk
jernalder samt store affaldsgruber med keramik, knusesten, dyreknogler og et stykke af en jernøkse fra
ældre romersk jernalder. En detektorfundet fibelnål stammer også fra ældre romersk jernalder. I
områdets nordvestlige del lå et etskibet langhus og tre grubehuse med skår af halvkuglekar,
fiskeknogler, benkam, glasperle og pilespids af jern fra sen vikingetid. I den sydøstlige del er der fundet
en ligearmet bronzefibula fra vikingetid samt et angloirsk relikvieskrinbeslag omarbejdet til en fibula.
Flere detektorfund fra det tilstødende markområde antyder stedet som en værkstedsplads fra
vikingetiden. Endelig er der fundet højryggede agre, affaldsgruber og en hustomt fra senmiddelalder og
renæssance
OBM 9078

Karen Green Therkelsen
Mette Sejr Thomsen

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

209. Ravnekærlund
09.06.17 Vindinge

Boplads

Andet anlægsarbejde

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

sb. 148. Ved prøvegravning fremkom kulturlag fra neolitikum, et muligt rammehus fra sen
vikingetid/tidlige middelalder samt grustagningsgruber fra nyere tid
OBM 9875

Karen Green Therkelsen

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

210. Birkebjerg Syd
09.06.19 Årslev

Gravplads

Vejanlæg

Førromersk jernalder

sb. 20. Ved undersøgelse af et 400 m2 stort areal fremkom otte nedpløjede brandpletgrave med brændte
knogler, lidt jern og keramik samt fire kogestensgruber fra yngre førromersk jernalder
OBM 8891
Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Lone Bach Adamsen

211. Kirstinebjerghuse Nord og Syd
09.06.19 Årslev

Boplads

Vejanlæg

Y.st./y.br./æ.j.

sb. 21. Ved prøvegravning fremkom en grube med keramik og flint fra senneolitikum og spredte gruber
fra yngre bronzealder og ældre jernalder. En 40 m lang, 2 m bred og 1,5 m dyb grøft med keramik fra
yngre bronzealder tolkes som et kultisk anlæg. Undersøgelsen fortsættes
OBM 8887-8888

Lone Bach Adamsen

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

212. Lundegård Syd
09.06.19 Årslev

Boplads

Andet anlægsarbejde

Br./j.

sb. 17. Ved prøvegravning fremkom 11 kogestensgruber fra bronze-/jernalder
OBM 7975

Karsten Kjer Michaelsen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

213. Lundsgård Sydvest
09.06.19 Årslev

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 18. Ved prøvegravning fremkom bopladsanlæg, især cirkulære kogestensgruber. Grubernes form
daterer dem til bronzealder
OBM 7561

Karsten Kjer Michaelsen
Mogens Bo Henriksen

Bebyggelse - Bronzealder

214. Marstal Fjernvarme
09.07.03 Marstal Ls

Usikre anlægsspor

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 48. Ved forundersøgelse af ca. 33.100 m2 fremkom spredte, udaterede nedgravninger med en del
trækul, måske rester af mindre kulsvidningsanlæg
LMR 14122

Hugo H. Sørensen

Andre anlæg/diverse - Udateret

215. Tranderup
09.07.06 Tranderup

Bopladsspor

Skovrejsning

Neolitikum

sb. 45. Ved rekognoscering blev opsamlet flint, heraf få genstande: en skivekniv fra tidlig yngre
stenalder og en flækkekniv. Desuden blev der fundet en halv granitknusesten og et par
flækkefragmenter. De få lerkarskår stammer fra nyere tid og må være tilført under gødskning af
marken. Det samme gælder tegl- og eternitstumper
LMR 14281
Bebyggelse - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Jørgen Skaarup

216. Vestergade Gilleballetofte
09.07.07 Ærøskøbing

Bebyggelsesspor

Andet anlægsarbejde

Middelalder/renæssance

sb. 14. Ved undersøgelse i den vestlige udkant af den gamle bydel fremkom en grube med stentøj, en
brønd og en rundbundet grøft fra middelalderen. Anlæggene dækkes siden af et opfyldslag med
renæssancekeramik. Herpå opføres et kraftigt stenfundament og en pikstensbrolægning. Undersøgelsen
fortsættes
LMR 14128

Mikkel H. Thomsen

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Hjørring Amt
217. Højgård
10.01.10 Serritslev

Gravplads. Boplads

Råstof

Enkeltgravskultur. Førromersk
jernalder.

sb. 45. Undersøgelse af overpløjet gravhøj. Her fremkom et 2,5x3 m stort, Ø-V-orienteret, stenbygget
gravkammer med rester af menneskeknogler, tre koncentrationer af ca. 120 ravperler samt fem små
pilespidser med trekantet tværsnit. Pilespidserne indikerer, at mindst fem personer var gravlagt i
kammeret. I højens sydlige randzone fremkom en trugformet, stenbygget, neolitisk grav med en
flækkekniv og seks ravperler samt syv urnebrandgruber fra førromersk jernalder. Under højen var rester
af ardspor. I området syd for gravhøjen fremkom et fyldskifte med neolitisk inventar. Omkring højen
og en nærliggende overpløjet gravhøj registreredes fyldskifter og to Ø-V-orienterede, treskibede
langhuse fra ældre jernalder
VHM 81

Torben Nilsson

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

218. Studsholt
10.03.07 Hørmested

Boplads

Skovrejsning

oldtid

Prøvegravning afdækkede enkelte kogestensgruber
VHM 15/2001-9

Lone Bach Adamsen

Bebyggelse - Oldtid

219. Skagen By- og Egnsmuseum
10.03.11 Skagen

Kulturlag

Selvvalgt forskning

Middelalder/efterreformatorisk tid

sb. 22. Ved prøveudtagning til naturvidenskabelig datering af strandvoldslag (OSL-datering) fremkom
to kulturlag fra den første bebyggelse. Den var anlagt direkte på stranden og blev senere forladt, måske
i forbindelse med en stormflod. Senere er området periodevis anvendt til dyrkning
SBE M353
Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

Michael Ax
Marie Walther Ax

220. Varbrogård
10.06.03 Bjergby

Boplads. Gravplads.

Vejanlæg

Maglemosekultur. Ertebøllekultur.
Neolitikum. Bronzealder. Førromersk
jernalder. Ældre romersk jerna

sb. 81. Undersøgelse af areal med løsfund fra Maglemosekultur til ældre jernalder. Der fremkom fem
jordfæstegrave fra ældre romersk jernalder samt fyldskifter fra neolitikum og yngre bronzealder. I
gravene lå 3-7 lerkar pr. grav samt en bronzefibula og en jernkniv
VHM 76

Torben Nilsson
Sven Østergaard Jensen

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

221. Kærsgård
10.06.15 Tornby

Moselig

Dyrkning

oldtid

sb. 77. I forbindelse med drængravning på gammel engflade i ådal fremkom fragmenter af et
menneskekranium. Kraniet lå ca. 20 m fra nordbredden i den på aflejringstidspunktet vandførende ådal
VHM 80

Torben Nilsson

Andre anlæg/diverse - Oldtid

Thisted Amt
222. Lyngholm
11.01.05 Hvidbjerg Vesten Å

Høj/ grav

Dyrkning

Y.st. /æ. br.

sb. 48. Ved detektorafsøgning og udgravning i sydkanten af en overpløjet høj med fund af et
klingestykke fra et bronzesværd blev størsteparten af de manglende sværddele fundet. Sværdet lå i en
ødelagt stenkiste, hvor kun stenspor, småsten og få brændte ben var tilbage. Kisten målte indvendigt
0,3x1 m. Sværdet dateres til ældre bronzealder per. III, så der er tale om en sekundær grav indsat i en
neolitisk gravhøj
THY 3911

Jens-Henrik Bech

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

223. Fævig
11.01.11 Stagstrup

Høj / grave

Dyrkning

Æ. og y. br.

sb. 147. Fortsat undersøgelse af overpløjet høj, der var 15 m i diameter med op til 20 cm bevaret
højfyld. En stenkiste med en brandgrav fra ældre bronzealder per. III var primærgrav. Kistens indre mål
var 0,45x1,3 m, og i den sydlige ende lå et kortsværd med grebspids og en ornamenteret stangnål oven
på de brændte ben. I højens sydlige del var der indsat en urnegrav fra per. IV med en lille,
uornamenteret bronzepincet og fragmenter af ornamenterede bennåle. Umiddelbart uden for den
sydlige højfod fremkom en uregelmæssig stenlægning, formentligt rester af et ødelagt kultanlæg
THY 3908
Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Yngre bronzealder

Jens-Henrik Bech

224. Sundby II
11.01.11 Stagstrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st / Y. br.

sb. 146. Ved undersøgelse fremkom to langhuse fra yngre bronzealder; typen med kortere østende i
forhold til vestende. Det ene hus bestod af tre sæt tagstolper med modstillede indgange, dele af
sydvæggen og en ildgrube i vestenden. Huset var ca. 12 m langt, 7 m bredt, orienteret Ø-V med en lille
N-V-drejning og dateres til yngre bronzealder per. IV. Det andet hus minder om det første, men er ca.
11 m langt, 7 m bredt og orienteret SV-NØ. Her blev udskilt tre sæt tagstolper, to mulige indgange og
enkelte vægstolper. Huset lå i en større samling af stolpehuller og gruber. Endvidere undersøgtes et
fyldskifte med keramik fra tidligneolitisk tragtbægerkultur
THY 3925

Anne-Louise Haack Olsen

Kulturlag - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

225. Hanstholm
11.02.01 Hansted

Aktivitetsområde

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 17. Mindre undersøgelse af et 20 cm tykt, næsten kompakt lag ildskørnede sten, som lå i et
trækulsfarvet sandlag ca. 75 cm over undergrund. Desuden blev der registreret enkelte stenlægninger
dækket af flyvesand
THY 3923

Jens-Henrik Bech

Andre anlæg/diverse - Udateret

226. Bakkegård
11.02.03 Hjardemål

Boplads / dyrkning

Råstof

Yngre romersk jernalder / middelalder /
nyere tid

sb. 13. Fortsat undersøgelse af jernalderboplads (AUD 2001, 257). Der blev udgravet et langhus fra
yngre romersk jernalder. Huset var 5 m bredt, mindst 15 m langt med beboelse i øst og stald i vest. I
østenden fremkom et trækulsholdigt gulvlag med en mortersten, keramik og forkullet korn. Den øvrige
del af gulvet bestod af sporadiske kridtpletter med et ildsted. Der var seks sæt tagstolpehuller, foret med
flade kalksten. De fire vestlige sæt stod tættere end de østlige. Huset havde formentlig tørvevægge, og i
en sekundær nedgravning lå et skår af en middelalderlig kuglepotte.Nordsiden af endnu et langhus med
tørvevæg og indgangsbrolægning blev også udgravet. Huset havde ligeledes stald i vest, hvilket skyldes
et fald i terrænet. Begge huse lå i flyvesandlag med vekslende humusindhold og var overpløjet.
Desuden blev der fundet stenlægninger og fyldskifter
THY 3895
Bebyggelse - Romersk jernalder
Ager/mark - Middelalder

Anne-Louise Haack Olsen

227. Østerild
11.02.12 Østerild

Boplads /grave

Andet anlægsarbejde

Y.st./ y. br./ æ.rom. / vik.

sb. 46. Delvis undersøgelse af et 3.600 m2 stort område. Spredt over området fremkom rester af
kulturlag og enkelte fyldskifter fra TN, Vollingfasen, med flint og spredte skår. I sydsiden af en
overpløjet høj lå en lille kalkstenskiste med brændte ben og en dobbelt urnebegravelse fra yngre
bronzealder. Syd for højen fremkom to jordfæstegrave fra ældre romersk jernalder, begge med ét lerkar.
Den ene grav havde en kiste af flade kalkstensheller, mens den anden havde spor efter en lille bulkiste.
Desuden blev der påvist en boplads fra tidlig vikingetid med ti stolpebyggede, treskibede langhuse af
Sæddingtype (det længste 26 m og det korteste 10 m) og 16 grubehuse, hvoraf ét indeholdt vævevægte
og fem glasperler. Der fremkom en rund bronzeplade med livstræ og to modstillede dyr i Urnesstil som
løsfund. Mange steder var der spor efter ardpløjning
THY 3924

Anne-Louise Haack Olsen

Kulturlag - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

228. Ulleruphusevej
11.04.01 Alsted

Hustomt

Dyrkning

Sen førrom./æ.rom.

sb. 17. Ved mindre prøvegravning fremkom en velbevaret hustomt med intakte stenbrolægninger
MHM 2997x

Poul Mikkelsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

229. Ejerslev By
11.04.04 Ejerslev

Boplads

Andet anlægsarbejde

Vikingetid

sb. 24. Ved undersøgelse fremkom fire grubehuse, stolpehuller og spor efter hegn. I grubehusene lå
skår af halvkuglekar, et skår ornamenteret med hjulkors, en slibesten, tenvægte og 25 vævevægte af
ubrændt ler. Anlæggene var dækket af et kulturlag med aske, stenlægninger og gulvlag fra yngre huse
MHM 3029x

Poul Mikkelsen

Bebyggelse - Vikingetid

230. Kirkearealet
11.04.04 Ejerslev

Boplads, hustomt

Råstof

Br./æ.midd.

sb. 23. På et 6.000 m2 stort område fremkom gruber og en koncentration af stolpehuller. En større
grube havde skår og flint fra yngre bronzealder. Desuden blev der udgravet 17 m af et etskibet hus
typologisk dateret til tidlig middelalder. I husets stolpehuller lå skår og slibesten af grå skifer. Hen over
huset og syd for blev der fundet hegns- og skelgrøfter
MHM 2987x
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Andre anlæg/diverse - Middelalder
Bebyggelse - Middelalder

Poul Mikkelsen

231. Lynghøj
11.04.09 Sejerslev

Boplads

Råstof

Ældre bronzealder

sb. 131 og 133. Fortsat udgravning (AUD 2000, 291). Ved undersøgelse af højrester fremkom en
uregelmæssig stensamling ved østfoden. Desuden udgravedes et treskibet hus i flere faser dateret til
ældre bronzealder ud fra keramik og flint
MHM 2756x

Poul Mikkelsen

Bebyggelse - Ældre bronzealder

232. Nr.Dråby
11.04.09 Sejerslev

Boplads, gravhøj

Andet anlægsarbejde

Y.st./udateret

sb. 177. Ved en prøvegravning fremkom kulturlag og gruber med flint og keramik i Vollingstil. I den
opgravede muld lå en tyndnakket økse. Desuden blev der fundet en stenrække, der tolkes som
randmarkering til en uregistreret, overpløjet høj. Undersøgelsen fortsættes
MHM 3007x

Poul Mikkelsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravhøj - Udateret

233. Overgård
11.04.09 Sejerslev

Hustomt, boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre germansk jernalder

sb. 178. Ved en udvidet prøvegravning fremkom seks sæt kraftige stolper fra et mindst 18 m langt, Ø-Vorienteret, treskibet hus. Desuden blev der fundet hegn, kogestensgruber og en større grube med skår
samt halvdelen af en granitdrejekværn
MHM 3024x

Poul Mikkelsen

Bebyggelse - Germansk jernalder

234. Udvejen
11.04.15 Øster Jølby

Overpløjet høj, bopladser

Andet anlægsarbejde

Udateret/ FRJA/Romersk JA

sb. 2 eller 3. Udgravning af den østlige del af overpløjet høj (AUD 2001, 262). Langs højfoden
fremkom en smal grøft og på østsiden en større stenlægning. Syd for højen var der dele af en velbevaret
hustomt fra ældre romersk jernalder samt gruber og spredte stolpehuller, der dateres til overgangen
bronze-/jernalder ud fra fund af skår
MHM 2752x
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Jernalder
Gravhøj - Udateret

Poul Mikkelsen

235. Nørgård
11.05.05 Karby

Boplads

Andet anlægsarbejde

Romersk Jernalder

sb. 74. Udgravning af en dobbelt stolperække på mindst 20 m og en paralleltliggende grøft. Enkelte
anlæg ved stolperækken indeholdt skår fra ældre jernalder. På højere terræn fremkom dele af et
velbevaret hus med jord-/tørvevægge, indgangsbrolægninger, lergulv og arnested
MHM 3041x

Poul Mikkelsen

Bebyggelse - Romersk jernalder

236. Pinkhøjlund
11.05.07 Ljørslev

Overpløjet høj

Dyrkning

SN/ÆBA

sb. 53. Prøvegravning af overpløjet høj med 50 cm bevaret fyldlag efter oppløjning af en stor, flad sten.
Stenen var dæksten til en godt 2 m lang grav. De øvrige dæksten lå stadig på plads over graven. Nord
for fremkom en dynge af mindre sten (muligvis en grav) og spor efter højens randmarkering.
Undersøgelsen fortsættes
MHM 3035x.

Poul Mikkelsen

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Ældre bronzealder

237. Bryggergade 3
11.05.09 Nykøbing M

Kulturlag /bygning

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 69. Ved udgravning af et 1 m tykt kulturlag fremkom et lerlag med teglstensstumper tolket som et
gulv. Mod øst et svært stenfundament og spor af brolægning. Fundamentet kan ikke dateres, men hører
stratigrafisk til den ældste bebyggelse
MHM 2990x

Poul Mikkelsen

Kulturlag - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

238. Dueholmgade 3
11.05.09 Nykøbing M

Kirkegård, bygning

Selvvalgt forskning

Middelalder

sb. 43. Ved udgravning fremkom grave i flere niveauer samt nedbrydningslag og dele af et kraftigt
bygningsfundament, muligvis fra klosterkirken
MHM 2994x
Bebyggelse - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Poul Mikkelsen

239. Dueholmgade 5
11.05.09 Nykøbing M

Kirkegård/bygning

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 37. Mindre udgravning på kirkegården (AUD 1990, 180). Der blev fundet grave i flere niveauer, og
det lykkedes at fastlægge kirkegårdens østlige afslutning. Endelig fremkom dele af et kraftigt
kampestensfundament, antagelig fra klosterkirken
MHM 1669x

Poul Mikkelsen

Bebyggelse - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Middelalder

240. Trælborg
11.05.10 Ovtrup

Grav/gravhøj

Dyrkning

MN. TRB

sb. 28. Ved undersøgelse af et uregelmæssigt stentæppe på 3x4 m fremkom en Ø-V-orienteret grav på
1x3 m stedvis kantet af mindre sten. I gravens vestende lå en tyndnakket økse. Graven lå op til
sydfoden af en overpløjet høj
MHM 3003x

Poul Mikkelsen

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

241. Højgård
11.05.12 Redsted

Boplads/urnegrave/brændtbensgrave

Andet anlægsarbejde

FRJA/YBA

sb. 154. Ved prøvegravning fremkom grøfter, stolpehuller og gruber. Skår fra gruberne daterer
bopladsen til tidlig førromersk jernalder. På en sydskråning blev der fundet en ødelagt, stensat urne
med brændte ben. I nærheden fremkom en stor stensat, dobbeltkonisk urne med brændte ben fra yngre
bronzealder og tre små brandpletter
MHM 2973x

Poul Mikkelsen

Gravplads/grav - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

242. Mikkelsbakke
11.05.13 Tæbring

Landsby

Dyrkning

Vikingetid

sb. 26. Fortsat undersøgelse af gårdtomt fra 700-1000-tallet (AUD 2001, 273). Mod nordvest fremkom
et 10 m langt stolpebygget hus med buede langvægge samt flere grubehuse. Et af grubehusene
indeholdt store mængder aske, slagger og en hel smedetang. Vest for dette grubehus lå yderligere to
grubehuse og to ovne/esser. Her var jernslagger, smedeskæl, ildskørnede sten og aske samt enkelte
slibesten. Anlæggene tolkes som en smedje. Endelig blev et 20 m langt hus med lergulv, ildsted og
stensat ”kælder” totaludgravet. Undersøgelsen fortsættes
MHM 1335x
Bebyggelse - Vikingetid

Poul Mikkelsen

243. Gadegård II
11.06.04 Helligsø

Boplads

Råstof

Yngre bronzealder

sb. 28. Ved prøvegravning af 20 x 20 m fremkom den vestlige del af et dårligt bevaret, Ø-V-orienteret,
treskibet langhus med tre sæt tagbærende stolper. I husets vestende fremkom enkelte ildgruber. Andre
ildgruber lå uden for huset. Et sideskår fra et fyldskifte dateres til yngre bronzealder, hvilket stemmer
overens med karakteren af de øvrige anlæg
THY 3885

Jens-Henrik Bech

Bebyggelse - Yngre bronzealder

244. Refsbøl III
11.06.06 Hurup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 98. Ved en prøvegravning fremkom dele af en romertidsbebyggelse med et 40 cm tykt kulturlag,
diverse stenlægninger og formodentlig dele af huse
THY 3907

Jens-Henrik Bech

Bebyggelse - Romersk jernalder

245. Vestervig
11.06.12 Vestervig

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Midd./ renæss.

sb. 420. Ved en udvidet prøvegravning fremkom forstyrrede bebyggelsesspor fra sen 1400-tallet til
midt i 1600-tallet. Dateringen baseres på fund af pottekakler, jyde- og stjertpotter samt Resens kort fra
ca. 1670, hvor der ikke er angivet bygninger på stedet. Mindst tre bygninger havde rester af lergulve,
stensyld og ovne/ildsteder. Flere ovne havde kakkelpotter og blev brugt til opvarmning. Desuden blev
der fundet en ovn med spor af efterbearbejdning af jernslagger. En cirkulær ovn forbindes med
blystøbning og glassmeltning ud fra fund af blysmelteklumper og glasskår. Desuden blev en brønd og
havesti undersøgt. Under det metertykke kulturlag var fyldskifter fra bronze-/jernalder
THY 3913

Kirsten Christensen

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

246. Doverodde
11.06.13 Ydby

Boplads

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 244. Ved prøvegravning fremkom stolpehuller på en bakkekam nær en overpløjet høj med fund af
en grav fra ældre bronzealder. Stolpehullerne stammer formentlig fra en bronzealderboplads
THY 3929
Bebyggelse - Bronzealder

Jens-Henrik Bech

247. Ny Kortegård
11.06.13 Ydby

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st. eller br.

sb. 243. Ved prøvegravning fremkom enkelte stolpehuller og en grube
THY 2481

Jens-Henrik Bech

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Ålborg Amt
248. Himmerland
12.00.00

Høje m.m.

Plantning

Oldtid

Prøvegravning på flere lokaliteter med fund af fortidsminder
ÅHM 5013

Jens N. Nielsen

Andre anlæg/diverse - Oldtid
Gravhøj - Oldtid

249. Sejlflod
12.01.11 Sejlflod

prøvegravning

Andet anlægsarbejde

nyere tid

sb. 17. Ved en mindre forundersøgelse i landsbyens udkant fremkom to formodede drængrøfter fra
nyere tid
ÅHM 5054

Stig Bergmann Møller

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

250. Korup
12.03.11 Solbjerg

Overpløjet gravhøj

Råstof

Ældre bronzealder og ældre romertid

sb. 113. Ved udgravning af overpløjet gravhøj fremkom en grav i form af en 1,6 x 3 m stor stendynge
centralt i højen. Stendyngen dækkede et uregelmæssigt gravkammer med fund af et segl og en type VI
flintdolk. I højens sydlige del lå en anden stensat grav fra en senere højfase. Øst for højen lå en lille
jordfæstegrav med tre lerkar fra ældre romertid
Torben Sarauw
Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

251. Korup Å
12.03.11 Solbjerg

spang

Diverse

p.t. udateret

sb. 112. Ved en oprensning af åen fremkom to stykker tømmer, heraf en hel træstamme, sandsynligvis
en overgang/spang. Træstammen søges dendrokronologisk dateret
ÅHM 5059
Andre anlæg/diverse - Udateret

Stig Bergmann Møller

252. Als kirkegård, nord for
12.04.01 Als

besigtigelse

Andet anlægsarbejde

nyeste tid

sb. 24. Ved overvågning fremkom affald fra driften af kirkegården dateret til 1800-1900-tallet
ÅHM 5138

Bente Springborg

Kirke/Kirkegård - Nyere tid

253. Lundbæk voldsted
12.05.01 Bislev

Voldsted

Diverse

nyere tid

sb. 101. Ved en oprensning af voldgravene fremkom enkelte pæle, en trækonstruktion og en nyere tids
dæmning. På selve voldstedet blev der opsamlet enkelte nyere tids genstande og munkesten. Voldsted
og -grave blev koteopmålt
ÅHM 4919

Stig Bergmann Møller

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

254. Sørup
12.05.02 Buderup

Bebyggelse

Diverse

Yngre bronzealder og MN I/II

sb. 102. Ved udgravningen fremkom fem treskibede langhuse og to treskibede småhuse samt gruber og
kogestengruber fra yngre bronzealder. Endvidere fremkom fire mindre gruber med keramik dateret til
MN I/II
ÅHM 5135

Torben Sarauw

Grube - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

255. Bonderup Bro
12.05.03 Ellidshøj

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Tragtbægerkultur MN V og bronzealder

sb. 58. Umiddelbart vest for Østerådalen fremkom stolpehuller og gruber, heraf nogle fra
tragtbægerkultur MN V og andre fra bronzealder. Flere stolpehuller var markante og repræsenterer
sandsynligvis rester efter hustomter. I en grube lå en grubekeramisk skafttungepil
ÅHM 5137

Torben Sarauw

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

256. Flødalvej
12.05.03 Ellidshøj

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Ældre germansk jernalder

sb. 57. Undersøgelse af et 1.050 m2 stort areal på markant bakke mod en tunneldal. Her fremkom fire
langhuse, to små-/langhuse, et småhus, syv grubehuse, en brønd, fire kogestensgruber, et
grubekompleks og et kulturlagsområde. Huse og grubehuse er dateret til ældre germansk jernalder ud
fra hustypologi og skårmateriale fra grubehusene
ÅHM 5130
Bebyggelse - Germansk jernalder

Mads Runge
Torben Sarauw

257. Nygård ved Ellidshøj
12.05.03 Ellidshøj

Bebyggelse og grav

Diverse

Yngre romertid

sb. 56. Ved anlægsarbejde fremkom en jordfæstegrav fra yngre romertid med store dele af et skelet, to
intakte lerkar og en bronzering. Endvidere fremkom bebyggelsesspor fra ældre jernalder
ÅHM 5133

Torben Sarauw

Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

258. Vestervangen
12.05.07 Nibe

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

neolitikum

sb. 28. Ved undersøgelse fremkom stolpehuller og gruber, muligvis fra en nærliggende boplads
ÅHM 5044

Stig Bergmann Møller

Bebyggelse - Yngre stenalder

259. Hyldal 1
12.05.09 Suldrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder/ældre førromersk
jernalder

sb. 64. Undersøgelse af 900 m2 på rundet højning omgivet af lavere strøg. Her fremkom to huse, syv
kogestensgruber og spredte fyldskifter. Anlæggene er dateret til yngre bronzealder/ældre førromersk
jernalder ud fra fund af keramik
ÅHM 5131

Mads Runge
Torben Sarauw

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

260. Hyldal 2
12.05.09 Suldrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder/ældre førromersk
jernalder

sb. 133. Undersøgelse af 900 m2 på rundet højning omgivet af lavere strøg. Her fremkom to huse, ti
gruber og spredte fyldskifter. Anlæggene er dateret til yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder ud
fra fund af keramik
ÅHM 5142
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Mads Runge
Torben Sarauw

261. Hyldal N
12.05.09 Suldrup

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 131. Undersøgelse af 200 m2 på bakkekam mod et åløb afdækkede syv kogestensgruber, en
lertagnings-/affaldsgrube og spredte stolpehuller. Anlæggene er dateret til yngre bronzealder ud fra
fund af keramik
ÅHM 5129

Mads Runge
Torben Sarauw

Bebyggelse - Yngre bronzealder

262. Vestergård
12.05.09 Suldrup

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Y.br./æ.FRJ ?

sb. 134. Ved prøvegravning fremkom et 15x19 m stort kulturlag med lidt flintaffald og keramik fra
yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder
ÅHM 5128

Torben Sarauw

Kulturlag - Yngre bronzealder
Kulturlag - Førromersk jernalder

263. Bavnehøj
12.05.13 Veggerby

Kulturlag/bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Jern-/bronzealder

sb. 175. Ved prøvegravning fremkom et kulturlag i en sænkning, muligvis ældre jernalder. Under
kulturlaget lå en mindre grube med spor efter afbrænding. Gruben dateres ud fra fund af keramik til
bronzealder
ÅHM 5154

Torben Sarauw

Grube - Bronzealder
Kulturlag - Ældre jernalder

264. Hjeds Sø
12.05.13 Veggerby

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Ældre germansk jernalder

sb. 177. Undersøgelse af 900 m2 over en stejl skrænt ned mod sø. I områdets sydlige halvdel fremkom
dele af fem treskibede huse, der stratigrafisk kan følges gennem fire faser. Desuden fremkom en
kogestensgrube, spredte stolpehuller og to ældre muldhorisonter. Alle anlæg er dateret til ældre
germansk jernalder ud fra keramik
ÅHM 5125

Mads Runge
Torben Sarauw

Bebyggelse - Germansk jernalder

265. Rishøj
12.05.13 Veggerby

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 176. Ved prøvegravning fremkom en mindre grube med et muligt tværpileforarbejde
ÅHM 5153
Grube - Udateret

Torben Sarauw

266. Tårup
12.05.14 Vokslev

Brønd

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 149. Ved undersøgelse fremkom en brønd, der var stensat øverst og med en ramme af norske
fyrreplanker nederst. Den er dendrokonologisk dateret til efter 1803
ÅHM 5074

Torben Trier Christiansen

Bebyggelse - Nyere tid

267. Skovgård
12.05.15 Øster Hornum

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 207. Ved prøvegravning fremkom to stolpehuller og tre mulige gruber
ÅHM 5152

Torben Sarauw

Bebyggelse - Udateret

268. Jomfru Ane Gade
12.05.16 Aalborg

Gade, opfyldning og nedbrydning

Andet anlægsarbejde

Senmiddelalder og renæssance

sb. 43. Ved renovering blev det påvist, at området nord for Bispensgade henlå som ubebygget
strandeng i sen middealder. I slutningen af 1400-tallet inddrages området til losseplads, og i løbet af
1500-tallet påbegyndes en opfyldning af engen. I 1500-tallet anlægges en arbejdsvej, og opfyldningen
er fuldført i løbet af dette århundrede. Umiddelbart nord for Bispensgade fremkom et nedbrydningslag,
antagelig fra nedrivningen af Børglumbispens gård omkring 1550
ÅHM 4978

Bente Springborg

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

269. Møllesøen ved Godthåb
12.05.16 Aalborg

let bygning ?

Andet anlægsarbejde

udateret

sb. 208. Ved forundersøgelse fremkom enkelte stolpe- og pælehuller
ÅHM 5010

Stig Bergmann Møller

Andre anlæg/diverse - Udateret

270. Gl. Vraa
12.06.01 Ajstrup

Voldsted

Andet anlægsarbejde

Renæssance

sb. 38. Ved overvågning viste det sig, at ydersiden af den østre voldgrav var sikret med et påført sandlag
ÅHM 4986
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Stig Bergmann Møller

271. Brøndumgård 2
12.07.12 Skarp-Salling

Depotfund

Diverse

Yngre bronzealder.

sb. 27. Depotfund fra tidlig yngre bronzealder, delvist fundet med detektor og delvist udgravet af
museet. Fundet består af bunden af lerkarret til deponeringen, et låg af sten, fragmenter af flere
armmanchetter, hjulkorsanhængere, knopsegl, bælteplade, skabelon til bælteplader, del af armring med
dyrehoved, støbeklumper m.m
VMÅ 2365

Bjarne Henning Nielsen

Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre bro

272. Hjortemarken
12.08.14 Aars

Gravplads, bopladser

Andet anlægsarbejde

Y.br./æ.j.

sb. 144. Prøvegravning med fund af diverse anlæg
VMÅ A3036

Bjarne Henning Nielsen

Gravplads/grav - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

273. Hjortemarken 1
12.08.14 Aars

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre romersk jernalder

sb. 288. Ved undersøgelsen fremkom to langhuse, en firestolpebygning samt et kvadratisk anlæg,
muligvis et hus med hegn. Anlæggene tolkes som en enkeltgård. I det ene hus blev der fundet rester af
lerklining og vægpuds. Kun det ene langhus er repareret enkelte steder, så bebyggelsen har været
benyttet i en generation og derefter forladt. Sidste fase på en nærliggende boplads er ældre romersk
jernalder, og enkeltgården kan være en udflytning herfra
VMÅ 2329

Jørgen Westphal

Bebyggelse - Romersk jernalder

274. Hjortemarken 2
12.08.14 Aars

Gravplads, gravhøj

Andet anlægsarbejde

Ældre romersk jernalder?

sb. 144. Udgravning af en overpløjet gravhøj med grøftesystemer fra stenalderen. I kanten af højen var
der grave fra anden del af ældre romersk jernalder: ti jordfæstegrave, en brandgrav og en urnegrav. De
to sidstnævnte var ødelagt af pløjning, mens en jordfæstegrav var plyndret. Syv jordfæstegrave var
stensatte i op til tre skifter, og tre indeholdt keramik, bronzesmykker, glasperler og jernknive.
Gravpladsen tilhører sandsynligvis en nærliggende boplads
VMÅ 2330
Gravhøj - Stenalder
Gravhøj - Stenalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Rikke Isler

275. Hjortemarken 3-4
12.08.14 Aars

Grube, stenlægning

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 289-290. Udgravning af stenlægning nær gravplads og en grube
VMÅ 2331

Rikke Isler

Andre anlæg/diverse - Oldtid
Grube - Oldtid

276. Hjortemarken 5
12.08.14 Aars

Boplads

Andet anlægsarbejde

Æ.rom./y.br.

sb. 291. Udgravning af et 11 m langt langhus med velbevaret indgangsparti i nord og syd. I den østlige
del af huset lå en stenlægning, antageligt et produktionssted. Huset havde kun få spor af reparationer og
anses for at have været benyttet i kortere tid for derefter at blive forladt. Anlægget tolkes som en
enkeltgård og kan være en udflytning fra en nærliggende boplads fra ældre romersk jernalder. Desuden
blev der fundet en brønd fra yngre bronzealder samt enkelte gruber og anlæg
VMÅ 2333

Rikke Isler

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder

277. Hjortemarken 6
12.08.14 Aars

Boplads

Andet anlægsarbejde

Æ.rom/y.br.

sb. 292. Undersøgelse af en 9 m lang hustomt fra anden del af ældre romersk jernalder samt en
formodet fold, gruber og to brønde fra yngre bronzealder. Hustomten har bevarede indgangspartier i
syd og nord og dele af en væggrøft i nordvest. Huset har kun få spor af reparationer og blev benyttet i
kortere tid og derefter forladt. Det tolkes som en enkeltgård og kan være en udflytning fra en
nærliggende boplads fra ældre romersk jernalder
VMÅ 2334

Rikke Isler

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder

278. Hjortemarken 7
12.08.14 Aars

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre romersk jernalder

sb. 293. Udgravning af et langhus på 18 m, et mindre hus med tre sæt tagbærende stolper og gruber.
Langhuset havde indgangsparti i nord og syd samt skillevægge mellem den vestlige og den østlige del
af huset. Husene havde kun få spor af reparationer og blev benyttet i en kortere periode og herefter
forladt. De tolkes som en enkeltgård og kan være en udflytning fra en nærliggende boplads fra ældre
romersk jernalder
VMÅ 2335
Bebyggelse - Romersk jernalder

Rikke Isler

279. Landevej 467, 2
12.08.14 Aars

Kogestensgrube

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 294. Undersøgelse af kogestensgrube nedgravet i ældre grube
VMÅ 2364

Rikke Isler

Grube - Oldtid

Viborg Amt
280. Troldhøj II
13.01.07 Kobberup

Boplads

Dyrkning

ÆJA

sb. 293. Fortsat undersøgelse af hustomter fra jernalderen (AUD 2001, 305). Der fremkom to hustomter
og husspor i form af lergulv, stenlægninger, indgangspartier, ildsteder og stolpehuller. I lergulvet på
3x4m ses ardspor. Der blev desuden afdækket et gravlignende fyldskifte. Ca. 40 m mod nord var der
spor efter jernhåndtering bl.a. en avlssten
SMS 741A

Agner Nordby Jensen

Bebyggelse - Ældre jernalder

281. Kalkværksvej
13.01.10 Mønsted

Bebyggelse

Læhegn

Yngre stenalder, yngre bronzealder og
romersk jernalder

sb. 112. Ved anlægsarbejde fremkom kulturlag, stolpehuller og gruber bl.a. med et ornamenteret lerkar
fra romersk jernalder samt oppløjede skår fra yngre bronzealder og en firsidet sleben, tyndnakket økse
SMS 781A

Inge Kjær Kristensen

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

282. Vestergård
13.01.11 Nørre Borris

Boplads

Skovrejsning

Yngre bronzealder

sb. 79. Ved undersøgelse af et 35 ha stort areal fremkom gruber, kogestensgruber, grubesystemer og to
treskibede langhuse fra sen yngre bronzealder
SMS 783A

Ole I. Jensen
Kurt Glintborg Overgaard

Bebyggelse - Yngre bronzealder

283. Bakkevej
13.01.13 Smollerup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 55. Prøvegravning i kuperet terræn øst for fredet høj afdækkede stolpehuller og gruber med skår fra
yngre bronzealder
SMS 779A
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Agner Nordby Jensen

284. Hedevang
13.01.17 Ørslevkloster

Boplads

Skovrejsning

Ssenneolitikum

sb. 221. Ved prøvegravning af et 1,5 ha stort areal fremkom en toskibet hustomt på 6,5x14 m med et
ildsted og et større parti rødbrændt sand. Huset dateres ud fra hustypen til senneolitikum. Øst for og
delvist overlappende huset var et mindre grubesystem
SMS 818A

Inge Kjær Kristensen
Kurt Glintborg Overgaard

Bebyggelse - Yngre stenalder

285. Sdr. Ørum I
13.01.18 Ørum

Høje

Råstof

Tragtbæger, ant. enkeltgrav

sb. 97. Ved undersøgelse af et 7 ha stort areal fremkom to gravhøje. Den ene er en ødelagt megalit med
ildskørnet flint omkring bl.a. et stykke af en spidsnakket huløkse. I den anden høj blev der fundet en
enkeltgrav med ringgrøft placeret i højsiden og en urnegrav placeret i højfyld. Urnen var omsat af store
sten og med en sten som låg. Den indeholdt en bronzesyl og en slidt ragekniv af bronze. Udgravningen
fortsættes
SMS 797A/85A

Kurt Glintborg Overgaard
Inge Kjær Kristensen

Gravhøj - Yngre stenalder

286. Bakkerne
13.02.02 Fur

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 113. Ved undersøgelser fremkom to mindre koncentrationer af gruber og stolpehuller med keramik
samt spor efter en landbrugsejendom nedbrændt i 1936
FUM 253/02

John Brinch Bertelsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Nyere tid

287. Glynge Mark
13.02.06 Nautrup

Boplads

Råstof

YBRA/FRJA/YRJA

sb. 108. Forundersøgelse af et 1,6 ha stort areal afdækkede stolpehuller og kogestensgruber samt et
større grubekompleks
SMS 800A
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Inge Kjær Kristensen

288. Buskelund
13.03.01 Balle

Boplads

Vejanlæg

Rom./germ.

sb. 146. Undersøgelse af et mindre område med spredte stolpehuller. I et stolpehul fremkom et næsten
intakt lerkar fra 4.–5. årh. Desuden fremkom en 3x3 m stor dynge af ildskørnede sten
SIM 4/2002

Knud Bjerring Jensen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

289. Klosterlund
13.03.02 Engesvang

Boplads

Diverse

Ældre stenalder

sb. 6. Fortsættelse af tidligere prøvegravning neden for boplads (AUD 2001, 325). I to felter på hhv. 9
og 10 m2 fremkom fundførende lag med bl.a. 72 knækkede hasselnødder. Det nederste lag tolkes som
udsmidslag fra bopladsen, mens det øverste udgør et beboelsesområde. Her lå en fyrrekogle, nødder og
træstykker, heraf var en del ildpåvirket og forarbejdet. De blev fundet sammen med flintredskaber fra
Maglemosekulturens første del
HEM 2992

Tinna Møbjerg

Bebyggelse - Ældre stenalder

290. Klosterlundgård III
13.03.02 Engesvang

Boplads

Diverse

Ældre stenalder

sb. 52. Ved fortsatte undersøgelser blev der afdækket tre mindre felter på i alt 15 m2 samt ti prøvehuller
fordelt på vådområdet mellem bopladsen og den bevarede højmoserest (AUD 2001, 327). Ved tidligere
tørvegravning er der gjort væsentlige fund. Undersøgelserne viste, at der fortsat er gode
bevaringsforhold for træ. Fundne træstykker var dels forarbejdet f.eks. spor af øksehug og dels med
bævergnav. Ud fra de stratigrafiske forhold dateres træstykkerne til Maglemosekulturen ligesom
bopladsen oppe på fast land.
HEM 3483

Tinna Møbjerg

Bebyggelse - Ældre stenalder

291. Ballehøj IV
13.03.09 Sinding

Høj

Råstof

Æ.br.

sb. 14. Ved prøvegravning af en overpløjet høj fremkom spredte sten fra en ødelagt centralgrav. Langs
højfoden lå rester af et randstensgærde med en diameter på ca. 16 m
SIM 12/2002
Gravhøj - Ældre bronzealder

Knud Bjerring Jensen

292. Ballehøj V
13.03.09 Sinding

Høj/boplads

Råstof

Y.st./y.br.

sb. 15. Ved prøvegravning af en overpløjet høj fremkom spredte sten fra en ødelagt centralgrav med en
halv skafthulsøkse. Langs højfoden var der rester af et randstensgærde med en diameter på ca. 16 m.
Umiddelbart nord for højen fremkom en 7x15 m stor hustomt fra yngre bronzealder
SIM 12/2002

Knud Bjerring Jensen

Gravhøj - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

293. Ballehøj VI
13.03.09 Sinding

Høj

Råstof

Æ.br.

sb. 16. Ved prøvegravning af en overpløjet høj fremkom en Ø-V vendt, 1,5x3 m stor, stensat grav.
Under højen var der spredte stolpehuller og små gruber
SIM 12/2002

Knud Bjerring Jensen

Gravhøj - Ældre bronzealder

294. Nebelgård
13.03.10 Svostrup

Høj

Dyrkning

Y.st.

sb. 1. Udgravning af overpløjet gravhøj med en 2,2 x 2,8 m, Ø-V vendt centralgrav anlagt i en ca. 10
cm dyb nedgravning i undergrunden. En kraftig stenpakning havde støttet en kiste af træplanker, der
kunne ses som mørke spor. I graven lå en flintøkse, en lille flækkekniv og en stridsøkse fra overgravstid
SIM 2/2002

Knud Bjerring Jensen

Gravhøj - Yngre stenalder

295. Krarupvej
13.04.03 Hem

Boplads

Diverse

Yngre bronzealder/jernalder

sb. 63. Mindre udgravning på et højtliggende, S-V vendt plateau afdækkede en hustomt og gruber bl.a.
med et skår fra yngre jernalder samt to gruber med keramik fra yngre bronzealder
SMS 791A
Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Yngre jernalder

Inge Kjær Kristensen

296. Frammerslev
13.04.06 Oddense

Kogestensgruber, hustomt

Råstof

ÆBRA?/YBRA

sb. 103, 158. Ved prøvegravning af et 4 ha stort areal fremkom en NØ-SV orienteret, 66,5 m lang
række af mindst 33 kogestensgruber med fund af to sideskår. Mod nordøst fortsatte rækken, og her lå
yderligere syv kogestensgruber fordelt over 33 m. Der blev udtaget prøver til videre analyser. Vest for
kogestensrækken lå et 7x16 m stort, treskibet hus med kogestensgruber i vestenden og bevarede
vægstolper. Huset dateres typologisk til ældre bronzealder
SMS 784A

Inge Kjær Kristensen

Bebyggelse - Ældre bronzealder
Grube - Bronzealder

297. Frammerslev
13.04.06 Oddense

Overpløjet høj

Råstof

Y.st./ÆBRA?

sb. 103. Udgravning af overpløjet høj, hvor centralgraven blev udgravet i 1929. Centralgraven
indeholdt en tyknakket flintøkse af enkeltgravstype og en flække. I højens sydlige del blev der fundet
en N-S orienteret stenlægning nedgravet i højfoden. Den tolkes som gravleje til en bul- eller
plankekiste og dateres foreløbig til ældre bronzealder. Rundt om højen var der ardspor
SMS 798A

Kurt Glintborg Overgaard

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

298. Krabbesholm
13.04.09 Skive

Boplads/skaldynge

Selvvalgt forskning

Stenalder

sb. 121. Fortsat udgravning af profilgrøft vinkelret gennem køkkenmødding (AUD 2000, 348).
Køkkenmøddingen er velbevaret og måler 15-20x45-60 m langs den forhistoriske strandbred. I år blev
der undersøgt et 21 m langt snit samt fem prøvehuller. Køkkenmøddingen markerer sig som en
hvælvet, 0,8 -0,9 m tyk aflejring stratigrafisk opdelt i lagserier. Den ligger på et sandlag med skaller og
kulturlevn. Dyngens nederste del er påvirket af marin erosion, men er ellers intakt. Skallaget består især
af østers, men lagserien præges af talrige, tynde askelag med kogesten. Midt i dyngen er der påvist en
2,5 m lang, velafgrænset og fladbundet sænkning. Der er fundet en del keramik og faunalevn samt lidt
flint og flintredskaber. Møddingen dateres til tidligneolitisk tragtbægerkultur ud fra to AMS-dateringer
og fundene. Der blev udtaget en del prøver til naturvidenskabelige undersøgelser. Det blev også påvist,
at Krabbesholmskaldyngen undersøgt af A.P. Madsen i 1889 stort set er bortgravet. Undersøgelsen
fortsættes
SMS 729A, FHM 4383
Skaldynge - Stenalder
Skaldynge - Stenalder

Søren H. Andersen

299. Katkjærvej II
13.04.10 Skive Ls

Bopladsspor og gårdsanlæg

Andet anlægsarbejde

Maglemose, førromersk jernalder og
nyere tid

sb. 148. Et område på 35x40 m blev fladeafdækket (AUD 2001, 335). Her fremkom et trelænget
gårdsanlæg med jordgravede stolper og lergulv, der dateres til nyere tid ud fra fund af bl.a.
jydepotteskår. Der blev desuden fundet en EGK-stridsøkse, en koncentration af brændt Maglemoseflint
og en grube med keramik fra førromersk jernalder
SMS 752A

Inge Kjær Kristensen

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

300. Lundbro II
13.04.10 Skive Ls

boplads

Andet anlægsarbejde

bromme, maglemose, tragtbæger,
senneolitikum, ældre bronzealder,
middelalder

sb. 150. Ved undersøgelse på en sydvendt skråning ned mod Krarup Møllebæk fremkom en 7x7 m stor
koncentration af flint fra Maglemosekultur. Under kulturlaget lå gruber bl.a. én med mørkt sandmuld
og forkullede hasselnøddeskaller. Her blev især fundet lancet- og trekantmikrolitter. Desuden blev der
fundet gruber med skår ornamenteret i Vollingstil fra tragtbægerkultur og gruber fra MN I. Et 7x30 m
stort, toskibet hus med kogestensgruber i vestenden samt afrundet vestgavl og østgavl med afrundede
hjørner dateres til SN/ÆBRA. Der blev også påvist dele af vestgavl og nordvæg af et toskibet hus. Et
9x36 m stort, treskibet hus med kogestensgruber i vestenden og dybe vægstolper dateres til ældre
bronzealder. I væg- og tagstolpehuller blev der fundet rester af en støbeform til sværd/dolkklinge, dele
af et asymmetrisk segl og en vævevægt. Endnu et treskibet hus på 6,2x13,5 m med kogestensgruber i
begge ender og midten dateres foreløbigt til ældre bronzealder. Et 7,4x20 m, treskibet hus med
tætstillede vægstolper og indtrukket indgang samt kogestensgruber/ildgruber i vestenden er fra sen
ældre bronzealder. I en grube i huset lå et lille stykke bronze. Desuden blev der fundet et N-S vendt,
treskibet hus fra yngre jernalder og tre etskibede huse fra 1100-1300-tallet med spor efter hegnsgrøfter
SMS 785A

Ole I. Jensen
Kurt Glintborg Overgaard

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Yngre jernalder
Bebyggelse - Middelalder

301. Sahl Nord
13.05.08 Sahl

Boplads

Andet anlægsarbejde

Middelalder(?)

sb. 60. Ved prøvegravning fremkom en række stolpehuller, der tolkes som vægforløb fra et
middeladerhus. En grøft nord for huset kan markere det daværende skel
VSM 270G
Bebyggelse - Middelalder

Martin Mikkelsen

302. Bjerringbro NV
13.07.01 Bjerring

Boplads og gravhøj

Andet anlægsarbejde

y.st. el. br.

sb. 3. Ved prøvegravning fremkom enkelte stolpehuller og seks jordovne
VSM 261G

Jesper Hansen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

303. Løvetandsvej
13.07.03 Grensten

Bo- og gravplads

Andet anlægsarbejde

Ældre og yngre romersk jernalder.

sb. 42. Undersøgelse af ca. 7.000 m2 afdækkede 3-4 treskibede langhuse samt rester af hegnsforløb.
Husene dateres ud fra keramik til ældre romersk jernalder. I tilknytning til bopladsen lå et vandhul med
et udsmidslag indeholdende keramik, forkullet organisk materiale og ildskørnede sten. Desuden
undersøgtes 25 brandgrave, to jordfæstegrave og gruber, heraf flere offergruber fra brandgravspladsen.
Gruberne dateres ud fra keramik til ældre romertid. Seks brandgrave indeholdt urner, hvoraf kun én var
intakt. I fire brandpletter var en jernkniv stukket gennem fylden ned i undergrunden. Desuden blev der
fundet to skjoldbuler fra B2. De to jordfæstegrave var Ø-V-vendt med delvist bevarede plankekister,
hvor de døde lå med hovedet V-vendt. Begge grave indeholdt lerkarsæt. Den ene desuden et lille
træbæger udformet som en spand af staver holdt sammen af tre smalle bronzebånd, 8 cm i diameter og
15 cm højt, samt en enkelt 7 cm lang nål og en lille, oprullet guldspiral. Jordfæstegravene dateres ud fra
keramik til yngre romertid. Guldfundene er fra C2 og ligner et fund fra Vrangstrup i 1938
KHM 1929

Tine Lorange

Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

304. Mammen SØ
13.07.09 Mammen

Boplads

Skovrejsning

Ældre bronzealder og æ/y germansk
jernalder

sb. 46. Undersøgelse af et 3.100 m2 stort bopladsområde med ild- og kogestensgruber fra ældre
bronzealder. Tre langhuse fra germansk jernalder blev helt eller delvist afdækket. Det bedst bevarede
hus målte 6,2x31 m med vægforløb af tætstillede planker. Husene tolkes som to gårdsanlæg, muligvis
to faser af samme gård. 300 m mod syd er tidligere påvist et langhus fra germansk jernalder (AUD
2001, 348), der kan være en del af en samtidig boplads
VSM 326G

Malene R. Beck

Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Germansk jernalder

305. Tindbækvej 28
13.07.10 Skjern

Gruber

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 148. Ved prøvegravning fremkom kogestensgruber, sandsynligvis bronzealder
VSM 297G
Grube - Bronzealder

Malene R. Beck

306. Lindhøjgaard
13.08.04 Finderup

Grube, gravplads, grøftanlæg

Skovrejsning

Y. stenalder, æ. germansk ja.

sb. 105-107. Fortsat udgravning af gravplads med 19 grave fra begyndelsen af ældre germansk
jernalder (AUD 2001, 356). Pladsen tolkes som en landsbygravplads med 3-4 familiegrupper. Seks
grave tolkes som kvindegrave ud fra perlekæder mv. Fire af dem blev plyndret kort tid efter
gravlæggelsen. I en plyndret grav blev der fundet en jernnøgle, et guldbelagt sølvbeslag, en sølvring
samt en håndfuld glas- og ravperler i den omrodede fyld i plyndringshullet. Pladsens største grav var en
mandsgrav med et massivt stenlag pakket omkring kisten. Graven indeholdt bl.a. spyd, lanse, en lille
guldnål og et glas fra Sortehavsområdet med ovale indslibninger. Desuden var der to lerkar, to
jernknive samt flere jerngenstande. Undersøgelse af vestenden af et grøftanlæg med fund af knogle- og
keramikdeponeringer gav kun enkelte skår. Grøften var 1,3 m dyb med sider og bund beklædt med
tørv. En grube var oppløjet, men de nederste 25-30 cm var stadig intakte med indhold af forkullet korn.
Der blev hjemtaget mere end 100 l korn, og foreløbige undersøgelser tyder på ren spelt. Skår fundet
ved gruben daterer den til sen tragbægerkultur/enkeltgravskultur
VSM 8G

Malene R. Beck

Grube - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Germansk jernalder

307. Meldgårde
13.08.05 Fiskbæk

Boplads

Skovrejsning

Yngre stenalder, bronzealder

sb. 149, 150. Ved fortsat prøvegravning på et højdedrag og ned ad nordskråningen fremkom to
bopladsområder (AUD 2001, 358). Det ene med gruber fyldt med skaller, især østers og blåmusling, fra
yngre stenalder/bronzealder. Et treskibet langhus fra bronzealderen blev fundet 20 m NV for gruberne
VSM 213G

Malene R. Beck

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

308. Røddingvej 1
13.08.06 Gråbrødre Ls

Boplads

Skovrejsning

yngre stenalder, ældre og yngre
bronzealder

sb. 261. Undersøgelse af et bopladsområde på 1.300 m2 beliggende på et næs ud mod Viborg Nørresø.
Her fremkom gruber med keramik fra tidlig tragtbægerkultur samt et velbevaret, treskibet langhus med
tilhørende aktivitetsområde med ild- og kogestensgruber fra ældre bronzealder. Huset målte 7,5-8x22
m, og flere tag- og vægstolper indeholdt store mængder trækul. Yderligere en hustomt dateres til sen
bronzealder/tidlig førromersk jernalder
VSM 377G
Grube - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Malene R. Beck

309. Havris I
13.08.08 Løvel

Boplads

Andet anlægsarbejde

y. ba / førrom. ja. og tragtbægerkultur

sb. 159. Fund af stolpehuller, gruber og diverse fyldskifter med keramik fra yngre bronzealder/tidlig
førromersk jernalder og lidt bearbejdet flint fra tragtbægerkultur
VSM 293G5

Lotte Pedersen

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

310. Havris II
13.08.08 Løvel

Boplads

Andet anlægsarbejde

y. ba - førrom. ja.

sb. 160. Fund af stolpehuller, gruber og andre fyldskifter med keramik fra yngre bronzealder/tidlig
førromersk jernalder
VSM 293G6

Lotte Pedersen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

311. Havris III
13.08.08 Løvel

Boplads

Andet anlægsarbejde

y. ba - førrom. ja.

sb. 161. Fund af fyldskifter med keramik fra yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder
VSM 293G7

Lotte Pedersen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

312. Havrisvej
13.08.08 Løvel

Gruber/boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 163. Ved prøvegravning fremkom to store gruber med keramik fra førromersk jernalder
VSM 307G
Grube - Førromersk jernalder

Malene R. Beck

313. Løvel Syd
13.08.08 Løvel

Boplads

Andet anlægsarbejde

y. stenalder, y. bronzealder, førromersk
jernalder, germansk jernalder

sb. 162. Udgravning af et ca. 8.000 m2 stort bopladsområde med 11 langhuse fra germansk jernalder.
Langhusene hører til 2- 3 gårdsanlæg med op til tre faser, nogle med hegnsforløb og staklader samt
slaggegruber. En enkeltliggende hustomt med et par affaldsgruber dateres til førromersk jernalder.
Desuden var der spredte ild- og kogestensgruber, især fra sen yngre bronzealder, samt en enkelt grube
med neolitisk keramik
VSM 250G

Malene R. Beck

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

314. Sødalvej 8
13.08.08 Løvel

Boplads

Skovrejsning

Bronzealder, ældre og yngre jernalder

sb. 155-158. Ved en prøvegravning af et 20 ha stort område fremkom fire bopladsområder: et område
med gruber og 1-2 huse fra ældre romersk jernalder, et med spredtliggende gruber og stolpehuller fra
ældre jernalder, et med enkelte stolephuller og et muligt grubehus fra yngre jernalder samt gavlen af en
hustomt dateret til bronzealder
VSM 308G

Malene R. Beck

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Yngre jernalder

315. Bjørnevad
13.08.10 Ravnstrup

Urnegrav, boplads, voldsted

Andet anlægsarbejde

Y. br., førrom. ja. og yngre
jernalder/vikingetid?

sb. 175, 176. Ved prøvegravning på dele af et næs fremkom spredte bopladsspor fra tidlig førromersk
jernalder og yngre bronzealder. I tilknytning til bopladsen lå en urnegrav med en fintandet bronzesav
og en formodet brandgrav. På spidsen af næsset er der fundet stolpehuller til et anlæg af ukendt
karakter samt en formodet voldgrav. Anlægget tolkes som et voldsted fra yngre jernalder/middelalder.
Undersøgelsen fortsættes
VSM 269G
Gravplads/grav - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Yngre jernalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Martin Mikkelsen

316. Nr. Ingstrup N
13.08.12 Rødding

Boplads

Skovrejsning

Y. stenalder, y. bronzealder, y. ja.

sb. 170, 171. Ved prøvegravning blev der fundet tre bopladsområder. Et område med lyse fyldskifter og
fund af en øskenkrukke og dele af et kar udsmykket med fladedækkende pindstik i Vollingstil fra tidlig
tragtbægerkultur. Et bopladsområde med mindst to hustomter, heraf den ene med væggrøft. Typologi
og størrelse, 6x18 m, daterer huset til yngre jernalder. På et tredje bopladsområde fremkom flere
hustomter med mulige hegnsforløb og en del gruber. Keramikfund daterer pladsen til yngre
bronzealder, men typologisk kan en datering til yngre jernalder ikke udelukkes
VSM 245G

Malene R. Beck

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

317. Kærsminde
13.08.14 Vammen

Grav og boplads

Andet anlægsarbejde

y. stenalder og førrom. jernalder

sb. 153. Undersøgelse af jordfæstegrav fra enkeltgravskultur. I en oval nedgravning fremkom spor efter
en stensat trækiste og en ornamenteret stridsøkse (Globs type C2?). Endvidere blev der udgravet et
treskibet langhus med fire sæt tagbærende stolper, en større råstofgrube med bopladsaffald samt andre
anlægsspor fra tidlig førromersk jernalder
VSM 251G

Martin Mikkelsen

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

318. Sct. Nicolai Gade 38
13.08.15 Viborg

Sandtagningshuller

Andet anlægsarbejde

Middelalder og nyere tid

sb. 267. Prøvegravningen afdækkede spor efter sandtagning. I et hul blev der fundet et
højmiddelalderligt skår fra 1300-tallet. Et af sandtagningshullerne kan have fortsat ud under den
nuværende gade, der i så fald er yngre end 1300. Der blev også påvist spor efter en 1800-tals
bebyggelse
VSM 412G

Jesper Hjermind

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

319. St. Sct. Mikkels Gade 6a
13.08.15 Viborg

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 266. Prøvegravningen påviste, at der er sket en opfyldning af arealet på op til 1 m. Desuden
fremkom spor ældre end 1800-tallet
VSM 384G
Kulturlag - Nyere tid

Jesper Hjermind

320. Løgstørvej 28
13.08.16 Vorde

Boplads, gravhøj

Skovrejsning

y. stenalder, bronzealder, y.ja./vik.tid.

sb. 111, 137. Ved prøvegravning af et godt 11 ha stort område fremkom seks bopladser samt spor efter
en overpløjet gravhøj. Det største bopladsområde dækker 20.000 m2 med langhuse og grubehuse fra
yngre jernalder/vikingetid. Pladsen er muligvis afgrænset fra et vådområde med et grøftanlæg. På en
markant knold blev der fundet adskillige gruber, der tolkes som et aktivitetsområde og ud fra
keramikken dateres til tidlig neolitikum. Desuden blev der registreret to bopladsområder fra
bronzealder og yngre jernalder. Den overpløjede gravhøj blev lokaliseret ved fund af stenspor fra
randstenskæden. Her lå der også et bopladsområde med gruber og dårligt bevarede hustomter fra
bronzealder. Endnu et boplads- eller aktivitetsområde fra bronzealder er registreret 75-100 m øst herfor
VSM 258G

Malene R. Beck

Grube - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Yngre jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

321. Spanggård
13.09.01 Fjelsø

Boplads og agersystem

Andet anlægsarbejde

Førrom. jernalder

sb. 129. Ved prøvegravning fremkom stolpehuller og 15-20 ildgruber med et sort trækulsholdigt lag i
bunden. Enkelte skår fra gruberne kan være fra tidlig førromersk jernalder. Desuden blev der påvist
spor efter et agersystem med Ø-V orienterede, højryggede agre
VSM 395G

Martin Mikkelsen

Ager/mark - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

322. Stensbækgård
13.09.01 Fjelsø

Boplads

Skovrejsning

Yngre stenalder, bronzealder, ældre
jernalder

sb. 128. Ved prøvegravning fremkom fire bopladsområder med huse og gruber inden for et ca. 13 ha
stort areal. Et hus havde bevarede stolpevægsforløb. Keramikken peger på en datering til yngre
stenalder og bronzealder
VSM 224G
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Malene R. Beck

323. Torup Høje
13.09.01 Fjelsø

Gravhøj

Diverse

Tragtbægerkultur, bronzealder, æ.
jernalder

sb. 60. Prøvegravning og indledende udgravning af frigivet C-høj. Højen er anlagt oven på dele af
mindst to stendyngegrave og har 3-4 faser, hvoraf den ældste fase er en lav, bred høj. Højens
primærgrav er formodentlig bevaret. Oven på den ældste høj er rejst en lille, kuplet høj, der
tilsyneladende er udbygget to gange. Der er bevaret dele af en stensat facade i op til fem skifter til en af
højfaserne, der dateres til ældre bronzealder. Der har været nedsat adskillige sekundære grave i højen
bl.a. ti urnegrave fra yngre bronzealder. Ved foden af gravhøjen er desuden fundet stenlægninger og
andre anlægsspor fra per. (III)-IV-(V). Dertil kommer mindre dele af en fladmarksgravplads sydøst for
højen. Undersøgelsen fortsættes
VSM 254G

Martin Mikkelsen

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

324. Engedalvej 9
13.09.08 Låstrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

oldtid

sb. 52. Fund af stolpehuller og bearbejdet flint
VSM 293G13

Jesper Hansen

Bebyggelse - Oldtid

325. Højlyst
13.09.08 Låstrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y. br. – æ. jernalder

sb. 81. Ved prøvegravning fremkom anlægsspor med skår fra yngre bronzealder/ældre jernalder
VSM 380G

Martin Mikkelsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

326. Ejstrup II
13.09.11 Skals

Boplads

Andet anlægsarbejde

ba - førrom. ja.

sb. 96. Ved anlægsarbejde fremkom en jordovn og koncentrationer af stolpehuller på to forhøjninger. I
pløjelaget lå skår og bearbejdet flint. Fundene tolkes som en flyttende enkeltgård fra bronzealder/tidlig
førromersk jernalder
VSM 293G2
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Lotte Pedersen

327. Ejstrup III
13.09.11 Skals

Boplads

Andet anlægsarbejde

y. ba.

sb. 97. Fund af en grube og en jordovn, begge med skår fra yngre bronzealder
VSM 293G3

Lotte Pedersen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

328. Ejstrup IV
13.09.11 Skals

Boplads

Andet anlægsarbejde

y. ba - førrom. ja.

sb. 98. Fund af stolpehuller og to gruber med skår fra yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder
VSM 293G4

Lotte Pedersen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

329. Ejstrup V
13.09.11 Skals

Boplads

Andet anlægsarbejde

førrom. jernalder

sb. 99. Fund af stolpehuller og enkelte gruber med fund af keramik og amboltsten fra tidlig førromersk
jernalder
VSM 293G8

Jesper Hansen

Bebyggelse - Førromersk jernalder

330. Petersborg
13.09.11 Skals

Boplads

Vejanlæg

Y. bronzealder /tidlig førrom. jernalder

sb. 93. Undersøgelse af tre treskibede langhuse, en større råstofgrube med bopladsaffald, tre formodede
jordovne og andre anlægsspor. Ud fra hustyper, husenes placering i landskabet og keramikken i
råstofgruben tolkes fundene som en flyttende enkeltgård fra yngre bronzealder/tidlig førromersk
jernalder
VSM 263G

Martin Mikkelsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

331. Skalnæsgaard Vest
13.09.11 Skals

Boplads

Dyrkning

y. ba. og æ. ja.

sb. 94. Fund af en grube med bopladsaffald fra yngre bronzealder og et kulturlag med bopladsaffald fra
ældre jernalder
VSM 287G
Grube - Yngre bronzealder
Kulturlag - Ældre jernalder

Martin Mikkelsen

332. Skals By
13.09.11 Skals

Boplads

Andet anlægsarbejde

bronzealder eller æ. jernalder

sb. 102. Fund af to koncentrationer af stolpehuller og gruber. Ud fra topografisk placering og
anlæggenes karakter dateres de til bronzealder/ældre jernalder
VSM 293G11

Jesper Hansen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

333. Skals By
13.09.11 Skals

Boplads

Andet anlægsarbejde

bronzealder eller æ. jernalder?

sb. 103. Fund af stolpehuller og enkelte gruber, der ud fra topografisk placering og karakter dateres til
bronzealder/ældre jernalder
VSM 293G12

Jesper Hansen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

334. Skals By
13.09.11 Skals

Boplads

Andet anlægsarbejde

bronzealder el. æ. førrom. jernalder

sb. 101. Fund af to koncentrationer af stolpehuller og gruber over et forløb på ca. 110 m. Fund af
keramik og anlæggenes karakter daterer dem til yngre bronzealder og tidlig førromersk jernalder
VSM 293G10

Jesper Hansen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

335. Skals By
13.09.11 Skals

Boplads

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 100. Fund af to sammenhængende gruber
VSM 293G9
Bebyggelse - Oldtid

Jesper Hansen

336. Skringstrup
13.09.11 Skals

Oderkistegravplads

Andet anlægsarbejde

Sen enkeltgravskultur / tidlig
senneolitikum

sb. 25. Undersøgelse i område med en forsvundet gravhøj samt tidligere udgravninger og fund af
mindst to Oderkister. Der fremkom to grave, spor efter 1-2 tidligere undersøgte grave, en grube og et
stolpehul. Den ene grav var en N-S vendt Oderkiste på 0,3x0,75 m. Den østlige ende var tidligere
undersøgt, mens den vestlige ende var uforstyrret. Her fremkom et ornamenteret, retvægget bæger. Den
anden grav var ligeledes N-S vendt og delvist stensat i langsiderne. Graven målte 0,4x2,5 m indvendigt.
Centralt i graven lå 116 ravperler fra et hals- eller bæltesmykke
VSM 003A

Jesper Hansen
Martin Mikkelsen

Gravplads/grav - Yngre stenalder

337. Skringstrup Øst
13.09.11 Skals

Bopladser

Andet anlægsarbejde

Tragtbægerkultur, ba., tidlig førrom. ja.
og germ. ja.

sb. 92. Fund af et område med 5-7 gruber med bopladsaffald fra tragtbægerkultur, spor efter mindst
seks treskibede langhuse og et firestolpeanlæg fra yngre bronzealder/tidlig ældre jernalder samt en
udateret forsænkning. I et andet område fremkom de vestlige dele af hegn og langhuse med bevaret
gulvlag fra et gårdsanlæg i flere faser dateret til germansk jernalder. Yderligere blev der fundet et
treskibet langhus fra yngre bronzealder og en grube fra enkeltgravskultur
VSM 290G

Kurt Glintborg Overgaard
Martin Mikkelsen

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

338. Fjordglimt
13.09.13 Ulbjerg

Boplads, gravplads, hulveje

Andet anlægsarbejde

Æ. og y. bronzealder, førromersk ja., æ.
romersk ja., vik.tid.

sb. 178, 179. Udgravning af et 13.500 m2 stort bopladsområde med hustomter fra ældre bronzealder til
tidlig førromersk jernalder. Her fremkom otte hustomter, et ringformet stolpeanlæg og flere
firestolpeanlæg. Et velbevaret langhus fremstår som en hybrid med midtsulekonstruktion i østenden og
højremskonstruktion i vestenden. Huset måler 7,5x24,5 m og dateres til ældre bronzealder per. II.
Desuden fremkom gruber med skaller og knogleaffald. Vest for bopladsen blev der påvist en
vikingetidsgravplads på en nordvendt skråning. 75 grave blev afdækket og 28 undersøgt nærmere, heraf
tre vognfadingsgrave og tre grave med ringgrøft. Gravene indeholdt bl.a. en flerradet halskæde af ravog sølvblikperler, spande med jernbeslag, et lille skrin med beslag og bronzenøgle samt en skarøkse.
Nær gravpladsen var der flere hulvejsforløb. De respekterer tilsyneladende gravene og tolkes som
samtidige. En jordfæstegrav og en urnegrav fra ældre romersk jernalder blev udgravet. Jordfæstegraven
indeholdt en kvinde og var dækket af en teltformet konstruktion. Urnegraven indeholdt to knive, en
synål og to unikke bronzeskiver
VSM 225G
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid
Vej/bro - Vikingetid

Malene R. Beck

339. Bjerregrav SØ og S
13.09.14 Vester Bjerregrav

Boplads

Skovrejsning

Y. jernalder/vikingetid og førrom.
jernalder.

sb. 52. Fortsat undersøgelse af et 150x150 m stort område med langhuse, grubehuse og andre anlæg
(AUD 2001, 377). Et langhus havde buede vægforløb. Fund af tenvægte og keramik daterer pladsen til
yngre jernalder/vikingetid. Mod nord blev et 150x200 m stort område med spredtliggende langhuse og
andre anlæg, heraf mulige hegnsforløb, undersøgt. 1-2 huse tolkes som nedbrændt. Anlæggene dateres
til førromersk jernalder og yngre jernalder/vikingetid
VSM 240G

Martin Mikkelsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Yngre jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

340. Hvolris Nord
13.09.14 Vester Bjerregrav

Boplads

Andet anlægsarbejde

Enkeltgravskultur

sb. 53. Fund af fire fyldskifter med lidt bearbejdet flint og skår fra (sen?) enkeltgravskultur
VSM 312G

Kurt Glintborg Overgaard

Bebyggelse - Yngre stenalder

341. Kås Hovedgård II
13.10.05 Lihme

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

senneolitikum/ældre bronzealder

sb. 162. Ved undersøgelse fremkom et 10,5x28 m stort langhus med syv sæt tagstolper. Husets vestgavl
kunne ikke udskilles, men det dateres ud fra form og enkelte skår til ældre bronzealder. Desuden
fremkom rester af et treskibet hus med fire sæt tagstolper og et treskibet hus med velbevarede
vægstolper. Det første tolkes som en senneolitisk forsænkning i en hustomt. Forsænkningen måler
4,5x6,9 m og er orienteret Ø-V. I bunden ses ardspor og en koncentration af trækul. I fylden er der
opsamlet ca. 140 uornamenterede skår, 135 afslag, 11 blokke og to flækker. I søgegrøften mod vest lå
et skår ornamenteret i klokkebægerinspireret stil
SMS 788A

Inge Kjær Kristensen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

342. Søndervænget
13.11.03 Jebjerg

prøvegravning

Andet anlægsarbejde

ja, evt. yja?

sb. 69. Prøvegravning af et 3,4 ha stort areal afdækkede gruber og stolpehuller samt dele af en treskibet
hustomt
SMS 789A
Bebyggelse - Jernalder

Inge Kjær Kristensen

343. Hammershøj Nord I og II
13.12.01 Hammershøj

Bopladser

Andet anlægsarbejde

Y. ba og førrom. ja.

sb. 14-15. Prøvegravning af to adskilte områder. I det nordlige område fremkom stolpehuller, ildgruber,
råstofgruber og andre anlæg. To gruber indeholdt lag af lysrød/rødbrun tørveaske. I det sydlige område
fremkom gruber, heraf flere med keramik fra tidlig førromersk jernalder
VSM 249G

Martin Mikkelsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

344. Hornbæk
13.12.02 Hornbæk

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Jernalder

sb. 32. Ved undersøgelse fremkom kulturlagsrester med indhold af keramik
KHM 1961 (A/0711)

Malene Nymann Olsen

Kulturlag - Jernalder

345. Flarupvej 17-19
13.12.06 Nørre Vinge

Boplads

Skovrejsning

y. bronzealder – førromersk ja.

sb. 29. Ved undersøgelse fremkom to bopladsområder med hver en hustomt fra yngre bronzealder per.
V-VI/førromersk jernalder per. 1. Hustomterne ligger med ca. 100 m afstand og tolkes som to faser af
en enkeltgård. Desuden blev der påvist ildgruber og spredte stolpehuller
VSM 241G

Malene R. Beck

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

346. Egelundparken
13.12.13 Ørum

Boplads/grube

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 77. Ved fortsat prøvegravning blev der fundet en stor affaldsgrube med keramik fra førromersk
jernalder, der hører til et tidligere påvist grubekompleks (jf. AUD 1996, 281)
VSM 578F2

Malene R. Beck

Grube - Førromersk jernalder

347. Hulbækvej 33
13.12.13 Ørum

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førrom. ja.

sb. 19. Ved undersøgelse fremkom enkelte stolpehuller, en formodet råstofgrube og andre anlæg.
Keramik daterer lokaliteten til tidlig førromersk jernalder
VSM 320G
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Randers Amt

Martin Mikkelsen

348. Kainsbakke II
14.01.05 Ginnerup

Bopladsgrube

Selvvalgt forskning

Yngre stenalder

sb. 118. Fortsat udgravning af grube, hvis skalblandede indhold lå i pløjelaget (AUD 2001, 395).
Grubens centrale del blev udgravet og gav en stratigrafi i 6-7 lag. Lagene var fundbærende, og der blev
udtaget prøver til fluktuation og makrofossilundersøgelser. Al jord blev vådsoldet, og der fremkom et
velbevaret faunamateriale med to kranier fra brunbjørn, knogler fra elg og mange fiskeben. Desuden
blev der fundet lerkar, hvoraf flere kan sættes sammen med tidligere fundne skår til næsten hele kar.
Der blev optalt et par hundrede flintskrabere, en snes skafttungepile og cylindriske flækkeblokke samt
fragmenter af slebne økser m.m. Endelig fremkom harpunspidser af knogle
DJM 1900

Lisbeth Wincentz

Grube - Yngre stenalder

349. Korrishøj Nord
14.01.06 Gjerrild

Høj, ardspor

Andet anlægsarbejde

Ældre bronzealder

sb. 119. Undersøgelse af resterne af en rundhøj med halvdelen af en stensat fodkrans. Højen blev
delvist bortgravet i 30'erne , men der var endnu rester af en forstyrret stendynge i højcentrum. I dyngen
lå en ildslagningssten af flint, og under den sås ardspor
DJM 2957

Niels Axel Boas
Lisbeth Wincentz

Ager/mark - Ældre bronzealder
Gravhøj - Ældre bronzealder

350. Fjordsholmhus
14.01.07 Glesborg

Boplads

Vejanlæg

Yngre bronzealder

sb. 166. Fund af et 25 m langt, sandflugtsdækket bopladslag med kogestensgrube, ildsted og lerkarskår.
På begge sider lå områder, hvor et meter tykt senglacialt sandflugtsdepot var afblæst ved
bronzealderens slutning
DJM 3057

Niels Axel Boas

Bebyggelse - Yngre bronzealder

351. Glesborg Lyng
14.01.07 Glesborg

Boplads/hus

Vejanlæg

Yngre stenalder

sb. 130. I et område med tidligere fund af bopladsspor fremkom et forsænket parti af et senneolitisk
midtsulehus og flintaffald fra fladehugning samt lerkarskår, heraf enkelte med vulst
DJM 2048
Bebyggelse - Yngre stenalder

Niels Axel Boas

352. Laen Grusgrav
14.01.07 Glesborg

Hus og brønd

Råstof

Yngre bronzealder

sb. 157. Undersøgelse af en brønd og dele af et hus. Brønden var 1,5 m dyb, 1,5 m i diameter og med
en kurveflettet bund af hasselgrene. I brøndens SØ-side stod en træstige af en træplanke med to
udskårne trin. Brønden indeholdt lerkarskår, en øse af træ og et håndtag af lindebast. I nedgravningen
til brønden lå en træspade, trækiler, lerkarskår, knusesten og kogesten. 10 m vest for brønden fremkom
spor af et lille højremshus. Keramikfund daterer brønd og hus til yngre bronzealder. 100 m mod NØ er
der tidligere foretaget undersøgelser (AUD 2001,398)
DJM 2505

Niels Axel Boas
Lisbeth Wincentz

Bebyggelse - Yngre bronzealder

353. Albæk II
14.01.14 Rimsø

Bopladser, ardspor

Skovrejsning

y stena./æ. br.

sb. 89. Ved undersøgelse fremkom anlæg og kulturlag fra sten- og bronzealder samt ardspor
DJM 2668

Lisbeth Wincentz
Niels Axel Boas

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

354. Albæk VI
14.01.14 Rimsø

Bopladser

Skovrejsning

Y. br./førrom./y. germ.

Ved prøvegravning fremkom to kogestensgruber og en grube med lerkarskår fra yngre bronzealder
samt kulturlag med lerkarskår fra førromersk jernalder og yngre germansk jernalder
DJM 3071

Niels Axel Boas
Lisbeth Wincentz

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Kulturlag - Førromersk jernalder
Kulturlag - Germansk jernalder

355. Slotsbakke Nord
14.01.15 Tøstrup

Grube

Skovrejsning

Yngre stenalder

sb. 259. Undersøgelse af en oval grube opfyldt af leret muld med rødbrændte lerklumper. Heri lå et
randskår af et tragtbæger, en skiveskraber og lidt flintaffald
DJM 2951
Grube - Yngre stenalder

Niels Axel Boas

356. Galgebakke
14.02.01 Albøge

Sarupanlæg/gravplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./æ.bronzealder

sb. 111. Ved undersøgelse fremkom seks systemgrave i to Ø-V løbende rækker med ca. 10 m afstand.
De var 3–8 m lange og 2–4 m brede. I flere blev påvist skaller i opfyldningslagene. En udgravet
systemgrav havde øverst et affaldslag af mollusker, lerkarplamager, flint og en del knoglemateriale, alt
fra mellemneolitikum per. AI. Der blev desuden registreret mindre fyldskifter til gruber og stolpehuller.
I området mellem de to rækker systemgrave fremkom seks Ø-V orienterede, parallelt liggende
fladmarksgrave. I en grav fremkom en lille guldspiralperle og en fliget flintpil. Yderligere en grav lå
1,25 m nord for de øvrige. Her blev der fundet en fiskekrog og to nåle, den ene med løs, flad bøjle, alle
af bronze. Gravene viste spor af egekister og skeletomrids. Der kunne optages tænder/emalje fra flere.
En lysere farvning af undergrunden ved gravene antyder, at der har ligget en rundhøj over dem. I
området findes lignende pladser med grave under lav høj eller stentæppe dateret til bronzealder per. I
DJM 3049

Lisbeth Wincentz
Mie J. Harder

Sarupanlæg - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

357. Hoed
14.02.05 Hoed

Diverse

Andet anlægsarbejde

Vik./middelalder

sb. 72. Ved prøvegravning på et lille næs fremkom en samling af 14 kogestensgruber samt et større
fyldskifte med kulturlag fra vikingetid og tidlig middelalder. Fyldskiftet målte 4.5x9,5 m og var
påfaldende skibsformet. Her fremkom 1,5 kg keramik, heraf en del Østersøkeramik, 25 jerngenstande,
heraf flere nitteplader. Anlægget tolkes som et vejforløb eller værft
DJM 2939

Mie J. Harder

Andre anlæg/diverse - Vikingetid
Andre anlæg/diverse - Middelalder

358. Fuglebækvej
14.02.06 Homå

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./æ.bronzealder

sb. 51. Ved prøvegravning fremkom ca. 70 flintredskaber især skaft- og skiveskrabere, en fladehugget
pilespids, forarbejder til fladehuggede pilespidser, et fragment af en skafthuløkse med flad nakke, et
fragment af en fladehugget miniaturedolk samt en dolkformet og fladehugget ildsten. Der fremkom
rester af fire gruber, heraf én med skår fra tragtbæger. Fundene tolkes som en boplads med en
udstrækning på 50x150 m
DJM 2942
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

Mie J. Harder

359. Lyngdal
14.02.06 Homå

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y. stenalder

sb. 48. Ved prøvegravning fremkom rester af et kulturlag fra yngre stenalder i område med tidligere
fund af 45 hele/dele af slebne flintøkser. Nu kan tilføjes yderligere 10. Inden for et område på 2x10 m
fremkom 4 kg keramik, især ornamenteret, samt flintafslag, skrabere og afslag fra slebne økser. Under
kulturlaget fremkom bunden af en grube med tilsvarende keramik. Fundene tolkes som et
mellemneolitisk per. A-miljø
DJM 2365

Mie J. Harder

Bebyggelse - Yngre stenalder

360. Nygård
14.02.09 Lyngby

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./æ.bronzealder.

sb. 94. Ved prøvegravning fremkom fire kogestensgruber på let skrånende terræn ned mod å. Her blev
opsamlet fladehugningsafslag, en slibesten af skifer, et fragment af en spidsnakket, sleben økse af
bjergart, skive- og skaftskrabere, fragment af fladehugget segl og sleben flintøkse, knuse- og slagsten
samt lerkarskår
DJM 2953

Mie J. Harder

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

361. Kringelen
14.02.10 Nødager

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 236. Undersøgelse afdækkede en kulturlagsrest med små gruber og muldpletter med flintaffald,
økseafslag, skrabere og lerkarsskår fra yngre stenalder
DJM 2962

Lisbeth Wincentz
Niels Axel Boas

Kulturlag - Yngre stenalder

362. Ørup
14.02.11 Rosmus

Grube

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 120. Fund af tre aflange nedgravninger med store mængder forkullet plantemateriale, sandsynligvis
gruber til tørring af hørstængler
EBM 814
Grube - Nyere tid

Michael Wölck
Peter Hambroe Mikkelsen

363. Høbjerg
14.02.14 Alsø

Diverse/Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./æ.j/vikingetid

sb. 30. Ved prøvegravning fremkom kogestensgruber, affaldsgruber, stenspor og enkelte stolpehuller.
Gruberne indeholdt keramik fra mellem- og senneolitikum samt jernalder/vikingetid. Den ene gruber
var pakket med hjertemuslinger. Desuden fremkom flere store kampesten, givetvis en eller flere
bortpløjede stenrøser
DJM 2968

Mie J. Harder

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

364. Leca 3
14.03.01 Galten (Nørre)

Landsby

Råstof

Yngre førromersk og overgangen
mellem yngre romersk og ældre
germansk jernalder og middelalder

sb. 54. Ved muldafrømning af 3,5 ha fremkom ca. 40 huse, heraf 6-7 indhegnede gårdsanlæg. Tre
gårdsanlæg og seks huse er fra yngre førromersk jernalder. Ca 30 huse og 3-4 gårdsanlæg med brønde
dateres til overgangen yngre romertid/ældre germanertid. Tre huse dateres ud fra konstruktionen til
middelalder. Der blev undersøgt ni brønde, heraf otte fra overgangen yngre romertid/ældre germanertid
og én fra yngre førromersk jernalder. I sidstnævnte lå der en udskåret træskål med vandret hank. De
andre brønde indeholdt to træstiger, syv ufærdige træskåle og en trætallerken, et vognhjul, skelettet af
en frø og muligvis en kat samt faunamateriale; afskårne grene, træstykker med hugspor, blade,
blomster, halm og mostørv. I nogle brønde anes spor af brøndforing i grenfletværk. Mod vest fremkom
en Ø-V gående nedslidning, tolket som en vej/sti. Der blev undersøgt ni brandpletter og et par
urnebrandgruber med keramik, menneskeknogler og i enkelte tilfælde dyreknogler og -tænder. Gravene
er sandsynligvis fra førromersk jernalder
KHM 1797

Malene Nymann Olsen

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

365. Fuglsøgård Mose
14.04.09 Udbyneder

Tørvegrave og offerområder

Dyrkning

Førromersk jernalder

sb. 80. Undersøgelse af et 525 m2 stort område med førromersk tørvegravning. Godt 40 tørvegruber er
undersøgt. Desuden fremkom mere end 100 lerkar fra deponering af madofre og dele af ofrede dyr, især
hestekranier, samt en del trægenstande. Det omfattende fundmateriale skal bearbejdes og
tørvegravnings-/offerområdet afgrænses i 2003
KHM 1400
Andre anlæg/diverse - Førromersk jernalde
Depotfund/skattefund/offerfund - Førromer

Reno Fiedel

366. Havndal – Udbyneder
14.04.09 Udbyneder

Muligt hus, kogestensgruber

Diverse

Bronzealder/jernalder

Ved undersøgelse fremkom et muligt hus og en affaldsgrube
KHM 1821

Ida Demant

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

367. Vængesø
14.05.06 Helgenæs

Boplads/skaldynge

Dyrkning

Stenalder

sb. 17, 18. Fortsat udgravning af en 7x11 m stor, oval forsænkning fyldt med marine skaller, især
østers, kulturlevn og køkkenmødding (AUD 1999, 409). Centralt i sænkningen fremkom stensatte
ildsteder og langs kanten flere stolpehuller. Anlægget tolkes som en nedgravet huskonstruktion.
Herunder lå et skalfrit kulturlag fra den første bosættelse. Der fremkom et stort faunamateriale, især
fisk, og marine pattedyr som sæl og hval bl.a. spækhugger. Redskabsmaterialet omfatter tværpile,
skiveøkser og knive. Lokaliteten dateres ud fra oldsager og en AMS C-14 datering af en
spækhuggerknogle til yngre/yngste Ertebøllekultur
EBM 156, FHM 4428

Søren H. Andersen

Bebyggelse - Ældre stenalder
Skaldynge - Ældre stenalder

368. Bolsbjergvej 1
14.06.01 Asferg

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Jernalder

sb. 147. Ved undersøgelse fremkom stolpehuller
KHM 1949 (A/0711)

Malene Nymann Olsen

Bebyggelse - Jernalder

369. Truevej
14.06.01 Asferg

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 102. Ved undersøgelse fremkom stolpehuller
KHM 1966 (A/0711)

Malene Nymann Olsen

Bebyggelse - Udateret

370. Europavej
14.06.06 Kousted

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 39. Ved muldafrømning af et 9.000 m2 stort område fremkom enkelte stolpehuller samt kogestensog affaldsgruber med keramik
KHM 1940
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Malene Nymann Olsen

371. Spentrup
14.06.08 Spentrup

Grubehuse, gruber, kogestensgruber,
dele af et langhus og grave.

Vejanlæg

Førromersk jernalder og yngre
romertid/ældre germanskjernalder.

sb. 54. På et 8,2 ha område fremkom syv grubehuse og to grave. I tre grubehuse lå dele af vævevægte/
justeringsvægte. I en grav blev der fundet spor af en plankekiste, og i en anden en keramikrangle.
Ranglen er ca. 10 cm i diameter med et 3 cm hul tillukket med en fastkittet sten. Den er blevet CTscannet og indeholder muligvis knogler
KHM 1849

Per Mandrup

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

372. Kærhøj
14.06.10 Vester Tørslev

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 71. Ved undersøgelse fremkom stolpehuller og to større gruber, den ene med middelalderkeramik
KHM 1967 (A/0711)

Malene Nymann Olsen

Bebyggelse - Middelalder

373. Broløs
14.07.05 Mariager

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Jernalder.

sb. 283. Ved undersøgelse fremkom stolpehuller
KHM 1968

Malene Nymann Olsen

Bebyggelse - Jernalder

374. Broløs Hedehuse
14.07.05 Mariager

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 284. Ved undersøgelse fremkom kulturlagsrest med keramik
KHM 1969 (A/0711)

Malene Nymann Olsen

Kulturlag - Yngre bronzealder

375. Grove
14.07.08 Sem

Kogestensgruber

Skovrejsning

Bronzealder/jernalder

Ved prøvegravning fremkom kogestensgruber og enkelte fyldskifter
KHM 1587
Grube - Bronzealder
Grube - Jernalder

Ida Demant

376. Skovly
14.07.09 Skjellerup

Bebyggelse og kulturlag

Andet anlægsarbejde

neolitikum/bronzealder ?

sb. 63. Ved prøvegravningen fremkom 4-5 udaterede fyldskifter og et 5-10 cm tykt kulturlag fra
neolitikum/bronzealder
ÅHM 5150

Torben Sarauw

Kulturlag - Yngre stenalder
Kulturlag - Bronzealder
Andre anlæg/diverse - Udateret

377. Truesminde
14.07.09 Skjellerup

Grube

Andet anlægsarbejde

Bronze-/jernalder ?

sb. 64. Ved prøvegravningen fremkom en stenfyldt grube fra bronze- eller jernalder
ÅHM 5151

Torben Sarauw

Grube - Bronzealder
Grube - Jernalder

378. Bolsbjergvej 2
14.07.11 Svenstrup

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 148. Ved undersøgelse fremkom ni affaldsgruber med keramik
KHM 1948 (A/0711)

Malene Nymann Olsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder

379. Houmarksvej 2
14.09.02 Borup

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 66. Ved undersøgelse fremkom seks fyldskifter
KHM 1945 (A/0711)

Malene Nymann Olsen

Bebyggelse - Udateret

380. Kondrup Mark
14.09.02 Borup

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 68. Ved undersøgelse fremkom tre affaldsgruber med keramik
KHM 1947 (A/0711)
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Malene Nymann Olsen

381. Svejstrupvej
14.09.02 Borup

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Slutningen af yngre bronzealder

sb. 67. Ved undersøgelse fremkom tre kogestensgruber og to affaldsgruber, heraf én med meget keramik
KHM 1946 (A/0711)

Malene Nymann Olsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

382. Tjærby
14.09.04 Gimming

Kirkegård og kirke

Dyrkning

Middelalder

sb. 20. Fortsat undersøgelse af 70 grave, heraf 37 med skeletrester (AUD 2002, 423). 17 grave havde
armstilling A, fem armstilling B, én armstilling D og én armstilling A/B. En grav (armstilling B)
indeholdt to jernbæltespænder ved hoften. Ved tårnfundamentet til stenkirken lå flere grave, alle med
armstilling A. Derfor er tårnet senest opført omkring 1300. Stolpehuller nord for stenkirken indikerer,
at den tidligere trækirke lå der. Trækirken havde et 6x11 m stort skib og et 2,5x3 m stort kor. To
stolpespor midt for skibets vestgavl tolkes som en dør, men er delvis ødelagt af yngre grave. Den ene
grav indeholdt to mønter: en borgerkrigsmønt fra 1200-1300-tallet og en Svend Estridsen-mønt fra
1047-74. Mønten kan stamme fra et stolpehul til trækirken, der i så fald skal dateres til slutningen af
1000-tallet. Undersøgelsen fortsættes
KHM 0899

Inger Marie Hyldgaard

Kirke/Kirkegård - Middelalder

383. Kildevældet 3
14.09.05 Harridslev

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder

sb. 23. Ved prøvegravning af et 3 ha stort område fremkom et langhus, to vandhuller/brøndanlæg samt
fundtomme fyldskifter
KHM 1860

Ragna Stidsing
Reno Fiedel

Bebyggelse - Ældre jernalder

384. Tinghøjene
14.09.05 Harridslev

Højtomter

Dyrkning

Udateret

sb. 5, 6 og 7. Eftersøgning af tre højtomter, der er en del af højgruppen Tinghøjene, var uden resultat
KHM 1857
Gravhøj - Udateret

Reno Fiedel

385. Randers Rutebilstation
14.09.08 Randers

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 95. Ved undersøgelse fremkom middelalderlige affalds- og fækaliefyldlag fra en affaldsplads uden
for bygrænsen, et garverikar samt bundsikrings-, fundamenterings- og murrester fra 17./18. årh.
bebyggelse
KHM 1814

Christoph Briese

Kulturlag - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

386. Torvegade 12
14.09.08 Randers

Gård/baggård

Andet anlægsarbejde

Senmiddelalder/renæssance:

sb. 96. Udgravningen foregik på tidligere borgmester Niels Jakobsens grund, hvor han havde byens
største købmandsgård, opført 1597 og nedrevet 1893. Her blev afdækket flere bebyggelsesfaser bl.a.
bunden af markstensfundamentet til østfløjen, dele af et markstensfundamentet til en bygning midt på
gården med en smal sti/brolægning, rester af gangflader og trækonstruktioner fra affaldsgruber samt
planeringslag. Desuden fremkom to forskellige kassebrønde i to faser, den ene med tilhørende
pikstenslægning. Små bugskår af gråbrændt og rødbrændt keramik med glasur blev brugt ved datering
KHM 1841

Christoph Briese

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

387. Gl. Estrup, Dansk Landbrugsmuseum
14.10.03 Fausing

Kulturlag/brolægninger

Andet anlægsarbejde

1600-1700 tallet

sb. 57. Ved anlægsarbejde fremkom brolægninger, kulturlag og andre opfyldningslag. Den yngre
brolægning er fra nyere tid og den ældre fra renæssancen
KHM 1799

Christoph Briese

Kulturlag - Nyere tid

388. Egehøj
14.10.08 Kristrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ertebølle

sb. 75. Undersøgelse af område med hyttetomter fra sen Ertebøllekultur. Under et 5 m bredt og 10 cm
tykt kulturlag fremkom rester af en hyttetomt i flere faser. Tomten fremstod som en 3x5 m forsænkning
i undergrunden, 20 cm dyb og med stolpehuller i kanten og enkelte centralt. Større områder med
bevaret lindebark tolkes som rester af gulv. Barken lå i flere lag adskilt af hvidt sand. I hyttetomten lå
flintafslag og -redskaber, hasselnøddeskaller og enkelte keramikskår. Alle daterbare genstande er sen
Ertebøllekultur. Omkring kulturlaget fremkom stolpehuller og gruber, heraf én med et stenforet ildsted.
Syd for tomten blev der påvist flere barklag
KHM 1850

Bebyggelse - Ældre stenalder

Per Mandrup
Jeppe Boel Jepsen
Claus Kjeld Jensen

389. Thetisvej
14.10.08 Kristrup

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder/ældre jernalder

sb. 59. Ved prøvegravning fremkom affaldsgruber og kogestensgruber
KHM 1679

Malene Nymann Olsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

390. Ryom Skov
14.10.11 Marie Magdalene

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre germansk jernalder

sb. 8. I ca. 1.000 m søgegrøft fremkom et mindre område med lidt kulturlag og få lerkarsskår fra yngre
jernalder. På en nærliggende mark umiddelbart øst for blev der opsamlet 5 kg skår samt knusesten.
Undersøgelsen fortsættes
DJM 2419

Niels Axel Boas

Bebyggelse - Germansk jernalder

391. Skovgårde
14.10.13 Nørager

Gård

Dyrkning

Renæssance

sb. 91. Fortsat undersøgelse af et gårdsanlæg og den yngre fase af hovedbygningen (AUD 2001, 431).
Det blev påvist, at bygningen var mindre på dette tidspunkt, fra 90 m2 til ca. 70 m2, og gennemgik flere
ombygningsfaser. Her fremkom en stenlægning og et ovnanlæg med fyringshul, der blev ombygget
eller repareret mindst to gange. Årets undersøgelse klarlagde udviklingen af de to ovne med tilhørende
anlæg i detaljer. Ved en af husets indgange fremkom muldspor af en trædørtærskel med udskæringer til
dørkarm og en brolægning i form af en halv møllesten
KHM 1462

Christoph Briese

Bebyggelse - Nyere tid

392. Nielstrup
14.10.20 Vivild

Kogestensgruber/stolpehuller, resterne
af en gravhøj

Skovrejsning

Bronzealder/jernalder

sb. 52. På et 5 ha stort areal blev der registreret 20 kogestensgruber, fyldskifter og rester af en formodet
gravhøj
KHM 1756
Grube - Bronzealder
Grube - Jernalder

Ida Demant

393. Strandvejen
14.11.01 Bregnet

Spredte fund fra tragtbægerkultur samt
kogegruber fra yngre bronzealder

Andet anlægsarbejde

Tragtbægerkultur og yngre bronzealder

sb. 235. Prøvegravning af et 3,8 ha stort, kystnært område påviste spredte flintsager og keramik fra
tragtbægerkultur samt kogestensgruber fra yngre bronzealder
EBM 806

Esben Kannegaard
Michael Wölck

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Grube - Yngre bronzealder

394. Ugelbølle Øst
14.11.01 Bregnet

Gruber

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 59. Prøvegravning af et 3,5 ha stort, højtliggende område påviste fem affaldsgruber med keramik fra
midten af førromersk jernalder
EBM 813

Esben Aarsleff
Michael Wölck

Grube - Førromersk jernalder

395. Aldersro II
14.11.02 Egå

Boplads/flinthugningsplads/offermose

Vejanlæg

MN/y. br/førrom./æ. rom/nyere tid

sb. 51. Ved undersøgelse af ca. 9.100 m2 fremkom 4-6 huse og kulturlag fra mellemneolitikum II,
kulturlag og flinthuggeplads fra mellemneolitikum V/tidlig enkeltgravskultur, en grube fra sen yngre
bronzealder, 11 huse og 25-30 gruber fra sen førromersk/ældre romersk jernalder samt stolpehuller og
gruber fra nyere tid. En udateret grube indeholdt forkullede hørfrø og stængler. Endelig undersøgtes to
mindre moser med udsmidslag fra sen førromersk jernalder/ældre romertid. I toppen af udsmidslaget lå
to næsten hele dyreskeletter. I tørvelagene under fremkom mosepotter, et moselig/-skelet og flere
gruber fra midten af førromersk jernalder
FHM 4097

Peter Mohr Christensen
Poul Nissen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Depotfund/skattefund/offerfund - Førromer
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Nyere tid

396. Kristineborg
14.11.02 Egå

Boplads, kulturlag.

Vejanlæg

Tidlig mellemneolitikum (MN IB) og
førromersk jernalder.

sb. 49. Ved undersøgelse af 4.237 m2 fremkom stolpehuller, gruber og kogestensgruber fra tidlig
mellemneolitikum og førromersk jernalder samt to kulturlag, heraf det ene med keramik fra
mellemneolitikum IB, Klintebakkefasen. Undersøgelsen fortsættes
FHM 4099
Bebyggelse - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder

Lise Frost
Stine Laursen

397. Hornslet Kirke
14.11.04 Hornslet

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 74. Ved undersøgelse fremkom udaterede gruber, fyldskifter og stolpehuller
KHM 1950

Jeppe Boel Jepsen

Bebyggelse - Udateret

398. Nær Vendehøj
14.11.04 Hornslet

Gårdsanlæg, hus, gruber og rester af
jernudvindingsanlæg

Vejanlæg

Neolitikum/ældre jernalder

sb. 75. Ved undersøgelse af et 980 m2 område fremkom fire gårdsanlæg fra ældre jernalder. De tre
gårde er erkendt ud fra hegnsforløb, og den fjerde ved tilhørende bebyggelse. Fem jernudvindingsanlæg
blev undersøgt, heraf mindst ét af Skottemarkstype. To af anlæggene kunne tilknyttes en gård. Desuden
er tre gruber og et hus undersøgt. Huset er neolitisk
KHM 1843

Jeppe Boel Jepsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Jernudvinding - Ældre jernalder

399. Saksvad
14.11.07 Skarresø

Diverse

Læhegn

Førromersk jernalder

sb. 32. Ved prøvegravning ved mose fremkom et udsmidslag af oppløjede lerkarskår (ca. 20 kg),
knusesten, dyreknogler og enkelte stykker tilskåret træ. Det blev også påvist, at der endnu er bevaret
materiale i tørvelag under pløjelaget
DJM 2961

Niels Axel Boas

Andre anlæg/diverse - Førromersk jernalde

400. Holmgård
14.11.08 Skødstrup

Boplads, kulturlag

Andet anlægsarbejde

Tidlig neolitikum og førromersk
jernalder.

sb. 84. Ved undersøgelsen fremkom spredte stolpehuller og gruber samt et større kulturlag med flint fra
tidlig neolitikum og keramik fra førromersk jernalder. Udgravningen fortsættes
FHM 4103
Kulturlag - Yngre stenalder
Kulturlag - Førromersk jernalder

Århus Amt

Michael Vinter Jensen
Stine Laursen

401. Højgårdsparken
15.01.06 Skovby

Boplads / jernudvinding

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 12. Ved undersøgelse af 1.300 m2 fremkom to hustomter og spredte affaldsgruber med keramik fra
sen førromersk jernalder. Desuden var der et jernudvindingsanlæg af form som en dobbeltgrube. Den
øverste del indeholdt myremalm og den nederste slagger
FHM 4400

Jens Jeppesen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Jernudvinding - Førromersk jernalder

402. Odder Kirkecenter
15.02.10 Odder

Pæle, vandmølle

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 83. En tilspidset egepæl fremkom 2,5 m under overfladen og er dendrokronologisk dateret til sidste
halvdel af 1100-tallet. Her er tidligere fundet en pælerække med risflet i samme dybde. Fundenes
placeringen nær åen tyder på et mølleanlæg fra tidlig middelalder
FHM 4409

Hans Skov

Vandmølle - Middelalder

403. Helenelyst II
15.03.01 Brabrand

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder/br.

sb. 92. Fortsat undersøgelse af 8.500 m2 (AUD 2001, 440). Her fremkom stolpehuller og gruber fra
yngre stenalder og yngre bronzealder. Enkelte bronzealdergruber indeholdt en del keramik og flint.
Udgravningen fortsættes
FHM 4342

Claus Skriver

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

404. Mariedalsvej Nord
15.03.01 Brabrand

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder/br.

sb. 90. Fortsat undersøgelse af 30.500 m2 (AUD 2001, 443). Her fremkom et kulturlag og et
vadestenslag anlagt over en bæk fra tidlig neolitikum. Det blev påvist, at bækløbet allerede på dette
tidspunkt blev reguleret. I kanten af bækken lå en grube med et offerkar fra Vollingfasen. Der blev
endvidere undersøgt gruber fra neolitikum, seks huse typologisk dateret til sen enkeltgravskultur/sen
neolitikum, et halvcirkulært anlæg og et cirkulært anlæg fra neolitikum samt boplads- og
kogestensgruber fra yngre bronzealder
FHM 4343
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Claus Skriver

405. Rætbølvej
15.03.01 Brabrand

Diverse

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 78. Fortsat prøvegravning gav kun anlæg fra nyere tid (AUD 2001, 444)
FHM 4349

Claus Skriver

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

406. Rætebølvej II
15.03.01 Brabrand

Bopladsspor

Andet anlægsarbejde

Ældre bronzealder

sb. 94. Ved prøvegravning af 13.000 m2 fremkom gruber, stolpehuller og kulturlag fra ældre
bronzealder, et vådområde samt et åleje. Undersøgelsen fortsættes
FHM 4455

Susanne Nissen Gram

Bebyggelse - Ældre bronzealder

407. Forskerpark Aarhus
15.03.06 Skejby

Bopladsspor

Andet anlægsarbejde

Tidlig førromersk jernalder

sb. 26. Ved muldafrømning af ca. 5.500 m2 fremkom gruber, en brønd og grøft fra tidlig førromersk
jernalder
FHM 4403

Susanne Nissen Gram

Bebyggelse - Førromersk jernalder

408. Sommerlyst V
15.03.06 Skejby

Boplads

Andet anlægsarbejde

Sen førromersk jernalder

sb. 24. Ved udgravning af 2.899 m2 fremkom bebyggelsesfaser fra sen førromersk jernalder. Der kunne
udskilles syv treskibede Ø-V orienterede langhuse, tre staklader, hegnsforløb samt gruber og kulturlag
fra samme boplads. Mod vest blev 970 m2 undersøgt. Her afdækkedes en urnegravplads med fem
urnebrandgruber
FHM 4406

Susanne Nissen Gram

Bebyggelse - Førromersk jernalder

409. Gl. Åby Kirkegård
15.03.10 Åby

Kirkegårdsgrøft, nedgravninger,
brønde, brolægning

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 12. Ved undersøgelse fremkom nedgravninger og en middelalderbrønd, en nedgravet tønde.
Kirkegårdens afgrænsning i middelalderen viste sig som en 80 cm bred grøft. Desuden fremkom rester
af brolægning, mulige brønde og spredte nedgravninger fra 1600-1800-tallet. Anlæggene tilhører en
gård syd for kirken
FHM 4407
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Marie Foged Klemensen

410. Åboulevarden 22
15.03.11 Århus

kulturlag

Andet anlægsarbejde

senmidd./ren.

sb. 124. Ved undersøgelse af 4x5,3 m fremkom et gødningsagtigt lag med keramik fra 1500-1600tallet. Laget tolkes som et opfyldslag forud for opførelsen af et bolværk fra 1500-1600-tallet. Under
dette lag fremkom det gamle åsand
FHM 4458

Lars Krants Larsen

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

411. Domkirkens kirkegård
15.03.11 Århus

Kirkegård/gruber

Andet anlægsarbejde

vik./midd./ren./nyere tid

sb. 76. Fortsat undersøgelse (AUD 2001, 449). Kirkegården var i brug fra begyndelsen af 1200-tallet til
1813. Der er fundet 23 intakte grave (lige mange mænd, kvinder og børn) samt knogler fra mindst 99
andre grave (lige mange mænd og kvinder, 40% børn). Der er overdødelighed blandt kvinder i den
fødedygtige alder. Flere har spor efter karies. De er gravlagt i kiste eller kun iført ligklæde. En enkelt
var lagt på et lag af kalk. En kvinde i midten af 30'erne havde ørering og fingerring. En mand omkring
40 lå i en kiste med bruskbarokke kistebeslag. En mand i midten af 20'erne havde et spædbarn på
brystet. Under kirkegården lå gruber fra vikingetid
FHM 4340

Lars Krants Larsen
Lene Mollerup

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

412. Fredens Torv 10-12
15.03.11 Århus

Kulturlag, huslevn

Andet anlægsarbejde

Sen midd./ren./ nyere tid

sb. 138. Ved nybyggeri fremkom dyrkningslag fra 1400-1600-årene. I løbet af 1600-årene sætter byen
spor i fundmaterialet. I 1700-årene bliver området bebygget med bindingsværksbygninger
FHM 4429

Hans Skov

Ager/mark - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

413. Fredens Torv 2
15.03.11 Århus

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Ren./nyere tid

sb. 137. Ved nybyggeri fremkom tynde bykulturlag fra 1500-1600-årene
FHM 4424
Kulturlag - Nyere tid

Hans Skov

414. Frederiksgade 32
15.03.11 Århus

Andet anlægsarbejde

Diverse

Senmid./ren./nyere tid

sb. 129. Fortsat undersøgelse (AUD 2001, 450). Der fremkom en brønd fra senmiddelalder/renæssance
(et dybt hul i den stive undergrundsler) og et latrin konstrueret som en laftet trækasse med fund fra
nyere tid
FHM 4323

Lars Krants Larsen

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

415. Frue Kirkeplads
15.03.11 Århus

Kirkegård/ kulturlag

Andet anlægsarbejde

Vik./Midd./ren./nyere tid

sb. 114. Iagttagelser på den tidligere kirkegård påviste omrodede skeletdele, kistebeslag samt en
nedgravning fra før kirkegårdens tid
FHM 4473

Marie Foged Klemensen
Karin Poulsen

Kirke/Kirkegård - Vikingetid
Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

416. Grønnegade 48
15.03.11 Århus

Løsfund

Andet anlægsarbejde

Senmidd./ren.

sb. 131. Opsamling af keramik fra senmiddelalder og renæssance
FHM 4390

Lars Krants Larsen

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

417. Klostergade 58
15.03.11 Århus

Kælder

Restaurering

senmidd./ren.

sb. 126. Fortsat undersøgelse i kælder til fredet hus (AUD 2001, 453). Det nuværende hus er opført i
1702, men dele af forhuset kan føres tilbage til 1600-tallet. Kælderen er ældre og dateres til sidste
halvdel af 1400-tallet. Den blev opført i rå og kløvet kampesten, men omkring dørpartierne lå teglsten.
Gulvet består af piksten. Oprindeligt var der planlagt to kælderrum, men sporene tyder på et stort. I
østvæggen er to nicher opmuret i tegl. I første halvdel af 1500-tallet bygges kælderen om. Gulvet hæves
30 cm, og der udlægges teglsten. I begyndelsen af 1600-tallet hæves gulvet yderligere 60 cm, og der
udlægges pikstensgulv. Kælderen er nu opdelt i to rum. I opfyldslaget mellem pikstens- og teglgulvet er
opsamlet keramik, kakler og ornamenterede fliser, heriblandt fejlbrændinger. I samarbejde med
fredningsmyndighederne føres kælderen tilbage til 1500-tallet
FHM 4306
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Lars Krants Larsen

418. Klosterport
15.03.11 Århus

Kulturlag, huslevn

Andet anlægsarbejde

Ren./ nyere tid

sb. 139. Ved undersøgelse nær Vor Frue Kloster fremkom et kampestensfundament fra ca. 1600
FHM 4448

Karin Poulsen
Hans Skov

Bebyggelse - Nyere tid

419. Latinergården
15.03.11 Århus

hustomt, brolægninger, kulturlag

Andet anlægsarbejde

Midd./ren./nyere tid

sb. 79. Udgravningen lå i en baggård nær tidligere udgravning (AUD 2000, 435). I ældste fase fra
1200-tallet fremkom spredte nedgravninger og stolpehuller samt et lergulv fra et lille hus. Et smudslag
på gulvet indeholdt fiskeknogler og keramik. Fra de følgende faser fremkom brolagte områder og
mulige syldstensrækker, formentlig fra en baggårdsbebyggelse fra 1600-1700-tallet
FHM 4222,3

Marie Foged Klemensen

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

420. Mejlgade 51
15.03.11 Århus

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Midd./ren.

sb. 125. Fund af kulturlag, keramik og del af stensyld
FHM 4472

Marie Foged Klemensen
Karin Poulsen

Kulturlag - Middelalder

421. Mindebro Torv
15.03.11 Århus

Fundament

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 116. I en dyb kloakledning fremkom et efterreformatorisk kampestensfundament
FHM 4426

Hans Skov

Bebyggelse - Nyere tid

422. Skt. Clemens Stræde 12
15.03.11 Århus

Vold, bebyggelse og opfyldslag

Andet anlægsarbejde

Æ.st./vik./tidlig midd.

sb. 142. Udgravning under vikingevolden fra 934. Der fremkom tre faser i volden. Under den ældste
vold lå rester af et stolpebygget hus med lergulve og mindst to efterfølgende bageovne. Huset blev
revet ned lige før opførelsen af volden, da dens nederste græstørvslag lå direkte på yngste gulvs
smudslag. Under huset fremkom opfyldslag fra vikingetid og en nedgravning med stolpespor i kanten
FHM 4433
Andre anlæg/diverse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Vikingetid
Forsvarsanlæg/voldsted - Vikingetid

Lars Krants Larsen

423. Studsgade
15.03.11 Århus

Stolpehuller, grubehuse, vej

Andet anlægsarbejde

Vik./midd./nyere tid

sb. 113. Ved undersøgelse fremkom stolpehuller og to grubehuse fra vikingetid og tidlig middelalder
fra en bosættelse lige uden for den middelalderlige bygrænse. Studsgade var fra middelalderen til op i
nyere tid den nordlige udfaldsvej fra byen, og den anlægges 1200-1400 med en belægning af småsten i
sammenkittet sand. Denne vejbelægning afløses af sandlag
FHM 4412

Marie Foged Klemensen

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Vej/bro - Middelalder

424. Studsgade 16 B
15.03.11 Århus

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Senmidd./ren./nyere tid

sb. 79. Ved anlægsarbejde fremkom kulturlag med keramik fra senmiddelalder og renæssance samt en
stor sten med mørtelpuds på toppen. Stenen er nedgravet i kulturlagene og kan være rester af en syld
FHM 4391

Lars Krants Larsen

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

425. Abildgård
15.04.04 Kolt

Boplads

Vejanlæg

Tidlig førromersk jernalder

sb. 85. Kartografiske undersøgelser påviste høj bonitet i området, og ved udgravning af 1.400 m2 på en
sydvendt skråning fremkom stolpehuller og gruber fra tidlig førromersk jernalder
FHM 4416

Susanne Nissen Gram

Bebyggelse - Førromersk jernalder

426. Ydre Ringvej mellem Hasselager og
Åbo
15.04.04 Kolt

Bopladsspor

Vejanlæg

Bronzealder / jernalder

Undersøgelse af seks områder udvalgt på grundlag af kartografiske undersøgelser og indsamlede
løsfund. I et område fremkom spor efter ældre bebyggelse. I et andet blev der påvist gruber,
stolpehuller og et opfyldt vådområde med keramik fra germansk jernalder. I et tredje fremkom en grube
med keramik fra yngre bronzealder og opsamlet flint. På et fjerde blev der afdækket stolpehuller fra
huse/hegn, gruber og kulturlag fra yngre bronzealder. Undersøgelsen fortsættes
FHM 4385
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Susanne Nissen Gram

427. Moesgård-laden
15.04.06 Mårslet

Nyere tid

Andet anlægsarbejde

Sb.nr. ???

sb. 112. Forud for etableringen af et nyt udstillingsrum for Grauballemanden blev der foretaget en
udgravning af rummet og opsamlet fund fra omkring 1800, hvor laden blev opført i 1798
FHM 4454

Lars Krants Larsen

Bebyggelse - Nyere tid
Herregård - Nyere tid

428. Constantinsborg
15.04.07 Ormslev

Diverse

Selvvalgt forskning

St./br./j.

Ved undersøgelse af søbundsaflejringerne udtog NNU prøver til pollenanalyser for at belyse områdets
vegetationshistorie siden stenalder samt skiftet fra saltvandsfjord til brak og siden til fersk sø. Lagene
bestod især af massiv gytje på 18 m eller mere
FHM 4425

Jan Skamby Madsen
Hans Skov

Andre anlæg/diverse - Stenalder
Andre anlæg/diverse - Stenalder
Andre anlæg/diverse - Bronzealder
Andre anlæg/diverse - Jernalder

429. Nødskov 1
15.04.07 Ormslev

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder I

sb. 48. Ved undersøgelse af 1.200 m2 fremkom spor af to treskibede langhuse. Det længste var ca. 20 m
og med seks sæt tagbærende stolper. Desuden blev der fundet gruber, heraf én med affald fra
jernudvinding
FHM 4402

Claus Skriver

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Jernudvinding - Førromersk jernalder

430. Nødskov II
15.04.07 Ormslev

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.romertid/æ.germanertid

sb. 49. Ved prøvegravning i område med høje bonitetstal fremkom et langhus på ca. 15 m med
vægstolper og svagt buet vægforløb. Indgangspartierne var i linje med vægforløbet. Der fremkom
desuden gruber og en brønd
FHM 4405
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Claus Skriver

431. Nødskov III
15.04.07 Ormslev

boplads

Vejanlæg

Æ. rom. / y. rom. jernalder

sb. 53. Ved undersøgelse af 11.000 m2 i område med høj bonitet fremkom stolpehuller,
kogestensgruber, brønde, en urnegrav og brandpletter. Der blev afdækket 11 treskibede huse og flere
hegnsforløb. Husene ligger som selvstændige enheder uden forstyrrelser af yngre faser og afgrænses af
et vådområde mod sydvest. Lokaliteten dateres til overgangen ældre/yngre romersk jernalder og bør ses
i relation til nærliggende bopladser fra førromersk jernalder og yngre romersk jernalder/ældre germansk
jernalder
FHM 4422

Susanne Nissen Gram

Bebyggelse - Romersk jernalder

432. Lynghøjvej V
15.05.04 Haldum

Høj / ardspor / brandgrave / boplads

Råstof

Ældre bronzealder

sb. 8. Undersøgelse af overpløjet gravhøj. I den uforstyrrede del fremkom 0,5 m tørveopbygget højfyld
og et stykke randstenskæde. Lige uden for højområdet lå to brandpletter med brændte knogler. Under
højen var der ardspor og et 10 cm tykt kulturlag med flintaffald og keramik fra tidlig bronzealder
FHM 4414

Jens Jeppesen

Ager/mark - Ældre bronzealder
Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder
Kulturlag - Ældre bronzealder

433. Lystrup Enge
15.06.01 Elev

Mulig bosættelse

Vejanlæg

Ertebøllekultur

sb. 10. Ved prøveundersøgelse af 1.624 m2 langs sydsiden af et næs med løsfund fra Ertebøllekultur
fremkom enkelte afslag
FHM 2718b

Lise Frost

Andre anlæg/diverse - Ældre stenalder

434. Lystrup Enge
15.06.01 Elev

Diverse

Vejanlæg

Ældre stenalder

sb. 9. Fortsat undersøgelse afdækkede 1.020 m2 aflejringer på en lav grusrevle (AUD 2001, 467).
Arealet tolkes som en fiskeplads med udsmid fra en nærliggende boplads. Fundlaget består af
stratigrafiske aflejringer på dyndlag i den fossile fjord. Her fremkom 2-4 m lange, tilspidsede
hasselstager fra fiskehegn, bearbejdet tak, en trykstok af tak, knogler af bl.a. elg og spækhugger samt
flintredskaber som skrabere, kerne- og skiveøkser, stikler og flækker. En del af en tidligere fundet
stammebåd af lind er C14-dateret til 4355 f. Kr. (kalibreret), så pladsen dateres til yngre
Ertebøllekultur. Der blev foretaget pollen-, makro- og sedimentanalyser til belysning af
stenalderfjordens udvikling
FHM 4335
Andre anlæg/diverse - Ældre stenalder

Jette Linaa Larsen

435. Lystrup Enge
15.06.01 Elev

Marine aflejringer med bosættelsesspor

Vejanlæg

Ældste Ertebøllekultur (ca. 53-5200
f.Kr.)

sb. 9. Udgravning af havomlejret kystboplads typologisk dateret til ældste Ertebøllekultur (5300-5200
f.Kr.). Der er undersøgt 836 m2 med fund af flint, knogler, tak, træ, trækul og nøddeskaller. Området er
en NV-udkant af bopladskomplekset ved Lystrup Enge
FHM 4283

Lise Frost

Bebyggelse - Ældre stenalder

436. Ørvadgård
15.06.01 Elev

Kulturlag, grube, kogestensgrube

Vejanlæg

Æ.st./y.st./udateret

sb. 12. Fortsat undersøgelse af yderligere 2.000 m2 (AUD 2001, 468). Kulturlagsområdet blev
afgrænset mod vest, og der fremkom et omrodet lag med flintaffald og -redskaber samt spredte
keramikskår. Flintmaterialet er især fra Kongemosekultur, ældre og yngre Ertebøllekultur samt lidt
tidlig neolitisk. Den fragmenterede keramik dateres til tragtbægerkultur. Laget er muligvis en
udrømning af sten og kulturmateriale fra en oven for liggende terrasse. Under kulturlaget på terrassen
fremkom enkelte stolpehuller og gruber med ildskørnede sten, flintaffald og -redskaber samt mindre
keramikskår fra tidlig mellemneolitisk tragtbægerkultur. Der fremkom et velbevaret ildsted nær den
gamle strandkant. Endelig blev der udtaget naturvidenskabelige prøver fra en række af 24 udaterede
kogestensgruber
FHM 4122

Niels Nørkjær Johannsen
Peter Mohr Christensen

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Kulturlag - Stenalder
Kulturlag - Stenalder

437. Aldersro I
15.06.02 Elsted

Boplads/Gruber/Diverse

Vejanlæg

Y.st./y.br./æ.j./nyere tid

sb. 55. Undersøgelse af kulturlag fra yngre stenalder og en nærliggende tørvemose med aktiviter i ældre
jernalder. Kulturlaget dækker 3.000 m2 på en skråning ned mod mosehullet og omfatter
tragtbægerkulturens St. Valby fase (MNA V), tidlig tragtbægerkultur, grubekeramisk kultur og
enkeltgravskultur. Et fundrigt lag med flintaffald og keramik fra MN V horisonten er delvist udgravet,
og herunder fremkom anlægsspor. Udgravningen fortsættes med fokus på lagdeling, hvor
naturvidenskabelige analyser vil blive inddraget. Mosen ligger i et 30x100 m stort dødishul. 2/3 af
mosen blev undersøgt og afdækkede en 4 m tyk lagserie, hvorfra der blev taget prøver til makrofossilog pollenanalyse og udskilt to glaciale varmeperioder. I Allerødlaget fremkom levn af fiskehvirvler og
en kastestang af elg. Centralt i mosens sumptørv var der 67 tætliggende gruber med fyld af omrodet
tørv og håndstore sten. De dateres til ældre førromersk jernalder. Pollenanalysen påviste en
gennemgående lakune i aflejringerne på 5000 år i niveau med gruberne. Den øverste sumptørv blev nok
afgravet lige før grubernes anlæggelse. Herefter aflejres et gytjeholdigt lag, hvor mosen atter havde
åbent vand. Her fremkom et udsmidslag fra førromersk og ældre romersk jernalder med en velbevaret
”dobbeltkølle” af træ, muligvis en støder til en morter. Endelig fremkom bopladsspor fra yngre
bronzealder, agersystemer fra renæssance og recente tørvegruber i mosens øverste lag
FHM 4096
Kulturlag - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Romersk jernalder
Ager/mark - Nyere tid

Uffe L. Rasmussen
Peter W. Lundby

438. Kildevang II
15.06.02 Elsted

Boplads/gruber/stolpehuller/kulturlag

Vejanlæg

Y.st./førrom.

sb. 53. Ved prøvegravning af 10.000 m2 fremkom gruber og stolpehuller fra yngre stenalder og yngre
førromersk jernalder. Undersøgelsen fortsættes
FHM 4092d.

Mads Ravn

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

439. Kildevang III
15.06.02 Elsted

Boplads/gruber/stolpehuller.

Vejanlæg

Romersk jernalder.

sb. 54. Undersøgelse af 39.970 m2 afdækkede trækulsholdige gruber, stolpehuller og enkelte potteskår
op fra romersk jernalder
FHM 4431

Mads Ravn

Bebyggelse - Romersk jernalder

440. Kildevang
15.06.02 Elsted

Boplads/gruber/stolpehuller/kulturlag.

Vejanlæg

Y.st./førrom.

sb. 53. Fortsat undersøgelse af 24.740 m2 på sydvendt skråning ned til Egådalen (AUD 2001, 170). Der
fremkom gruber, huse og kulturlag fra tidlig bondestenalder. Heraf to toskibede huse, et tredje af
ukendt type, otte rituelle gruber, to brønde og en grav samt affalds- deponerings- og lertagningsgruber.
Der fremkom yderligere fire treskibede huse samt lertagnings-, kogestens- og affaldsgruber fra
førromersk jernalder. Der blev fundet flint og keramik fra yngre stenalder og førromersk jernalder,
dyreknogler, korn og kornindtryk i lerkar samt nøddeskaller fra begge perioder. Undersøgelsen
fortsættes
FHM 4092B; FHM 4092C.

Mads Ravn
Jakob Bonde

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

441. Højris X
15.06.04 Lisbjerg

Spidsgrøft

Vejanlæg

Oldtid

sb. 94. Ved fortsat undersøgelse af 4.000 m2 på sydvendt skråning fremkom en 3 m bred spidsgrøft, der
kunne følges over ca. 400 m med 2-3 nedskæringer (AUD 2000, 457). Grøften fortsætter mod øst og
vest, og der afventes en C14-datering
FHM 4395
Andre anlæg/diverse - Oldtid

Jette Linaa Larsen

442. Lindegården III
15.06.04 Lisbjerg

Formodet rundhøj

Vejanlæg

Uvis

sb. 73. Ved muldafrømning fremkom gruber med enkelte skår og flintafslag
FHM 4396 / 3485 BM

Lise Frost

Grube - Oldtid

443. Lisbjerg skole
15.06.04 Lisbjerg

Boplads/Huse/Gruber/Voldanlæg/Agerr
ener.

Vejanlæg

Stenalder/Jernalder/Vikingetid?/Middel
alder

sb. 49. Undersøgelse af 16.700 m2 med fem kulturlag fra Maglemosetiden til ældre jernalder med vægt
på Troldebjerg- og St. Valbyfasen. Under kulturlaget er der fundet spor efter seks toskibede huse,
hvoraf de tre dateres til tidlig neolitikum ud fra konstruktionen. Hovedparten af de 58 undersøgte
gruber er fra neolitikum, heraf en halv snes fundrige fra Vollingfasen. Undersøgelsen afdækkede også
et 400 m langt forløb af et mindst 2 km langt voldanlæg. Voldgraven overlejredes af højryggede
agersystemer
FHM 2125/4397

Carsten Risager
Camilla Bjarnø

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Jernalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Vikingetid
Ager/mark - Middelalder

444. Lisbjerg Terp vest
15.06.04 Lisbjerg

Boplads/gruber/stolpehuller/kulturlag.

Vejanlæg

Y.st./førrom.

sb. 39. Ved undersøgelse af 10.130 m2 på sydvendt bakketop fremkom stolpehuller, affaldsgruber og
brønde fra jernalder per. I og kulturlag fra yngre stenalder (MNV) og tidlig førromersk jernalder. Der
blev fundet keramik, flint og velbevarede dyreknogler i brønde og kulturlag. Desuden fremkom to
samtidige treskibede huse fra førromersk jernalder. Et tredje hus er yngre, angiveligt romersk/germansk
jernalder. Undersøgelsen fortsættes
FHM 4194

Mads Ravn
Jakob Bonde

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

445. Lisbjerghus
15.06.04 Lisbjerg

Gårdsanlæg

Andet anlægsarbejde

Vikingetid

sb. 69. Fortsat undersøgelse af vikingetidsgård ved Lisbjerg kirke, der formodentligt har forbindelse til
en træbygget forgænger af den nuværende kirke (AUD 1994, 427). Ved udgravningen fremkom den
resterende del af gården og spor efter indhegningen. Gårdens indhegnede areal var godt 19.000 m2. Der
blev ligeledes fundet en grube med affald fra metalhåndværk bl.a. brudstykker af støbeforme
FHM 4255
Bebyggelse - Vikingetid

Jens Jeppesen

446. Rødmølle
15.06.04 Lisbjerg

Voldanlæg/Gruber

Vejanlæg

Uvis datering

sb. 49. På en sydvendt skråning blev der fritlagt 230 m af et mindst 2 km langt Ø-V løbende voldanlæg.
Voldgraven er op til 1,5 m dyb og 2,5 m bred af form som en spidsgrøft. Nord for spidsgrøften
fremkom spor fra en tilstødende vold. Anlægget forventes dateret ved naturvidenskabelige analyser.
Der fremkom desuden enkelte gruber
FHM 4434

Carsten Risager
Jette Linaa Larsen

Forsvarsanlæg/voldsted - Udateret
Grube - Udateret

Skanderborg Amt
447. Anebjerggård
16.01.05 Linå

Grube

Dyrkning

Y.rom./germ.

sb. 180. Udgravning af 1x1,5 m grube med sten og lerkarskår fra yngre romersk/germansk jernalder
SIM 5/2002

Knud Bjerring Jensen

Grube - Romersk jernalder
Grube - Germansk jernalder

448. Tvilumgård
16.01.14 Tvilum

Grube

Dyrkning

Y.rom./germ.

sb. 218. Ved udgravning fremkom en 4x6 m grube med fragmenter af kasserede drejekværne, små
bronzestykker og lerkarskår fra yngre romersk/germansk jernalder
SIM 13/2002

Knud Bjerring Jensen

Grube - Romersk jernalder
Grube - Germansk jernalder

449. Hjortgården I
16.01.15 Voel

Boplads

Skovrejsning

Førromersk jernalder

sb. 200. Ved prøvegravning på et sandet bakkedrag fremkom bopladsspor fra tidlig førromersk
jernalder. Der blev påvist to hustomter med væggrøfter, og det ene med rester af et ildsted af rødbrændt
ler. Koncentrationer af stolpehuller viser, at der ligger flere huse i området. Desuden fremkom større og
mindre gruber
SIM 8/2002
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Knud Bjerring Jensen

450. Hjortgården II
16.01.15 Voel

Boplads

Skovrejsning

Romersk jernalder

sb. 229. Ved prøvegravning på sydvendt bakke fremkom dele af en jernalderboplads, der fortsætter
mod syd og vest. Her fremkom stolpehuller fra to huse, der ligger i forlængelse af hinanden og tolkes
som hovedbygninger i to gårdsanlæg fra ældre romersk jernalder. Det vestligste hus er nedbrændt, og i
mulden over hustomten lå skår fra forskellige karformer
SIM 9/2002

Knud Bjerring Jensen

Bebyggelse - Romersk jernalder

451. Hjortgården III
16.01.15 Voel

Boplads

Skovrejsning

Yngre stenalder

sb. 233. Ved prøvegravning fremkom et ildsted af rødbrændt ler og to gruber med senneolitisk keramik
SIM 14/2002

Knud Bjerring Jensen

Bebyggelse - Yngre stenalder

452. Voel Vestergård
16.01.15 Voel

Høj

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 232. Udgravning af overpløjet gravhøj. Centralt i højen fremkom en 1,3x2,25 m, NV-SØ-vendt,
stenpakket grav anlagt i en nedgravning i undergrunden. I den forstyrrede grav fremkom to
senneolitiske pilespidser
SIM 1/2002

Knud Bjerring Jensen

Gravhøj - Yngre stenalder

453. Fregerslev
16.02.05 Hørning (Sønder)

Grave

Andet anlægsarbejde

Æ.J og Vikingetid

sb. 35. Ved fortsat undersøgelse blev gravpladsens udstrækning og yderligere syv grave påvist, heraf
fire med kistespor (AUD 2001,480). Den ene grav er efter størrelsen at dømme en barnegrav. Tre
moderne nedgravninger kan være plyndrede grave. Fem grave indeholdt ud over knive keramikskår og
brændte knoglefragmenter. Herudover blev der fundet en urnegrav fra ældre jernalder med brændt
knogle, en kniv og skår fra to forskellige lerkar
SBM 892

Camilla Bjarnø

Gravplads/grav - Ældre jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid

454. Vrold Kirkegård
16.02.08 Skanderup

Kirkegård

Andet anlægsarbejde

11/12-15 hundrede

sb. 42. Fund af grave fra den middelalderlige kirkegård. Et enkelt barneskelet og dele af mindst 11
andre individer blev udgravet. Arealet er voldsomt forstyrret, men dybereliggende grave er urørt
SBM 526
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Ejvind Hertz

455. Grønagergård
16.03.02 Hornborg

Boplads

Vejanlæg

Ældre romersk jernalder

sb. 63. Prøvegravning af registreret jernalderboplads. Her fremkom stolpehuller, grøfter, gruber,
kogestensgruber og kulturlag med keramik- og knoglemateriale. Undersøgelsen fortsættes
VKH 6536

Aase Gyldion Andersen

Bebyggelse - Romersk jernalder

456. Sønderkær
16.03.02 Hornborg

Grave, boplads.

Vejanlæg

Førromersk og yng. rom./germ.
jernalder.

sb. 14-15. Undersøgelse på lokalitet med to sløjfede høje. I den ene høj fremkom rester af
centralgraven, der ikke er færdigundersøgt. Desuden fremkom tre urnebrandgruber og en urnegrav fra
sen førromersk jernalder. I en urne lå et bronzebæltespænde. Der blev også fundet gruber, hegnsforløb
og et 6x26 m treskibet hus fra yngre romersk/germansk jernalder. Undersøgelsen fortsættes
VKH 6525.

John E. Jeppesen

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

457. Sct. Hans Kloster
16.03.03 Horsens

Bebyggelse / kirkegård / kloster

Andet anlægsarbejde

Vik. / midda.

sb. 82. Undersøgelse af 30 m2 i to baggårde. Her fremkom et 9 m langt, Ø-V orienteret fundament med
en stræbepille ved sydsiden. Fundamentet har to faser: en ældre del af mindre natursten og en yngre
bestående af store kampesten med et afretningslag af munkesten på toppen. Det kan være den kirke, der
opføres i Johanitterklostret i 1514. Der indgår frådsten i fundamentet, sandsynligvis fra Vor Frue kirke en kongelig donation til johanitterne ved deres ankomst i 1351. Nordvest for fundamentet fremkom en
muret grav i teglsten. Den gravlagte lå med armstilling C, evt. B, og er muligvis en kvinde. Der blev
fundet 61 grave fordelt ligeligt på armstilling A, B, og C samt en enkelt D. Gravene antages at høre til
den ældre kirke. Der fremkom også rester af et grubehus fra vikingetid, som kan høre til
vikingetidspladsen øst for torvet (AUD 1992, 302)
HOM 1697

Marie Foged Klemensen

Bebyggelse - Vikingetid
Kirke/Kirkegård - Middelalder

458. Clemens 2
16.03.05 Nim

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre romersk jernalder

sb. 116. Fortsat udgravning af større landsby i flere faser fra ældre romersk jernalder (AUD 2001, 486)
HOM 1437
Bebyggelse - Romersk jernalder

Anne Mette Kristiansen

459. Enner Mark 1
16.03.06 Tamdrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Jernalder

sb. 125. Ved forundersøgelse fremkom omfattende bopladsspor. Undersøgelsen fortsættes
HOM 1519

Anne Mette Kristiansen

Bebyggelse - Jernalder

460. Enner Mark 2
16.03.06 Tamdrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.br / jernalder

HOM 1519

Anne Mette Kristiansen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

461. Enner Mark 3
16.03.06 Tamdrup

Boplads / grav

Andet anlægsarbejde

Førrom. / oldtid

sb. 126. Ved forundersøgelse fremkom omfattende bopladsspor bl.a. et hus med væggrøft og en
jordfæstegrav. Undersøgelsen fortsættes
HOM 1519

Anne Mette Kristiansen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Oldtid

462. Enner Mark 4
16.03.06 Tamdrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y. br. / førrom.

sb. 121. Ved forundersøgelse fremkom omfattende bopladsspor, stolpehuller og gruber. Undersøgelsen
fortsættes
HOM 1519

Anne Mette Kristiansen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

463. Enner Mark 5
16.03.06 Tamdrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 127. Ved forundersøgelse fremkom omfattende bopladsspor, stolpehuller og gruber. Undersøgelsen
fortsættes
HOM 1519
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Anne Mette Kristiansen

464. Enner Mark 6
16.03.06 Tamdrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder

sb. 128. Ved forundersøgelse fremkom bopladsspor, affalds- og kogestensgruber. Undersøgelsen
fortsættes
HOM 1519

Anne Mette Kristiansen

Bebyggelse - Ældre jernalder

465. Enner Mark 7
16.03.06 Tamdrup

Gruber

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 129. Ved forundersøgelse fremkom gruber med stenlægning. Undersøgelsen fortsættes
HOM 1519

Anne Mette Kristiansen

Grube - Yngre stenalder

466. Enner Mark 8
16.03.06 Tamdrup

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder

sb. 130. Ved forundersøgelse fremkom kulturlag med brændte sten og keramik fra sen førromersk
jernalder/ældre romertid
HOM 1519

Anne Mette Kristiansen

Kulturlag - Førromersk jernalder
Kulturlag - Romersk jernalder

467. Kirstinesminde
16.03.06 Tamdrup

Boplads / langhøj(?)

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder / oldtid

sb. 124. Ved en forundersøgelse fremkom nedpløjede bopladsspor. Et område med store sten, stenspor,
nedgravninger med tidligneolitisk Vollingkeramik og spredte tørmursfliser tolkes med forbehold som
en langhøj
HOM 1624

Karen Rysgaard

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre stenalder

468. Marielyst 1-2, Kørup
16.03.06 Tamdrup

Boplads

Skovrejsning

Oldtid

sb. 131, 132. Ved forundersøgelse fremkom to områder med stolpehuller og gruber
HOM 1713
Bebyggelse - Oldtid

Anders Horsbøl Nielsen

469. Nokiavej 2
16.03.06 Tamdrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder (?)

sb. 112. En undersøgelse af et muldafrømmet areal på en bakke påviste kogestensgruber, gruber og
rester af kulturlag
HOM 1435

Anne Mette Kristiansen

Bebyggelse - Yngre stenalder

470. Vinten
16.03.06 Tamdrup

Kulturlag / gruber

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 133. Ved forundersøgelse fremkom kulturlag med spredt trækul, flint, keramik og brændte sten, der
tolkes som en drivgang. Et andet kulturlag lå i en naturlig lavning og indeholdt spredt keramik, trækul,
flint og brændte sten. Denne keramik dateres til bronzealder per. IV. Der fremkom også seks større
gruber, heraf én med keramik fra yngre bronzealder.
HOM 1720

Anne Mette Kristiansen

Grube - Yngre bronzealder
Kulturlag - Yngre bronzealder

471. Altona
16.04.03 Grædstrup

Boplads

Råstof

Ældre jernalder

sb. 157. Ved forundersøgelse fremkom gruber og stolpehuller
HOM 1734

Anne Mette Kjærgård

Bebyggelse - Ældre jernalder

472. Møllevangen
16.04.04 Ring

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder (?)

sb. 52. Ved fortsat undersøgelse af boplads fra yngre bronzealder fremkom kogestensgruber, spredte
stolpehuller fra et Ø-V vendt hus og en grube (AUD 2000, 479)
HOM 1432
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Anne Mette Kristiansen
Anders Horsbøl Nielsen

473. Addit Østergård
16.04.06 Sønder Vissing

Boplads

Råstof

Y.st. / førrom./ æ.rom.

sb. 233. Ved udgravning på højtliggende plateau fremkom et toskibet hus med fire tagbærende stolper,
enkelte vægstolper og en ildgrube fra neolitikum. Lidt vest herfor lå en indhegnet enkeltgård fra ældre
romersk jernalder; et fire fag langt, treskibet hus med dørstolper i nord og syd, staklade og to-tre
fæfolde. Derudover fremkom gruber fra førromersk og ældre romersk jernalder, fire kogestensgruber
og enkelte stolpehuller
HOM 1647

Anne Mette Kjærgård

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

474. Breddal, Addit syd sandgrav
16.04.06 Sønder Vissing

Gruber / vej

Råstof

Oldtid / nyere tid

sb. 234. Ved forundersøgelse fremkom nedpløjede anlægsspor fra oldtid og vejspor fra nyere tid
HOM 1721

Anders Horsbøl Nielsen

Grube - Oldtid
Vej/bro - Nyere tid

475. Sorgenfri
16.04.09 Tønning

Boplads

Andet anlægsarbejde

Æ.br. / y.br. / førrom.

sb. 62, 63. På et højtliggende areal nordøst for en bronzealderplads (AUD 2001, 497) fremkom to
bopladser fra ældre og yngre bronzealder. Et langhus i to faser fra ældre bronzealder per. II /III/IV
havde ildsted i den østlige halvdel. To småhuse mod øst hørte sandsynligvis til langhusene. Det ene var
et toskibet hus med tre tagbærende stolper og ildsted i vestenden. Det andet var i to faser og sat af to
sæt tagbærende stolper med ildsted imellem. Desuden fremkom spor af et hus, der typologisk dateres til
tidlig førromersk jernalder. På et lavere plateau var spor efter et treskibet langhus tæt på et
grubekompleks med keramik fra yngre bronzealder
HOM 1015
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Anne Mette Kristiansen

476. Blegsø Banke
16.04.11 Voerladegård

Grave? / gruber / gravplads

Andet anlægsarbejde

Y.st. / førrom. / vikingetid

sb. 107. Ved undersøgelse af et 5 ha stort areal fremkom fyldskifter, gruber og stolpehuller fra
stenalder, to gruber med keramik fra tidlig førromersk jernalder og en gravplads fra vikingetid. Seks
fladbundede gruber med aflange stenpakninger på bunden dateres til tidligneolitikum. De målte 1,5x3
m, og her lå en tværpil og skårkoncentrationer. I flere gruber var der spor efter brug af ild; et gråfarvet
fyldlag med trækulspartikler, spredt trækul, hvidbrændt knogle og ildskørnet flint. Lidt mod øst fra de
andre lå en grube med et Vollingbæger tæt på en 3 m bred stolpekonstruktion af to kraftige yderstolper
forbundet af mindre stolper/planker. Gruber og stenpakninger havde en Ø-V udstrækning med en
tværgående stolperække i øst. De gravlignende anlæg lå inden for et 10x20 m stort område og kan være
brugt ved rituelle handlinger. 100 m mod øst fremkom en gravplads med 27 jordfæstegrave. Gravene
var mandslange og Ø-V orienterede. Nogle grave havde trækiste af varierende konstruktion, og en
havde vognfading. Gravudstyret var typisk for en landsby: en jernkniv med hængehvæssesten placeret
midt i graven, et lille lerkar placeret i østenden eller en perle af glas, rav eller bjergkrystal i vestenden. I
en grav lå dog tre perler, i en anden en økse i østenden og i en tredje rester af hank og lås fra et skrin
med nøgle. Ud fra keramikken og genstandsmaterialet i øvrigt dateres gravpladsen til 900-årene
HOM 1627

Per Borup
Anne Mette Kjærgård

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Grube - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid

477. Hansted Hospital
16.05.02 Hansted

Bebyggelsesspor / vej

Andet anlægsarbejde

Mid.a./nyere tid

sb. 116. Ved undersøgelse fremkom rester af en middelalderbygning med samme orientering som
kirken og rester af grøft, muligvis et vejforløb, også fra middelalderen. Desuden var der anlægsspor fra
nyere tid. Undersøgelsen fortsættes
HOM 1745

Anders Horsbøl Nielsen
Anne Mette Kjærgård

Bebyggelse - Middelalder
Vej/bro - Nyere tid

478. Kirkestien
16.05.08 Søvind

Mølledam / brolægning

Andet anlægsarbejde

Midd.a. / nyere tid

sb. 121. Ved anlægsarbejde fremkom vandaflejret sand over tørv, der tolkes som en opstemmet sø
(mølledam) ældre end 1788. Der blev også fundet en brolægning ved kirkegårdens vestlige låge
HOM 1750

Anders Horsbøl Nielsen

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

479. Rødemølle Banke
16.05.08 Søvind

Gruber / boplads?

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 105, 118-119. Ved forundersøgelse fremkom stolpehuller og gruber med keramik fra ældre
førromersk jernalder
HOM 1492
Grube - Førromersk jernalder

Anne Mette Kjærgård

480. Søvind Mølle
16.05.08 Søvind

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 120. Ved en forundersøgelse fremkom fire stolpehuller og gruber
HOM 1693

Anne Mette Kjærgård

Bebyggelse - Oldtid

481. Bakkegård, Tremhøjvej
16.05.14 Ørridslev

Gravhøj

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 62. Ved udgravninger fremkom spor efter en gravhøj
HOM 1737

Anders Horsbøl Nielsen

Gravhøj - Oldtid

482. Ørridslev Østergård
16.05.14 Ørridslev

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

Fund af stolpehuller, fyldskifter, kogestensgruber, affaldsgruber og tagbærende stolper fra tre huse.
Husene var Ø-V vendte og fra ældre jernalder. De fleste fyldskifter og gruber indeholdt keramik fra sen
førromersk jernalder
HOM 1727

Charlotta M. Lindholm

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

483. Birkholmvej
16.05.15 Østbirk

Boplads / ardspor

Andet anlægsarbejde

Y.st. / æ.br.

sb. 183. Ved anlægsarbejde fremkom gruber og en formodet hustomt med forsænket gulv i område med
tilsvarende huse (bl.a. AUD 2001, 504). Huset fremstod som et 5x 5,5 m stort, mørkebrunt fyldskifte
med seks mindre stolpehuller i kanten, formodentligt vægstolper. I de østlige hjørner fremkom gruber
under gulvet. I en grube uden for gulvlaget lå forkullede hasselnøddeskaller, en kværnsten med
tilhørende løber, et fladehugget flintsegl, en lommeskålsten og keramik fra sen neolitikum/ældre
bronzealder
HOM 1590
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

Per Borup

484. Petersborg Vest
16.05.15 Østbirk

Boplads / gruber / ardspor / stendiger

Andet anlægsarbejde

Y. st. / æ. br.

sb. 183. Fortsat undersøgelse (AUD 2000, 506). Der fremkom tre huse med forsænket gulv i østenden
og nogle ”stendiger”. Det ene hus fremstod som et 4,5x8 m stort mørkebrunt fyldskifte med fem
vægstolper, heraf fire med spor efter forkullede stolper. Huset har målt 5x12 m. Under gulvlaget
fremkom tre gruber med lag af forkullet korn i bunden. Flotering har resulteret i 50 l spelt. I en grube
var spor af to-tre runde træbeholdere til opbevaring af kornet. Fundet tyder på, at husets kornlager er
brændt. Huset dateres til senneolitikum/ældre bronzealder og var skåret af en tidligere undersøgt
palisadegrøft (AUD 1999, 485). 50 m herfra lå to huse med forsænket gulv. Det ene havde tre
tagbærende stolper og en anslået størrelse på 4,5x13 m. Der fremkom lidt keramik fra gulvlaget,
hvorunder der var ardspor. Det andet hus havde også tre tagbærende stolper og en anslået størrelse på
6x17 m samt ardspor under gulvlaget. Syd for lå to parallelle ”stendiger”, begge 14 m lange, NØ-SVorienteret og med en afstand på 15 m. Digerne bestod af en nedgravet grøft fyldt med større sten pakket
med mindre. Stendigerne var bevaret i 0,5 m højde og af ukendt funktion/alder. Mellem stendigerne
fremkom kulturlag og kogestensgruber fra bronzealder. Undersøgelsen fortsættes
HOM 1509

Per Borup

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

485. Urup
16.05.15 Østbirk

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

middelalder / nyere tid

sb. 168. Ved anlægsarbejde fremkom to N-S orienterede stolperækker i forlængelse af hinanden og et
stendige. Stolperne formodes at tilhøre en nærliggende bebyggelse (AUD 1997, 361). Anlæggende
dateres til middelalder./nyere tid
HOM 914

Anne Mette Kjærgård

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

486. Thyregodvej 7
16.06.01 Ejstrup

Boplads

Skovrejsning

Y.br./Førrom.

sb. 242, 243. Ved yderligere undersøgelse fremkom flere bopladsspor (AUD 2001, 514)
HOM 1580

Anders Horsbøl Nielsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

487. Fællesvej 3
16.06.05 Nørre Snede

Gravhøj

Andet anlægsarbejde

Y.st. / æ.br.(?)

sb. 511. Ved muldafrømning fremkom spor efter en overpløjet gravhøj, der bestod af to højfaser med
hver sin randstenskæde og et tyndt lag højfyld. Den ældste, indre stenkæde havde en diameter på 7 m
og den ydre på 15 m. I højens centrum var et nyere plyndringshul. I bunden af dette hul lå nogle store
sten fra den formodede primærgrav. Der var spor efter en sekundær grav i siden af det nye hul, som har
ødelagt begge grave. Der blev fundet lidt fladehugget flint i højfylden
HOM 1732
Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Ældre bronzealder

Per Borup

488. Grættrup
16.06.05 Nørre Snede

Bopladsgrube

Vejanlæg

tidlig førromersk jernalder

Under muldafrømning i forbindelse med vejregulering udgravedes en enkelt grube fra tidlig førromersk
jernalder
HOM 1610

Anne Mette Kjærgård

Grube - Førromersk jernalder

Vejle Amt
489. Palsgård
17.01.01 As

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 29. Ved forundersøgelse fremkom stolpehuller og gruber. Undersøgelsen fortsættes
HOM 1754

Anne Mette Kristiansen

Bebyggelse - Yngre stenalder

490. Kalvestenene
17.01.05 Hjarnø

Bådehus (?)

Andet anlægsarbejde

udateret

sb. 18. Ved overvågning fremkom en stenlægning, kulturlag og stolpehuller. Anlægget ligger på en
strandvold og tolkes som en naust
HOM 893

Anders Horsbøl Nielsen

Andre anlæg/diverse - Udateret

491. Vesterhoved
17.01.05 Hjarnø

Boplads / megalitgrav

Selvvalgt forskning

Yngre stenalder

sb. 17. Ved prøvegravning fremkom kulturlag og et stolpehul fra tragtbægerkultur. Her er tidligere
fundet brændt flint og skår af fodskål, som tyder på en megalitgrav
HOM 1149

Anders Horsbøl Nielsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

492. Damhuset
17.01.12 Uth

Bebyggelsesspor

Andet anlægsarbejde

Mid.a. / nyere tid

sb. 76. Ved anlægsarbejde fremkom grøfter og stolpehuller fra højmiddelalder og nyere tid
HOM 1725
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Anne Mette Kjærgård

493. Granhøjgård
17.02.03 Harte

Boplads

Skovrejsning

ældre stenalder

sb. 20. Ved undersøgelse fremkom flintafslag, blokker, en skraber, en mikroflække og et boreagtig
redskab fra Maglemosekultur
MKH 1132

Silke Eisenschmidt

Bebyggelse - Ældre stenalder

494. Skolebakken
17.02.06 Nørre Bjert

Boplads

Andet anlægsarbejde

Sen førromersk/ældre romersk jernalder

sb. 67. Ved udgravningen af 9.000 m2 fremkom 20 hustomter af jernaldertype. Der blev fundet to
delvist bevarede hegnsforløb og en indhegning omkring et gårdsanlæg. Husene repræsenterer 7-8
gårdsanlæg fra omkring 200 f.Kr. til Kristi fødsel. Gårdene er omgivet af tilhørende kogestens- og
affaldsgruber
MKH 1127

Lisbeth Christensen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

495. Nordbygård
17.04.01 Daugård

Gruber.

Andet anlægsarbejde

Midten af førromersk jernalder.

sb. 45. Ved muldafrømning fremkom 20 gruber fra førromersk jernalder
VKH 6462

John E. Jeppesen

Grube - Førromersk jernalder

496. Østerhåbsvej
17.04.03 Hatting

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 173. Ved forundersøgelse fremkom omfattende bopladsspor. Undersøgelsen fortsættes
HOM 1719

Anne Mette Kristiansen

Bebyggelse - Bronzealder

497. Korning Søndermark
17.04.05 Korning

Boplads

Vejanlæg

Yngre romersk jernalder

sb. 13. Ved prøvegravning fremkom stolpehuller, grøfter, gruber og kogestensgruber. Keramik daterer
lokaliteten til jernalder, formentlig yngre romertid. Undersøgelsen fortsættes
VKH 6538
Bebyggelse - Romersk jernalder

Aase Gyldion Andersen

498. Korning Syd
17.04.05 Korning

Boplads

Vejanlæg

Oldtid

sb. 12. Ved prøvegravning fremkom en stolperække fra en forhistorisk bebyggelse. Undersøgelsen
fortsættes
VKH 6537

Aase Gyldion Andersen

Bebyggelse - Oldtid

499. Fuglkær
17.04.07 Stenderup

Boplads / landsby

Andet anlægsarbejde

Y.br. / Førrom. / æ. rom. / midda.

sb. 50. Ved udgravning fremkom to treskibede huse med en kogestensgrube i vestenden. Det lille hus
måler 4,75x9,5 m og det store 6x21 m. Husene dateres til sen yngre bronzealder. Der fremkom flere
gruber med keramik fra mellem og sen førromersk/ældre romersk jernalder. I en stor grube lå en større
jerngenstand, muligvis en løvkniv. Øst i feltet fremkom tre ens, N-S orienterede, 4,5x9 m store huse
med stolpehuller i langvæggene fra tidlig middelalder. De kan være en del af en større bebyggelse
længere mod øst
HOM 1641

Karen Rysgaard
Anne Mette Kristiansen

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

500. Torsted Vest
17.04.09 Torsted

Boplads / gruber / kogestensgruber

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 36-40. Ved undersøgelse af et godt 20 ha stort område fremkom 18 kogestensgruber, et
firestolpehus og en større grube med skår, heriblandt rester af en støbeform. Gruberne lå flere steder på
kanten af gamle vandhuller, som har betydning for deres funktion
HOM 1617

Per Borup

Bebyggelse - Yngre bronzealder

501. Darlingsvej
17.04.10 Tyrsted

Løsfund

Andet anlægsarbejde

Y.st. / æ. br.

sb. 58. Ved forundersøgelse fremkom et enkelt stykke fladehugget flint
HOM 1735
Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Ældre bronzealder

Per Borup

502. Violvej
17.04.10 Tyrsted

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.br. / førrom.

sb. 53. Ved fortsat udgravning fremkom to treskibede langhuse, hvoraf det ene med tilhørende
kogestensgruber dateres til yngre bronzealder (AUD 2001, 527). Bronzealderhuset var forstyrret af
lertagningsgruber til en keramikovn fra tidlig førromersk jernalder. Der blev fundet 11
lertagningsgruber i alt
HOM 1169

Karen Rysgaard

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

503. Virkelyst
17.05.01 Gauerslund

Boplads.

Andet anlægsarbejde

Ældre romersk jernalder.

sb. 64. Ved undersøgelse fremkom en større boplads fra ældre romersk jernalder med 47 treskibede
langhuse, syv staklader og hegnsforløb. Der er udskilt 12-13 helt/delvist indhegnede gårde i flere faser.
Der blev fundet syv urnegrave, heraf en med nogle stykker smeltet bronze. Centralt lå en cirkulær grøft
med en rektangulær nedgravning. Anlægget tolkes som rester af en gravhøj. I en anden rektangulær
nedgravning lå et kar med korn. Desuden blev der fundet en ornamenteret lerplade tolket som bunden
af en ovn
VKH 6468

John E. Jeppesen

Bebyggelse - Romersk jernalder

504. Lille Drenderup
17.07.08 Ødis

Vandmølle

Diverse

1400-tallet

sb. 60. Tæt på voldstederne Gl. Hougård og Drenderupgård ved Drenderup Bæk fremkom en
vandmølle fra første halvdel af 1400-tallet med rester efter møllebygning. Inde i bygningen blev fundet
fundamentet til kværnen. Det består af to vandretliggende bjælker med nedsatte, lodretstående stolper
til at bære kværnen. Her lå mange knuste kværnsten. I møllebygningen blev kassen og akslen til
møllehjulet samt enkelte padlebladsstøtter fundet. Øst for møllen fremkom en spunsvæg af svære,
tilspidsede spunsplanker og stolper. Spunsvæggen har opdæmmet åen til en mølledam. Nord for møllen
var der spor efter vejen, der var piloteret på pæle. Møllen nedlægges i 1500-tallet og flyttes mod vest til
det nuværende Drenderup Møllegård, der nævnes første gang 1584
MKH 1129

Tenna R. Kristensen

Vandmølle - Middelalder

505. Møllevej
17.07.08 Ødis

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 64. Undersøgelse af boplads med en-to staklader og gruber med keramik. Stakladerne fremkom nær
en sænkning med stenbrolægning, der var bygget op omkring en 2 m lang, træsat, Ø-V gående rende.
Renden og brolægningen kan være grebning og brolægning i staldenden af et langhus med stald i vest
og mødding vest for gavlen. Lokaliteten tolkes som en enkeltgårdsbebyggelse fra sen førromersk
jernalder
MKH 1131
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Hans Chr. H. Andersen

506. Drantum Syd
17.08.02 Brande

Kogegruber/grav?

Andet anlægsarbejde

Br. el. j./udateret

sb. 284. Ved undersøgelse fremkom ni kogestensgruber og en mulig grav bestående af en 1,2x2,2 m
stor nedgravning med sten og trækulslag i den ene ende
HEM 3941

Martin Winther Olesen

Grube - Bronzealder
Grube - Jernalder
Gravplads/grav - Udateret

507. Dalsgård II
17.08.05 Givskud

Boplads

Vejanlæg

Senneolitikum/ældre bronzealder

sb. 309. Fortsat undersøgelse af hustomt, kulturlag, gruber, kogestensgruber og stolpehuller (AUD
2001, 530). Huset var toskibet, Ø-V orienteret og målte 7x19,5 m. I østenden var en 6,5x6,5 m stor
nedgravning fyldt op med kampesten. Enkelte vægstolper i husets vestende kunne erkendes som
kløvede planker, mens der i østenden var spor efter runde pæle. Østgavlen var åben, og der var indgang
i syd. I en nedgravning inde i huset fremkom dele af et spandformet lerkar. I anlæg nær huset blev der
fundet et remendebeslag af bronze og fragmenter af en tranlampe
VKH 6498

Aase Gyldion Andersen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

508. Frydensbjerg II
17.08.05 Givskud

Gruber/diverse

Vejanlæg

ældre stenalder/yngre stenalder

sb. 308. Ved undersøgelse fremkom gruber og stolpehuller. Tre anlæg fremstod som aflange fyldskifter.
Et af dem målte 1,53x2,45 m med badekarlignende form. Fire stolpehuller med en afstand på 5,75-7,5
m kan være midtsuler i et Ø-V vendt hus. I et fyldskifte fremkom en fragmenteret hals fra et
ornamenteret tragtbæger. I tre gruber blev der fundet mikroflækkeblokke og mikroflækker fra ældre
stenalder
VKH 6478

Aase Gyldion Andersen

Grube - Stenalder
Grube - Stenalder

509. Riisgård
17.08.05 Givskud

Boplads

Vejanlæg

Bronzealder

sb. 305. Fortsat undersøgelse af kulturlag, kogestensgruber, gruber og stolpehuller med keramik fra
yngre bronzealder på sydsiden af et bakkedrag (AUD 2000, 575). Lokaliteten var forstyrret af en
grusgravning
VKH 6390
Bebyggelse - Bronzealder

Aase Gyldion Andersen

510. Ølholm
17.08.09 Langskov

Boplads

Vejanlæg

Tidlig førromersk jernalder

sb. 18. På en bakke ved sydsiden af Ølholm Kær blev der påvist to hustomter, 18 gruber, to grøftforløb,
17 kogestensgruber samt yderligere stolpehuller og fyldskifter. Husene var treskibede langhuse med
bevarede tagbærende stolper og væggrøft i østenden. Et hus blev helt afdækket og målte 5,25x9,75 m.
Her blev fundet keramik, enkelte knusesten, kværnstensfragmenter og flintafslag
VKH 6499

Vibeke Juul Pedersen

Bebyggelse - Førromersk jernalder

511. Grønbjerg
17.08.10 Ringgive

Boplads.

Andet anlægsarbejde

Tidlig førromersk jernalder.

sb. 212. Ved undersøgelse fremkom stolpehuller, gruber og kogestensgruber. Nogle af gruberne
indeholdt keramik fra tidlig førromersk jernalder
VKH 4456.

John E. Jeppesen

Bebyggelse - Førromersk jernalder

512. Gretkær
17.08.14 Uldum

Boplads

Vejanlæg

Stenalder/bronzealder/førr. jernalder

sb. 15. Under anlægsarbejde på et markant bakkedrag fremkom otte langhuse, en mindre bygning, to
grubekomplekser, kogestensgruber samt enkelte ildsteder og trækulspletter. Et langhus dateres
typologisk til bronzealder, mens de øvrige huse, grubekomplekser og enkelte kogestensgruber dateres
til førromersk jernalder. Endvidere var der fyldskifter med fund fra Maglemosetid og tidlig neolitikum
VKH 6483

Karen Rysgaard
Vibeke Juul Pedersen

Kulturlag - Stenalder
Kulturlag - Stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

513. Uldum
17.08.14 Uldum

Boplads

Vejanlæg

Yngre bronzealder

sb. 18. På sydkanten af et mindre plateau fremkom dele af et langhus, fem mulige hegnsforløb, 12
gruber, tre kogestensgruber samt fyldskifter og ”løse” stolpehuller. Huset var et Ø-V vendt, treskibet
langhus, hvoraf vestenden blev undersøgt. De tagbærende stolper og enkelte vægstolper var bevaret, og
inde i huset et muligt ildsted. Huset var 6,5 m bredt og 5,75 m ved vestgavlen. Det dateres typologisk til
yngre bronzealder. Der blev fundet skår i gruber og huset samt bunden af et lerkar og et
kværnstensfragment. De fem hegnsforløb var mindre sekvenser, op til 14 m lange. De må tilhøre en
yngre bebyggelse
VKH 6518
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Vibeke Juul Pedersen

514. Uldum Søndermark
17.08.14 Uldum

Boplads

Vejanlæg

Yngre romersk jernalder

sb. 16. På nordsiden af en bakke fremkom ni treskibede langhuse, to firstolpehuse, to mulige småhuse,
syv hegnsforløb, ni gruber, 20 kogestensgruber samt ”løse” stolpehuller og fyldskifter. De bevarede
vægge i husene bestod af tætstillede stolper. De tagbærende stolper var placeret med varierende afstand.
Husene var 4,5-5,75 m brede og 12-23 m lange. I to huse var der ildsteder. Hegnsforløbene var
samtidige med husene. Der blev fundet skår, to vævevægte, en glittesten, et kværnstensfragment og
spredt flint
VKH 6493

Vibeke Juul Pedersen

Bebyggelse - Romersk jernalder

515. Uldum Søndermark 2
17.08.14 Uldum

Gruber

Vejanlæg

Tidlig førromersk jernalder

sb. 17. Ved prøvegravning fremkom en større og to mindre gruber, heraf to lertagningsgruber.
Gruberne indeholdt skår, klumper af rødbrændt ler, brændt knogle og et større kværnstensfragment
VKH 6514

Vibeke Juul Pedersen

Grube - Førromersk jernalder

516. Alstedgård
17.08.18 Øster Nykirke

Boplads

Vejanlæg

Tragtbægerkultur/ tidlig førr. jernalder.

sb. 300. Ved udgravning på sandet bakke fremkom fire hustomter, et kulturlag, stolpehuller og
fyldskifter fra tragtbægerkultur samt fyldskifter og gruber med keramik fra tidlig førromersk jernalder. I
den sydøstlige del af feltet lå to huse under TRB-kulturlaget, mens to andre lå højere i den nordvestlige
del. De sidstnævnte huse havde formodentlig to faser, og alle havde midtsulekonstruktion. I tre huse lå
keramik fra tragtbægerkultur, tidlig neolitikum. Kulturlaget blev soldet, og der blev påvist
underliggende anlæg bl.a. de to huse. Husene var mindre og ligner typiske TN-huse. Husene kan også
tolkes som rester af en langhøj. I kulturlaget lå keramik, brændte ben, trækul, flintafslag, brændt flint,
tværpile, fragment af flækkeblok samt nakkeenden af en sleben, tyndnakket og en spidsnakket
flintøkse. Kulturlaget dateres til tidlig neolitikum C ud fra keramikken
VKH 6396

Charlotta M. Lindholm

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

517. Bredsten kirke
17.09.01 Bredsten

Kirke

Restaurering

Middelalder

Kirken er præget af en ombygning i 1738-39, men under skibets gulv er bevaret store dele af et
oprindeligt mørtelgulv udstøbt over en solid pakning af marksten. Ved begge langvægge står de
nederste 10-15 cm af en 40 cm bred vægbænk, der slutter sig til resterne af de nedbrudte sidealtre
NM II 1459/02
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Birgit Als Hansen

518. Frederikshåb Plantage
17.09.08 Randbøl

Røser

Selvvalgt forskning

Førromersk jernalder (?)

sb. 368, 397. Delvis undersøgelse af to fredede røser. Den ene målte 0,6x6x6 m. Halvdelen af stenene
var ildpåvirkede, mens de øvrige var marksten op til 30 cm. Den anden målte 0,5x3,4x3,8 m og var
udelukkende opbygget af marksten. Der blev udgravet hhv. en kvart og en halv røse samt begge
centerpartier. I begge røser lå flintafslag og enkelte knusesten, og i den ene en lille skubbekværn.
Røserne ligger i et røsefelt med op imod 200 røser på et aflangt bakkedrag
VKH 6527

Folmer Christiansen

Andre anlæg/diverse - Førromersk jernalde

Ringkøbing Amt
519. Bakkegård
18.01.02 Dejbjerg

ardpløjning og hjulspor

Skovrejsning

oldtid og nyere tid

sb. 141. Ved prøvegravning fremkom vestligst et system af tætliggende ardspor i flere retninger som
følge af langvarig dyrkning og et system af højryggede agre. Desuden fremkom et hjulspor/hulvej, der
delte sig i to
SKJ 777

Torben Egeberg

Ager/mark - Oldtid
Vej/bro - Nyere tid

520. Sønderupgård
18.01.07 Nørre Vium

Bopladser/grav?/gravhøj

Andet anlægsarbejde

Y.st./br.

sb. 180, 74. Undersøgelse af 5.140 m2 med bopladsfund og overpløjet gravhøj. Mod vest fremkom
gruber og stolpehuller fra tragtbægerkultur. I en nedgravning fremkom to hele, tyndnakkede flintøkser
hhv. 8,8 og 13,5 cm lange samt et uornamenteret skår. Fem andre nedgravninger indeholdt flint bl.a. en
del af en sleben økse, knusesten og skår fra tragtbægerkultur. Desuden var der 20 fyldskifter. Et par
nedgravninger med skår og flint udgjorde sammen med andre huller en regelmæssig række og kan være
rester af et hus. Mod øst fremkom nedgravninger med flintaffald og skår fra tragtbægerkultur. Den ene
var rektangulær, 1,3x2 m stor, flad bund og kan være en grav. Der blev også undersøgt en nedpløjet
høj, 12 m i diameter. Centralt lå en Ø-V orienteret grav, 1,3x2,6 m og 30 cm dyb. Graven var delvist
ødelagt af en grøft, hvori der lå skår af et snorebæger fra enkeltgravskultur. Nordligt i området var der
en kogestensgrube samt to sikre og et muligt hus fra yngre bronzealder fra en tidligere undersøgt
boplads (AUD 1995, 394). De to huse var hhv. 13 og 15 m lange med 4 og 6 sæt tagbærende stolper. I
det ene hus var der rester af ildsted, og i et stolpehul lå der en kværn og skår fra yngre bronzealder
HEM 3363
Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Jens Jørgen Kærgaard
Hans Rostholm

521. Lundenæs
18.01.08 Skjern

vadested

Andet anlægsarbejde

nyere tid

sb. 44. Ved prøvegravning fremkom rester af et vadested på lokalitet omtalt i arkivalske og
kartografiske oplysninger fra 1600-1700-tallet. Her var bevaret en sænkning i aflejringerne fyldt op
med knuste teglstensbrokker. Samme sted fremkom klovaftryk fra kreaturer, der har gået på de lyse
sandaflejringer og trådt det ned i mørkere lag
SKJ 750

Lars Agersnap Larsen
Torben Egeberg

Vej/bro - Nyere tid

522. Roderdal
18.01.11 Sønder Borris

dyrkningsspor og hjulspor

Råstof

nyere tid

sb. 197. Ved prøvegravning fremkom et system af hjulspor og et system af ældre plovfurer
SKJ 771

Torben Egeberg

Ager/mark - Nyere tid

523. Hvejnkær
18.02.09 Sevel

Brønd

Selvvalgt forskning

Jernalder

sb. 757. På luftfoto var der iagttaget aftegninger i kornmarken. To aftegninger blev undersøgt. Den ene
var en brønd med skår fra jernalder og den anden et anlæg fra nyere tid
HOL 20.384

Bo Steen

Bebyggelse - Jernalder

524. Humlegård
18.03.05 Gjellerup

Boplads/grave

Andet anlægsarbejde

Førrom./j.

sb. 77. Fortsat undersøgelse af 13.000 m2 på sydvestlig del af bakkedrag (AUD 2000, 609). Her
fremkom tre urnegrave fra jernalder øverst på bakken og et 5,5x11 m stort hus på den lavere, sandede
del. Huset tilhører en boplads længere mod øst (AUD 2000, 608). Desuden fremkom syv
kogestensgruber og syv affalds/lertagningsgruber med enkelte slagger og skår fra tidlig førromersk
jernalder. Desuden var der et område med pløjelag dækket af sandflugt
HEM 3562
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Jernalder

Martin Winther Olesen

525. Nørregade
18.03.06 Herning

Boplads

Vejanlæg

Førrom./æ.germ./vik.

sb. 44. Ved undersøgelse fremkom en brønd, en sænkning med kulturlag, syv gruber samt to render og
enkelte stolpehuller. Kulturlaget dækkede to gruber, hvoraf den ene var 3,5 m i diameter med
jernslagger og skår fra førromersk jernalder. To mindre gruber var nedgravet i kulturlaget. Her lå hhv.
skår fra 4.-5. årh. og skår af et halvkuglekar fra vikingetid. Længere mod sydvest er der gjort fund fra
samme perioder af oldtiden (AUD 1995, 414)
HEM 3946

Jens Jørgen Kærgaard
Hans Rostholm

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

526. Rolighedsvej
18.03.06 Herning

Boplads

Vejanlæg

Ældre germansk jernalder

sb. 45. Ved undersøgelse af 7x13 m fremkom en brønd og 28 stolpehuller. Brønden var 2,1 m i
diameter og gravet 1,55 m ned i undergrunden med indhold af lerklining, brændte knogler og skår.
Stolpehullerne var fra et mindst 15 m langt, Ø-V vendt hus, hvoraf den sydlige væg og fire tagbærende
stolper blev afdækket. Syd for huset fremkom rester af et hegn. Skår fra stolpehullerne dateres til 4.-5.
årh. Desuden blev der fundet en halv, blålig glasperle
HEM 3942

Jens Jørgen Kærgaard
Hans Rostholm

Bebyggelse - Germansk jernalder

527. Annalyst
18.03.07 Ikast

Boplads

Andet anlægsarbejde

Sen br./tidlig førrom.

sb. 73. Ved undersøgelse af 4.980 m2 fremkom enkelte stolpehuller, et kort hegn og en grube med skår
fra sen bronzealder. Lidt nordligere lå en kogestensgrube og en lertagningsgrube med knusesten,
kværne, glittesten, fem velbevarede kohorn og skår fra tidlig førromersk jernalder
HEM 3945

Martin Winther Olesen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

528. Uhre I
18.03.07 Ikast

Boplads/brandgrav

Vejanlæg

Yngre bronzealder

sb. 57. Fortsat undersøgelse (AUD 2000, 622). På 1.988 m2 fremkom en brandgrav, et par stolpehuller,
seks kogestensgruber og to gruber med fund samt forskellige fyldskifter. Brandgraven var 70 cm i
diameter og 38 cm dyb med et mørkt lag af brændte ben i bunden. I fylden lå små stykker lerklining og
enkelte skår fra yngre bronzealder. Den ene grube bestod af tre sammenhængende nedgravninger med
enkelte skår. Den anden grube var 90 cm i diameter og indeholdt skår af et stort forrådskar og et lille,
tyndvægget kar fra yngre bronzealder
HEM 3331
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Yngre bronzealder

Jens Jørgen Kærgaard
Hans Rostholm

529. Koustrup
18.03.10 Rind

Bopladser/grave?

Andet anlægsarbejde

Y.br./førrom./udateret

sb. 125. Undersøgelse af 25.300 m2 på et stort bopladsområde (AUD 2001, 567). Mod vest fremkom
et 21 m langt hus, stolpehuller samt gruber med skår og lerblokke fra tidlig førromersk jernalder. En
grube indeholdt forkullede planker. På området var der 150 kogestensgruber, heraf en del i større
koncentrationer. Gruberne indeholdt skår fra yngre bronzealder, kværne, flintaffald, en spillebrik lavet
af et skår, rester af lerklining og et 2 cm højt lerkar. I den sydøstlige del fremkom to ringgrøfter, ca. 5,5
m i diameter. De kan være rester af tuegrave fra jernalderen.
HEM 3391

Tinna Møbjerg

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

530. Munkgårdkvarteret Syd
18.03.14 Snejbjerg

Boplads

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 80. Ved mindre afgravning fremkom et par stolpehuller umiddelbart syd for boplads fra førromersk
jernalder (AUD 1999, 558)
HEM 3585

Erik Møller Jensen

Bebyggelse - Udateret

531. Stenbjergkvarteret
18.03.14 Snejbjerg

Boplads/gravplads

Andet anlægsarbejde

Ældre romersk jernalder

sb. 77. Fortsat undersøgelse af 5.910 m2 (AUD 1999, 559). Her fremkom 24 kogestens-, lertagningsog affaldsgruber. En del gruber indeholdt skår fra ældre romertid. I sydøst var der rester af tre huse og
et 12x48 m stort område med 18 gravanlæg. Der er fem store nedgravninger, heraf tre stenfyldte. Den
var en 2x3,3 m stor og 90 cm dyb nedgravning med en kiste på 1x2,4 m med tre mindre jernstykker
samt to lerkar i vestenden og fire lerkar i østenden anbragt på to træstykker. Desuden var der otte små,
rektangulære fyldskifter på 0,7x1 m med tydelige kistespor ved overfladen. Fem gruber indeholdt
lerkar, såkaldte bikamre, og de to blev undersøgt. De målte 0,4x0,5 m med enkelte bevarede sten og
hhv. fire og et lerkar. Alle grave er fra ældre romersk jernalder
HEM 3404
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Martin Winther Olesen

532. Rosenholmvej
18.03.18 Tjørring

Boplads/smedje

Andet anlægsarbejde

Sen førrom./æ.rom.

sb. 49. Fortsat undersøgelser af stor boplads der strækker sig over 180.000 m2 (AUD 2001, 573). Det
nordvestlige hjørne af et 65x80 m gårdskompleks fra ældre romersk jernalder blev afdækket. Desuden
undersøgtes en smedje i den nordlige udkant af et gårdsanlæg fra sen førromersk jernalder. Den
fremstod som et 4x4,8 m, Ø-V vendt kulturlag afgrænset af to stolpevægge i langsiderne. Inde i
smedjen fremkom to koncentrationer med slagger, formodentligt udrømmede slagger anbragt i varm
tilstand, og en del varmepåvirkede sten. Der var en esse med en 0,5x0,5 m stor, stenforet sænkning og
indfyringskanal i østsiden. I smedjen lå skår fra sen førromersk jernalder
HEM 3441

Martin Winther Olesen

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

533. Tjørring Nord
18.03.18 Tjørring

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./y.br.

sb. 51. Ved forundersøgelse af 7.000 m2 fremkom stolpehuller og fyldskifter med fund fra yngre
stenalder samt bopladsfund fra yngre bronzealder (AUD 1999, 561). Der var spredte kogestensgruber
og gruber over hele området. Mod nord lå en 10x30 m stor grube og tre langhuse. Flere stolpehuller og
gruber indeholdt skår fra sen yngre bronzealder
HEM 3702

Tinna Møbjerg

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

534. Lyngsmose
18.04.06 No

Befæstet boplads

Dyrkning

Yngre førromersk jernalder

sb. 56. Fortsat udgravning af Borremoseanlæg fra førromersk jernalder per. IIIa (AUD 2001, 579). Der
blev foretaget supplerende undersøgelser af hustomter og palisadestolpehuller samt fritlagt den nordlige
tredjedel af den befæstede landsby. Her fremkom en portåbning af samme karakter som dem i øst, vest
og syd. Desuden fremkom seks langhuse, hvoraf to overlapper hinanden. Det nordligste langhus er
omgivet af et hegn i flere faser, der sandsynligvis er sløjfet ved anlæggelsen af voldgraven. Et hjulspor
kan følges øst for voldgraven og er stratigrafisk ældre end den nordlige indhegning. Der er nu fundet 18
langhuse og to småhuse. Bebyggelsen har omfattet 15 samtidige langhuse og to småhuse, hvoraf det
ene er udhus til et langhus og det andet en centralt beliggende lille bygning med fælles funktion f.eks.
en kultbygning. Der blev foretaget supplerende geologiske og palæobotaniske undersøgelser
RIM 7723
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Førromersk jern

Palle Eriksen
Per Ole Rindel

535. Bojsens Gård
18.04.10 Ringkøbing

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

middelalder

sb. 18. I forbindelse med renovering af en gammel købmandsgård blev der foretaget udgravning inde i
en bygning og uden for i gården. Inde i huset fra 1830 fremkom kulturlag, stolpehuller og en brønd fra
middelalderen samt spor efter smedevirksomhed. I gården fremkom bl.a. rester af ovne. Fundene består
især af skår fra kuglepotter. Aktiviteterne dateres til 1300-årene
RIM 7915

Helle Henningsen
Dorte Lund Mortensen

Kulturlag - Middelalder

536. Drøwten
18.05.05 Gimsing

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 56. Prøvegravning i område med tidligere spor efter boplads (AUD 1999, 569) gav få, nye
oplysninger
HOL 20.343

Bo Steen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

537. Nørregade 1
18.05.09 Holstebro

Kulturlag, brolægning, fundament

Andet anlægsarbejde

Middelalder og nyere tid

sb. 67. Tæt ved det centrale torv og ud til det gamle hovedstrøg blev 220 m2 undersøgt. Her fremkom et
kulturlag, hvis ældste del stammer fra middelalder. En grube til kalklæskning og to formodede grave
dateres til nyere tid. I og under kulturlaget fremkom stolpehuller, en grube og en formodet skelgrøft fra
middelalder. I et andet felt fremkom dele af en stenpikning på undergrunden, formentlig en smøge
mellem to huse, samt kulturlag med et skår fra tidlig middelalder og flere fra højmiddelalder. Over dette
lag fremkom spor efter de voldsomme bybrande. På et lergulv lå et brandlag med store klumper brændt
ler i, formentlig fra 1600-tallet. Herover var et lergulv med tilhørende sokkelsten, og herover endnu et
brandlag, sandsynligvis fra 1733. På det tidspunkt lå Peter Sørensen Schandorphs købmandsgård på
stedet, og fundene er formentlig resterne af hans gård. Alle tre længer samt det meste indbo og lager gik
til, da størstedelen af byen brændte
HOL 20.381

Lis Helles Olesen

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

538. Vestergade 16
18.05.09 Holstebro

Grube

Andet anlægsarbejde

17-1800-årene

sb. 69. Ved prøvegravning fremkom en affaldsgrube med skår fra 1700-1800-årene
HOL 20.389
Grube - Nyere tid

Helle Henningsen

539. Agerbæk
18.05.10 Mejrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 230. Ved prøvegravning fremkom en 28 m lang hustomt med tagbærende stolper, et ildsted og en
skillevæg midt i huset
HOL 20.374

Bo Steen

Bebyggelse - Bronzealder

540. Elkær
18.05.10 Mejrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder/bronzealder

sb. 119. Fortsat undersøgelse af fire bopladser fra neolitikum–bronzealder (AUD 1999, 571; AUD
2001, 587). Den ene boplads ”Elkær” lå på en mindre bakkeflade i den østlige del af området. Ved
udgravning fremkom et toskibet hus fra senneolitikum og et mindre treskibet hus fra ældre bronzealder.
Det toskibede hus var 6,5 m bredt, mindst 22 m langt og orienteret VSV-ØNØ. Stolpehuller til de
tagbærende stolper og dele af syd- og nordvæggen var bevaret. Det treskibede hus havde tagbærende
stolper og målte 5-6x12-14 m med en Ø-V orientering
HOL 20.404

Bo Steen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

541. Katrinesminde
18.05.10 Mejrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder/bronzealder

sb. 119. Fortsat undersøgelse af fire bopladser fra neolitikum–bronzealder (AUD 2001, 587). Tre af
bopladserne ”Katrinesminde” lå i den vestlige del med 70 m imellem, heraf er de to udgravet. Der er
afdækket to toskibede huse med forsænket gulv i den østlige del og tre toskibede huse uden
forsænkning. Husene dateres til senneolitikum–ældre bronzealder
HOL 20.406

Bo Steen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

542. Lille Agerbæk IV
18.05.10 Mejrup

Gravhøj

Andet anlægsarbejde

Enkeltgravskultur

sb. 70. Udgravning af overpløjet gravhøj, der indeholdt to jordfæstegrave på 1,4x3,4 m. I den ene grav
var der konturer af en kiste med støttesten langs nordsiden på gravbunden. Ud fra typen dateres gravene
til enkeltgravskultur. I randen af gravhøjen fremkom 13 stolpehuller. De dannede en cirkel med en
diameter på 12-13 m og har givet forbindelse til den ene grav, der lå i centrum af stolpecirklen
HOL 20.379
Gravhøj - Yngre stenalder

Bo Steen

543. Mellemtoft Øst
18.05.10 Mejrup

Boplads/gård

Andet anlægsarbejde

Tidlig middelalder

sb. 225. Fortsat undersøgelse af en landbebyggelse benyttet fra midten af 1100-tallet til midten af 1200tallet (AUD 2001, 588). Her fremkom 11 stolpehuller fra en hustomt. Den vestlige del af huset var
ødelagt, men det har målt 5x15 m. Desuden fremkom et grøftforløb fra middelalder og to recente grøfter
HOL 20.321

Bo Steen

Bebyggelse - Middelalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

544. Meldgård
18.05.11 Måbjerg

Boplads

Vejanlæg

Yngre bronzealder – førromersk
jernalder per. I-II.

sb. 151. Ved udgravning på en bakkeflade fremkom et nedpløjet bopladsområde fra yngre bronzealder
og førromersk jernalder per. I-II. For foden af bakkekammen blev der afdækket et kompleks af
materialetagnings- og kogestensgruber med skår, glittesten, knusesten, kværnsten og jernslagger. Ved
flotering af jordprøver fra gruberne blev der fundet forkullede korn og frø
HOL 20.388

Bo Steen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

545. Krøjbroerne
18.06.01 Egvad

Bro

Andet anlægsarbejde

Renaissance og nyere tid

sb. 72. Udgravning af den sydlige af to broer, der sammen med den 90 m lange bro over åens hovedløb
udgjorde broerne på Kongevejsforløbet mellem Skjern og Tarm frem til 1850 (AUD 2000, 640). Broen
havde bevarede brostolper og mange brostolpehuller i den faste siltundergrund. Det nordlige brofæste
var bedst bevaret. Her lå udvæltede stolper med vandrette planker bag og bagved igen
sammenhængende tæpper af lyng til sikring af brohovedets og vejbanens fyldmasser. Den oprindelige
sikring af åens nordbrink var udført med opstablede klægtørv. Broens ældste dele var bygget af eg,
mens de nyere dele var fyrrestolper. I broens sidste levetid bestod den af tre fag og var 10 m lang
SKJ 659

Mette Busch
Lars Agersnap Larsen
Torben Egeberg

Vej/bro - Nyere tid

546. Lemvig by
18.07.07 Lemvig

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 23. Fund af et kulturlag med skår af kuglepotter fra middelalder, der tolkes som udsmidslag
HOL 20.398
Kulturlag - Middelalder

Helle Henningsen

547. Kabbelvej
18.07.11 Nørlem

Boplads

Andet anlægsarbejde

Vikingetid/førromersk jernalder per. III.

sb. 29. Ved prøvegravning på en bakkeflade fremkom et mindst 22 m langt treskibet, N-S orienteret hus
med buede langvægge samt en mindre grube med skår fra førromersk jernalder per. III
HOL 20.402

Bo Steen

Grube - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

548. Finderup kirke
18.08.04 Nørre Felding

Haveaffald-kulturlag

Andet anlægsarbejde

nyere tid

sb. 109. Ved besigtigelse fremkom affald fra ca. 1950 samt store mængder muld og brokker. Stedet har
tjent som lokal fyldplads
VSM 402G

Jesper Hjermind

Kulturlag - Nyere tid

549. Nørre Sognstrup
18.08.04 Nørre Felding

Grube

Selvvalgt forskning

Sen bronzealder - førromersk jernalder
per. I

sb. 245. Ved overflyvning var der iagttaget runde, grønne pletter i kornmarkerne. En undersøgelse
viste, at det var en eller flere sammenhængende lertagningsgruber med skår fra sen bronzealder/tidlig
jernalder
HOL 20.383

Bo Steen

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Førromersk jernalder

550. Rammedige
18.09.08 Ramme

Forsvar

Selvvalgt forskning

Jernalder

sb. 108, 252. Fortsat undersøgelse af voldgraven til Rammedige (AUD 2002, 599). Palisadebæltet
fortsatte mod nord og blev afdækket over 60 m langs voldgraven. Det var visse steder ødelagt af en vej,
men den velbevarede del bestod af 6-7 rækker af runde, sorte stolpehuller uden overlapninger.
Palisadebæltet ligger 2,5-3 m fra voldgravens yderside og er op til 3,5 m bredt. Palisadebælte, vold og
voldgrav er ikke fundet sammen tidligere. Palisadebæltet kan være det første forsvarsanlæg, der er
udbygget senere med vold og voldgrav
HOL 20.359
Forsvarsanlæg/voldsted - Jernalder

Ribe Amt

Lis Helles Olesen

551. Store Andst I
19.01.01 Andst

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 111. Ved undersøgelse af ca. 800 m2 på bakkedrag fremkom et Ø-V orienteret treskibet langhus
samt et større og flere mindre fyldskifter. Huset målte 6x20 m med tre sæt tagbærende stolper og en
række tætstillede vægstolper i sydsiden. Et indgangsparti med let indtrukne letvægs- eller
indgangsstolper var placeret i sydsiden lige øst for de midterste tagbærende stolper. I vestenden lå en
halv kværnsten. Konstruktionsdetaljer og keramik daterer huset til yngre bronzealder. Fraværet af
udskiftede stolper og de få anlægsspor tyder på, at bosættelsen var kortvarig
HBV 1094

Niels Andreasen

Bebyggelse - Bronzealder

552. Store Andst II
19.01.01 Andst

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

1600-1700

sb. 112. Ved undersøgelse fremkom stolpehuller fra en kraftig bygning med indvendige mål på 4,5x25
m og tagbærende væg. Inde i huset blev der påvist to formodede tagbærende midtsuler 8,5 m fra hver
gavl. Huset havde jordgravede vægstolper og var konstrueret som en bindingsværksbygning, måske en
økonomibygning med værkstedsaktivitet. 5 m fra vestgavlen fremkom en stensamling tolket som en
brolægning. Der blev fundet 80 stykker keramik: skår, standfødder af jydepotter, rødbrændte og
glaserede potter samt tallerkener. Der blev også fundet to hvæssesten af finkornet sandsten, rødbrændt
bygningstegl, tagtegl og to små stykker vinduesglas samt metalgenstande, især nagler og kramper. Et
mere sjældent fund er et afbrækket ben fra en trebenet bronze- eller malmgryde og yderligere et ben fra
en bronze- eller malmgryde som løsfund. Af personlige genstande fremkom bæltespænder og knive,
heraf én med fint udformet skaftende i metal. Bygningen dateres til 1500-1700-tallet ud fra
konstruktionsdetaljer og keramik. Den optræder ikke på udskiftningskortene og blev nok fjernet før
udskiftningen ca. 1800-1850
HBV 1122

Niels H. Andersen

Bebyggelse - Nyere tid

553. Dakavej
19.01.08 Skanderup

Grube

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 78. Prøvegravning afdækkede kogestensgruber, heraf en med keramik fra bronzealder
MKH 1154

Svea B. Andersen

Grube - Bronzealder

554. Nagbøl Å
19.01.09 Vamdrup

Boplads

Diverse

Ertebølle

sb. 80. Ved prøvegravning af 25 m2 fremkom små flækker, tværpile, enkelte blokafslag og
ukarakteristiske afslag; området tolkes som udkanten af en Ertebølleboplads. 200 m mod vest ligger en
anden Ertebølleboplads, og de to kan være en del af et sammenhængende bopladssystem
MKH 1139
Bebyggelse - Ældre stenalder

Svea B. Andersen

555. Fladshøj
19.03.03 Føvling

Gravhøj

Dyrkning

Ældre bronzealder

sb. 97. Ved undersøgelse af et 1x2 m stort felt på nordsiden af den kendte egekistehøj blev det påvist, at
højen har en kerne indkapslet af kraftigt cementerede jernlag. Bunden af højens jernkappe og to skifter
tørveopbygning var bevaret. Højen dateres til ældre bronzealder ud fra type og ældre fund. Der blev
udtaget prøver til naturvidenskabelige undersøgelser. Under muldlaget fremkom ardspor
HBV 1132

Torben Dehn
Mads Kähler Holst

Ager/mark - Ældre bronzealder
Gravhøj - Ældre bronzealder

556. Tobøl
19.03.03 Føvling

Gravhøj

Dyrkning

Ældre bronzealder

sb. 93. Ved prøvegravning af overpløjet høj blev det påvist, at højen har en kerne indkapslet af kraftigt
cementerede jernlag. Højen dateres til ældre bronzealder ud fra type og ældre fund. Der blev udtaget
prøver til naturvidenskabelige analyser. Under muldlaget fremkom ardspor
HBV 1131

Mads Kähler Holst

Ager/mark - Ældre bronzealder
Gravhøj - Ældre bronzealder

557. Skelhøj
19.03.03 Føvling

Gravhøj

Selvvalgt forskning

Ældre bronzealder

sb. 95. Udgravning af velbevaret gravhøj, 30 m i diameter og 5 m høj. De undersøgte dele er opført i et
sammenhængende forløb. Men højen består af flere konstruktionstrin med sektionering af de enkelte
trin, hvilket afspejler højbyggeriets organisation og en måde at styre højens form og opbygning. Højen
var omkranset af en randstenskæde, der nu er næsten væk. Bag randstenskæden fremkom en 1,5 m høj
vold af gruset materiale lagt op ad højens tørveopbygning, tilsyneladende i flere omgange. Oprindeligt
har materialet dannet en flad terrasse foran tørvehøjen. I den grusede fyld fremkom nogle 1,5 m lange,
radiære stenstrenge, der gik fra tørvehøjens kant til yderkanten af afgrænsningsfylden. Undersøgelsen
fortsættes
NM I 8282/02

Mads Kähler Holst
Marianne Rasmussen

Gravhøj - Ældre bronzealder

558. Holsted Overmark
19.03.04 Holsted

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Gj/vik

sb. 87. Ved fortsatte undersøgelser fremkom to hustomter fra germansk jernalder samt en gårdsenhed
med et 42 m langt langhus og tre grubehuse fra vikingetid (AUD 2001, 605)
HBV 941
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Ejvind Hertz

559. Sønder Holsted I
19.03.04 Holsted

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Sen frj/ærj

sb. 83. Fortsat undersøgelse af en boplads fra sen førromersk jernalder/ældre romersk jernalder med
velbevarede og velorganiserede landsbystrukturer (AUD 2000, 657). Der er udskilt to parallelt liggende
rækker af gårde på 20x40 m i én af mindst tre faser. Desuden er 6-7 gårde helt eller delvist undersøgt
HBV 850

Ejvind Hertz

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

560. Sønder Holsted III
19.03.04 Holsted

Jordfæstegrav

Andet anlægsarbejde

EGK

sb. 83. Ved muldafrømning på jernalderplads fremkom et gravanlæg fra tidlig enkeltgravskultur med
ringgrøft. I graven lå en skafthulsøkse af bjergart, to ravskiver og en flintflække. Graven har været uden
høj, da jernalderstolpehuller er gravet ned i både grav og ringgrøft
HBV 1117

Ejvind Hertz

Gravplads/grav - Yngre stenalder

561. Mariasminde III
19.03.08 Vejen

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

BZ

sb. 119. Ved fortsat undersøgelse fremkom en hustomt fra sidste del af ældre bronzealder og én fra sen
yngre bronzealder (AUD 1996, 457)
HBV 837

Ejvind Hertz

Bebyggelse - Bronzealder

562. Gråbrødre Torv/Albert Skeelsgade 2
19.04.08 Ribe Domkirke

Ribe Gråbrødrekloster

Selvvalgt forskning

Middelalder 1300 – 1600

sb. 85. Fortsat undersøgelse (AUD 2000, 660). Længst mod vest fremkom et vejforløb og klostermuren.
En 3-4 m bred, vestre korsgang var opmuret på hvælvpiller langs klostermuren. I korsgangen lå
begravelser, heraf én med en kvinde på ca. 60 år. Tre steder blev der fundet dele af klostrets mellemfløj,
fløjen mellem nordre og søndre klostergård. Denne fløj havde flere byggefaser med fuld kælder mod
vest og gulve i overfladeniveau i øst. I den søndre klostergård lå en østfløj, der stødte på den sydlige
bygningsrække. Under denne østfløj lå rester af et ældre, grundmuret hus
ASR 1727
Kloster - Middelalder
Kloster - Nyere tid

Morten Søvsø
Lis Andersen

563. Gravsgade
19.04.09 Ribe Sankt Katharine

Gadelag/voldgrav

Andet anlægsarbejde

Middelalder – nyere tid

sb. 83. Udgravningen afdækkede gadelag fra 1500-tallet og frem. I forbindelse med den ældste
brolægning fremkom keramik fra slutningen af middelalderen/begyndelsen af renæssancen. De fleste
gadelag bestod af sandet mellem brostenene, men enkelte steder var brolægningen bevaret. Før
etableringen af gaden lå der en voldgrav til afgrænsning af byen. Voldgraven dateres til middelalder, da
den ligger under lagene fra 1500-tallet
ASR 1691

Erik Bjerre Fisker

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

564. Klostermarken IV
19.04.09 Ribe Sankt Katharine

Boplads, vejanlæg

Andet anlægsarbejde

SN/ÆB, FRJ, nyere tid

sb. 115. Ved undersøgelsen fremkom et toskibet langhus fra enkeltgravskultur/senneolitikum, et hus
med forsænket gulv fra senneolitikum/ældre bronzealder, et treskibet langhus fra mellemste bronzealder
og spredte anlæg fra førromersk jernalder. I et fyldskifte lå et komplet lerkar fra senneolitikum/ældre
bronzealder og anlæg fra førromersk jernalder. Der fremkom desuden mindst tre vejanlæg fra nyere tid
og en del af vejsystemet mod Tved/Obbekær
ASR 1591

Claus Feveile

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Vej/bro - Nyere tid

565. Damgård
19.05.02 Brøndum

Gruber

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 353. Ved besigtigelse fremkom to gruber med uidentificeret slaggemateriale
ESM 2422

Kirsten Prangsgaard

Grube - Udateret

566. Lykkegård II
19.05.02 Brøndum

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder

sb. 351. Ved besigtigelse fremkom gruber fra ældre jernalder
ESM 2424
Grube - Ældre jernalder

Kirsten Prangsgaard

567. Tarp Vest
19.05.02 Brøndum

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 352. Ved besigtigelse fremkom udaterede kogestensgruber og stolpehuller
ESM 2421

Kirsten Prangsgaard

Bebyggelse - Udateret

568. Måde Industri IV
19.05.03 Esbjerg

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder og 1700-tallet

sb. 293. Afsluttende undersøgelse af ca. 3.000 m2 afdækkede to stensatte brønde, to toftegrænser, dele
af to tidligere delvist undersøgte huse og stenlægninger. Bebyggelsessporene stammer dels fra en
middelalderlandsby og dels fra en gård fra 1700-tallet
ESM 2320

Kirsten Prangsgaard

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

569. Måde Slammineraliseringsanlæg
19.05.03 Esbjerg

Bebyggelse/urne

Andet anlægsarbejde

Enkeltgravskultur til 1200-tallet

sb. 209. Ved afdækning af ca. 25.000 m2 fremkom enkeltgårdsbebyggelser med 60 huse fordelt på
enkeltgravskultur, senneolitikum, store dele af bronze- og jernalder samt vikingetid og tidlig
middelalder. Desuden blev der fundet en enkelt urne fra sen førromersk jernalder. Udgravningen
fortsættes
ESM 2428

Kirsten Prangsgaard

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

570. Sdr. Novrupvej III
19.05.03 Esbjerg

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Ældre romersk jernalder

sb. 267. Fortsat udgravning af ca. 5.000 m2 afdækkede et gårdsanlæg med et langhus, en udbygning og
en kælder fra ældre romersk jernalder
ESM 2120
Bebyggelse - Romersk jernalder

Kirsten Prangsgaard

571. Skyttenskvarter, Sønderris
19.05.06 Guldager

Kogestensgruber, diger

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder, nyere tid

Prøvegravning af 4 ha afdækkede få kogestensgruber og rester af to diger, det ene dige adskilte
ejerlavene Ravnsbjerg og Sønderris. Begge diger var kastet op på østsiden af en grøft
ESM 2420

Palle Siemen

Grube - Ældre jernalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

572. Sjelborg
19.05.07 Hostrup

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Ældre middelalder

sb. 119. Undersøgelse af 1.000 m2 på et lille næs afdækkede to mindre langhuse, et grubehus, to hegn,
enkelte gruber og kogestensgruber fra ældre middelalder
ESM 2443

Palle Siemen

Bebyggelse - Middelalder

573. Andrup
19.05.10 Nørre Skast

Gravhøj

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 120. Eftersøgning af en gravhøj sb. 120 var uden resultat
ESM 2354

Kirsten Prangsgaard

Gravhøj - Udateret

574. Krogsgård
19.05.13 Tjæreborg

Bebyggelse

Råstof

Historisk tid

sb. 73-74. Prøvegravning af 1,3 ha afdækkede skelgrøfter og forstyrrelser af nyere dato, formentlig spor
efter nedbrydningen af de gamle avlsbygninger i 1800-tallet
ESM 1766

Palle Siemen

Bebyggelse - Nyere tid

575. Krusborg
19.05.13 Tjæreborg

Bebyggelse

Råstof

Ældre bronzealder og sen førromersk
til ældre romersk jernalder

sb. 77. Ved undersøgelse af knap 2 ha fremkom to-tre mindre langhuse og spredte gruber samt en
mindre bebyggelse fra tiden omkring Kristi fødsel med spredte langhuse og to gårde omkring et åbent
område adskilt af gårdenes parallelle hegn. En bred skelgrøft i to faser kunne følges i retningen NNVSSØ. Et andet, 2-4 m bredt forløb kunne følges i retning af en undersøgt bebyggelse fra middelalder og
renæssance
ESM 2307
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Palle Siemen

576. Nebelgård I
19.05.14 Vester Nebel

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 65. Ved besigtigelse fremkom bopladsspor fra førromersk jernalder
ESM 2418

Kirsten Prangsgaard

Bebyggelse - Førromersk jernalder

577. Nebelgård II
19.05.14 Vester Nebel

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 66. Ved besigtigelse fremkom udaterede bopladsspor
ESM 2419

Kirsten Prangsgaard

Bebyggelse - Udateret

578. Tranbergvænget
19.05.14 Vester Nebel

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Ældre romersk jernalder

sb. 62. Udgravning af 5.000 m2 afdækkede hustomter fra ældre romersk jernalder
ESM 2175

Palle Siemen

Bebyggelse - Romersk jernalder

579. Tagesminde
19.06.04 Vorbasse

Bebyggelse

Skovrejsning

Ældre jernalder

Ved efterrekognoscering blev der registreret oppløjede kogestensgruber og mulige stolpehuller fra
ældre jernalder
ESM 2405

Kirsten Prangsgaard

Bebyggelse - Ældre jernalder

580. Billum
19.07.01 Billum

Boplads/jordfæstegrave

Andet anlægsarbejde

Y.st./ æ. br./ y. førrom./ æ. rom./ y.
rom./ æ. germ.

sb. 82. Fortsat udgravning (AUD 2000, 247). Her blev afdækket to neolitiske jordfæstegrave, et
treskibet langhus fra ældre bronzealder, otte gårdsanlæg med hegn og udhuse fra yngre
førromersk/ældre romersk jernalder, to offergruber med brændte knogler og keramik fra ældre romertid,
syv grubehuse fra yngre romertid/ældre germanertid. I grubehusene fremkom vævevægte, tenvægte, et
fragment af en jernkniv, et nålefragment, en glittesten og basaltfragmenter. En gård lå adskilt fra de
andre. Dens konstruktion var anderledes, da væggene var af bulkonstruktion. I gårdens udhus fremkom
en lille, lav jordkælder, hvor der blev gjort et større fund af brændte ukrudtsfrø af pileurt og spergel
VAM 1227
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Jens G. Lauridsen

581. Ho Bugtvej 46
19.07.01 Billum

grav

Andet anlægsarbejde

YRJ

sb. 43. Ved prøvegravning fremkom en jordfæstegrav fra yngre romersk jernalder med rester af en
bulkiste, 0,60x2 m, og to lerkar
VAM 1402

Lene B. Frandsen

Gravplads/grav - Romersk jernalder

582. Møllemarksgård øst
19.07.14 Ål

Boplads/gravplads

Råstof

Førrom./rom.

sb. 142. Fortsat undersøgelse af boplads fra førromersk og ældre romersk jernalder. (AUD 2001, 632).
Her blev undersøgt ti langhuse, fire udhuse og adskillige hegnsforløb. Et langhus havde bevaret stenlagt
grebning i staldenden, og der blev fundet delvist bevarede stenlægninger i de øvrige huse. I
kulturlagene fremkom rester af forrådskar og i bopladsens anlæg et rigt keramikmateriale. Der blev
udtaget fosfatprøver fra bopladsarealet. Mod nord fremkom to jordfæstegrave og tre urnegrave. Den
ene jordfæstegrav og urnegravene dateres til hhv. sen førromersk og ældre romersk jernalder ud fra
fibler, knive og keramik
VAM 1302

Niels Algreen Møller

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

583. Møllemarksgård vest
19.07.14 Ål

Boplads

Råstof

Førrom./rom.

sb. 133. Fortsat undersøgelse af boplads (AUD 1998, 573). Der blev registreret 17 langhuse og 15
udhuse med hegnsforløb i mindst tre faser. Flere langhuse er genopbygget, så det enkelte gårdsanlæg
bliver på samme sted gennem flere faser. En grube indeholdt store mængder keramik, tænder og
dyreknogler. I den østlige ende var kulturlagene særligt velbevarede. Her fremkom stenlægninger,
rester efter grebninger, stensatte ildsteder, stisystemer og afløbsrender. To langhuse havde brandlag.
Undersøgelsen fortsættes
VAM 1232
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Niels Algreen Møller

584. Sig Kapelbanke
19.08.05 Torstrup

brandgrave/bebyggelse

Dyrkning

Æ. førrom./ y. førrom./ æ. rom./ midd.

sb. 98. Ved besigtigelse fremkom oppløjede, brændte knogler og keramik samt flint fra
Maglemosekultur. En kobbersterling præget i Randers omkring 1420-1440 blev fundet med detektor.
Udgravning i den sydlige del af feltet afdækkede en boplads fra yngre førromersk/ældre romersk
jernalder med fund af smelteslagge, jern. Desuden fremkom seks dårligt bevarede urnegrave, heraf én
fra ældre førromersk jernalder og fem fra yngre førromersk/ældre romersk jernalder. I feltets nordlige
del lå en etskibet middelaldergård med let buede langvægge
VAM 1158

Jens G. Lauridsen

Andre anlæg/diverse - Stenalder
Andre anlæg/diverse - Stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Haderslev Amt
585. Lintrup skole
20.01.03 Lintrup

Kogestensgrube

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 239. Ved undersøgelse fremkom et 30 cm tykt og 12 m stort udsmidslag af kogesten over en
kogestensfyldt grube, der tolkes som gentagne udsmid fra nærliggende boplads
HAM 4125

Hans Chr. H. Andersen

Grube - Oldtid

586. Bakkegårdsparken Nord
20.01.04 Rødding

Bebyggelse og grave

Andet anlægsarbejde

Stenalder/jernalder

sb. 23, 26. Ved prøvegravning af 5,4 ha fremkom en 10.000 m2 stor boplads med huse, hegn og en
jernudvindingsgrube fra 3.–5. årh. e.Kr. Mod nordvest lå et areal på 9.000 m2 med huse og
jernudvindingsgrube fra jernalder. Her er tidligere fundet grave fra jernalder og stenalder. Sydligst i
området lå en overpløjet gravhøj
HAM 4086
Gravplads/grav - Stenalder
Gravplads/grav - Stenalder
Bebyggelse - Yngre jernalder
Gravplads/grav - Jernalder

Anne Birgitte Sørensen

587. Mojbøl
20.01.08 Øster Lindet

Vadested

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 91. Ved en udgravning fremkom et brolagt vadested øst for broen. Brolægningen er 6 m bred og
består af en kørebane af knytnævestore marksten med et 1,1-1,2 m bredt hjulspor. Kørebanen har en
kantsætning af større randsten holdt på plads af vandretliggende træplanker støttet af skråtstillede
stolper. Anlægget er dendrokronologisk dateret til 1000-1200-tallet med mindst tre faser. Ved
vadestedet blev der fundet en lille hestesko. Undersøgelsen fortsættes
HAM 4078

Lisbeth Christensen

Vej/bro - Middelalder

588. Ege Tæpper
20.02.01 Gram

Boplads/gravplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk/germansk jernalder

sb. 193. Ved udgravning fremkom en boplads med forskellige bebyggelsesfaser. De ældste spor dateres
ud fra keramik fundet i en grube til sen bronzealder/førromersk jernalder. Den ældste bebyggelsesfase
består af 3-5 mindre huse og to tilhørende staklader. Der blev også afdækket et germanertidsgårdsanlæg
med to huse, der afløser hinanden, samt to staklader og en indhegning omkring anlægget. Øst for
indhegningen fremkom en hustomt fra yngre jernalder, der kan høre til gårdsanlægget. Mod nord blev
der fundet en barne- og en voksengrav, der tidsmæssigt passer med bopladsen. Et langhus med
rektangulære stolpehuller dateres til vikingetid og er dermed den yngste fase på pladsen
HAM 4017

Svea B. Andersen

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

589. Højmarken
20.02.01 Gram

Gruber

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 192. Ved prøvegravning fremkom gruber og kogestensgruber fra yngre bronzealder
HAM 4028

Lisbeth Christensen

Grube - Yngre bronzealder

590. Gl. Ladegård
20.02.02 Hammelev

Boplads/dødehus/brandgrave/gravhøj

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder/ ældre germansk
jernalder

sb. 35A. En bronzealderhøj med stenlægninger og urnebegravelser blev undersøgt i 1902. Ved
genundersøgelse fremkom rester af højen i form af genbegravede urneskår og brændte ben. Desuden
fremkom en indhegnet enkeltgård med langhus, grubehus, firstolpehuse, saddeltagshegn og dødehus fra
ældre germansk jernalder. Gården lå lige ved gravhøjens nordside, og gårdshegningen er ført uden om
højen. Dødehuset lå uden for gårdshegnet umiddelbart syd for gravhøjen. Det var et rektangulært, 4x6
m stolpeanlæg med en central urnegrav og en brandgrube ved den østlige side
HAM 4046
Gravhøj - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Hans Chr. H. Andersen

591. Gl. Ladegård
20.02.02 Hammelev

Gravplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 38. Ved undersøgelse af 3.000 m2 fremkom rester af en tuegravplads på en sydvendt skråning. 60
grave blev undersøgt, hvoraf de fleste var itupløjede. Der var ofte en stenpakning af støttesten omkring
bunden af urnen. I få tilfælde blev der registreret ringgrøfter om gravene
HAM 4085

Lisbeth Christensen

Gravplads/grav - Førromersk jernalder

592. Ladegårdsmark
20.02.02 Hammelev

Bebyggelse

Skovrejsning

Senmiddelalder/renæssance

sb. 134. Ved prøvegravning fremkom en 6 m bred og 1,5 m dyb grav med keramik fra senmiddelalder
samt stolpehuller, gruber og kulturlag tolket som et gårdsanlæg omkranset af en grav
HAM 4113

Anders Siegfried Dobat

Bebyggelse - Middelalder

593. Stursbøl Plantage
20.02.07 Oksenvad

Rydningsrøser

Skovrejsning

Nyere tid

sb. 230. Ved rillepløjning fremkom 80 større og mindre stensamlinger, sandsynligvis rydningsbunker
fra nyere tid
HAM 4022

Erik Jørgensen

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

594. Stursbølgård
20.02.07 Oksenvad

Vandmølle

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 228. Ved prøvegravning fremkom dele af en vandmølle fra det 14. årh., øjensynligt ødelagt/nedlagt
i middelalderen. Et stykke tømmer blev dendrokonologisk dateret til vinterhalvåret 1311/12
HAM 4090

Svea B. Andersen

Vandmølle - Middelalder

595. Gl. Christiansfeldvej
20.03.04 Haderslev

Gruber

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 18. Fund af fem gruber fra førromersk jernalder i område med tilsvarende gruber og en boplads fra
det 3./4. årh. e.Kr
HAM 4051
Grube - Førromersk jernalder

Tenna R. Kristensen

596. Jomfrugang
20.03.04 Haderslev

Pottemagerovn

Andet anlægsarbejde

1600

sb. 103. Fund af næsten 3 m tykke kulturlag fra en pottemagerovn udgravet i 1949. Ovnen dateres til
omkring 1600. Der blev også fundet en del af en munkestensmur fra 1600-tallet
HAM 4084

Tenna R. Kristensen

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

597. Venbjerg
20.03.06 Hoptrup

Gravhøj/boplads

Dyrkning

Ældre bronzealder/ældre romersk
jernalder

sb. 219. Fortsat undersøgelse (AUD 2000, 695). Her fremkom en bronzealderhøj med en diameter på
25 m og rester af randstenskæde. Højen har 4-5 faser med syv gravlægninger. Der blev fundet en Ø-V
orienteret, stensat og plyndret centralgrav samt tre Ø-V og tre N-S orienterede grave. To grave dateres
til per. III, mens en tredje indeholdt et per. II bronzesværd. Der blev desuden fundet ardspor under den
centrale del af gravhøjen samt et stolpesat hegn mellem den og en nabohøj. Langs den vestlige del af
den yngste højfase fremkom stopehuller, gruber og dele af en hegnsgrøft fra en boplads fra ældre
romersk jernalder placeret umiddelbart uden for gravhøjen
HAM 3694

Lisbeth Christensen

Gravhøj - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder

598. Lønt
20.03.08 Sønder Starup

Sarupanlæg/boplads

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 50. Undersøgelser af et 100 m2 stort, oldsagsrigt bopladslag og gruber fra MN II, der dækker over
spor af et ældre Sarupanlæg
HAM 1017

Erik Jørgensen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Sarupanlæg - Yngre stenalder

599. Galsted Øst
20.04.01 Agerskov

Urnegravplads/fårefold

Andet anlægsarbejde

Ældre romersk jernalder/nyere tid

sb. 111. Totaludgravning af en urnegravplads fra ældre romersk jernalder med fem grave. 10 m vest for
gravpladsen blev desuden undersøgt en fårefold fra nyere tid. Anlægget måler indvendigt 6x7 m og er
afgrænset af et vold/grøftsystem. Inden i anlægget fremkom en konstruktion af to parallelle
stolpehulsrækker, der kan stamme fra en bygning/til tøjring af dyrene. Imellem rækkerne blev påvist
høje fosfatkoncentrationer. Resultaterne af fosfatanalysen samt fund af knogler fra får/ged og
hornmalede keramikskår fra det 17. årh. støtter tolkningen om en fårefold fra nyere tid
HAM 1401
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Svea B. Andersen

600. Stepping Mølle
20.05.07 Stepping

Boplads

Råstof

Ældre romersk jernalder

sb. 27. Udgravning af boplads nær en registreret boplads og gravplads. Der blev dokumenteret to
fortløbende huse oven på hinanden, hvoraf det ældre er en brandtomt. Et treskibet hus lå for sig selv
omsluttet af et hegnsforløb. Endnu et hegnsforløb og to dårligt bevarede urnegrave blev registreret.
Bopladsen dateres til ældre romersk jernalder per. B2 ud fra kamornamenterede keramikskår
HAM 1666

Svea B. Andersen

Bebyggelse - Romersk jernalder

601. Torninglund
20.05.08 Tyrstrup

Gruber

Vejanlæg

Førromersk jernalder

sb. 73. Ved prøvegravning fremkom tre affaldsgruber med skår fra ældre førromersk jernalder
HAM 4032

Lisbeth Christensen

Grube - Førromersk jernalder

Tønder Amt
602. Helmpolde
21.01.01 Arrild

Gravhøj

Dyrkning

ældre bronzealder

sb. 131. Fortsat udgravning af gravhøj (AUD 2001, 650). Der blev påvist to højfaser med tilhørende
grave. Udover graven med guldøreringe fra sidste år fremkom en fundtom grav fra enkeltgravstid under
selve højen og en brandgrav med dele af en bronzedolk og en lille guldring fra per. III. Syd herfor
fremkom en tredje brandgrav med brændte ben og fragmenter af en bøjlenål. Denne grav var anlagt på
de hånd- til hovedstore sten, der dækkede højen i sidste fase. Endelig fremkom en urne fra romersk
jernalder med en lille kniv. De to brandgrave fra per. III blev anlagt samtidigt og var muligvis dækket
af hver sin høj. Den sidste brandgrav er anlagt i højere niveau imellem de to grave kort tid efter.
Gravene indeholdt en mand og en kvinde, muligvis med familierelationer. I sidste fase var de tre grave
indrammet af en oval, 13x22 m stenkreds
HAM 3932

Lilian Matthes

Gravhøj - Ældre bronzealder

603. Skolevej
21.01.02 Brøns

Boplads

Andet anlægsarbejde

Æ. germ. j.

sb. 52. Ved undersøgelse af 6.600 m2 fremkom dele af en landsby fra 400-tallet. Der blev frilagt tre
gårdsanlæg bestående af et treskibet langhus (23,5-26,5 m langt), to-tre staklader, bygninger med seksotte tagbærende stolper og en brønd. Gårdsanlæggene var delvist afgrænset af saddeltagshegn. Et
langhus havde fået udskiftet tagbærende stolper og lagt saddeltagshegn om flere gang. Der blev
afdækket saddeltagshegn og staklader fra yderligere to gårdsanlæg. I en brønd fremkom en kasseagtig
trækonstruktion, sat af lodretstående planker. Træet fra nogle tagbærende stolper var også bevaret, og
der blev taget prøver til dendrokronologisk datering
HAM 4043
Bebyggelse - Germansk jernalder

Silke Eisenschmidt

604. Enderup
21.01.03 Hviding

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 83-84. Undersøgelse af dele af et hus fra middelalder dateret ud fra fund af keramik. Desuden blev
der undersøgt et velbevaret kulturlag med keramik fra middelalder, især lokalt kuglepottegods, og et
fund af flamsk begittet kandeskår og næsten stentøj kandeskår samt dele af en basaltdrejekværn
ASR 1592

Sarah Qvistgaard

Bebyggelse - Middelalder

605. Marskhallen
21.02.04 Højer

Hustomt

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 3. Prøvegravning af 2 ha afdækkede dele af en hustomt med markante, kantede stolpenedgravninger
på et højtliggende plateau, sandsynligvis fra middelalderen
HAM 4044

Hans Chr. H. Andersen

Bebyggelse - Middelalder

606. Brink
21.03.01 Ballum

Voldsted

Selvvalgt forskning

Middelalder

sb. 44. Fortsat undersøgelse på Ribebispens borg Brink. En stenbrolagt kælder, 3 x 8 m, blev afdækket.
Der blev ligeledes gravet i køkkenet med indbygget bageovn i det sydøstlige hjørne og opmuret ildsted
med skorsten over i det nordvestlige. Der blev endvidere fundet fundamentet til et trappetårn på
sydmuren ud for køkkenet
HAM 2435

Tenna R. Kristensen

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

607. Gerrebæk
21.04.06 Tinglev

Skattefund?

Diverse

Efterreformatorisk eller nyere tid

sb. 115. Udgravning af stor bronzekedel nedsat på markant sted ned mod Gerrebæk. Kedlen fremkom
som detektorfund og blev hjemtaget som præparat og udgravet på konserveringsværkstedet i Gram.
Kedlens bund var perforeret af huller lavet med en stor kniv. I fylden lå organisk materiale, muligvis
halm. Halmen og hullerne kan have tjent til at dræne kedlen. Den blev nedgravet for at
opbevare/gemme noget, der på et senere tidspunkt er gravet op
HAM 4094

Per Ethelberg
Orla Madsen

Depotfund/skattefund/offerfund - Nyere tid

608. Stationsvej
21.04.06 Tinglev

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Jernalder

sb. 116. Ved prøvegravning fremkom stolpehuller fra et hegnsforløb og en grube med skår fra ældre
jernalder
HAM 4143
Bebyggelse - Ældre jernalder

Frauke Witte

609. Storegade 20
21.05.03 Tønder

Kulturlag/brønd/bygning

Andet anlægsarbejde

Middelalder/renæssance

sb. 36. Ved nedrivning fremkom en overhvælvet kælder fra sen 1500/1600, der senere styrtede
sammen. Kælderen var toskibet, tre fag lang og opført i munkesten. I øst- og vestmuren var der nicher
og i det nordøstlige fag spor efter en bageovn. Under kældergulvet fremkom en brønd opført i udskårne
klægtørv med 1300-tals keramik. Et par stolpehuller og gulvlag dateres til samme periode og dermed en
ældre byggefase end kælderen
HAM 4102

Tenna R. Kristensen

Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Åbenrå Amt
610. Smedeby mose
22.01.02 Bov

Boplads

Skovrejsning

yngre jernalder

sb. 240. Ved undersøgelse af et bopladsområde på 2.000 m2 på et fladt plateau fremkom dele af et
treskibet langhus, der ud fra konstruktion dateres til yngre jernalder
HAM 4101

Hans Chr. H. Andersen

Bebyggelse - Yngre jernalder

611. Møllehøje
22.01.10 Uge

Gravhøj/boplads

Råstof

Senneolitikum/bronzealder

sb. 19. Ved prøvegravning fremkom en stolpeomkranset gravhøj med tre grave med trækister og
stenpakning samt en jordfæstegrav og syv urner fra bronzealder. Nær højen lå to senneolitiske huse.
Det ene er 20 m langt med neddybet gulv, og det andet er ca. 22 m med midtsuler. Udgravningen
fortsættes
HAM 4096

Frauke Witte

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravhøj - Bronzealder

612. Møllehøje II
22.01.10 Uge

Boplads

Råstof

Ældre bronzealder

sb. 86. Ved prøvegravning fremkom bopladsområde med stolpehuller, gruber og kogestensgruber. Der
er udskilt et 19 m langt treskibet hus med skillevæg og kogestensgruber i vestenden
HAM 4104
Bebyggelse - Ældre bronzealder

Frauke Witte

613. Kromai
22.02.03 Løjt

Grube

Andet anlægsarbejde

Bronze/jernalder

sb. 202. Ved prøvegravning fremkom gruber med flint og keramik fra bronzealder/ældre jernalder
HAM 4163

Frauke Witte

Grube - Bronzealder
Grube - Ældre jernalder

614. Lergård
22.02.05 Åbenrå

Gruber

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 179. Ved prøvegravning fremkom gruber med keramik og flint fra bronzealder
HAM 4142

Frauke Witte

Grube - Bronzealder

Sønderborg Amt
615. Møllevej II
23.01.01 Egen

Kogestensgruber

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 317. Ved en udvidet prøvegravning af 11.000 m2 fremkom 85 runde kogestensgruber med
ildskørnede sten. Gruberne lå i grupper med en koncentration på 50 gruber inden for 300 m2. De lå på
kanten af en markant bakketop ned til en stor lavning, der antagelig var fyldt med vand i forhistorisk
tid. Udfra lignende anlæg er en rituel tolkning nærliggende med en datering til yngre
bronzealder/førromersk jernalder
HAM 4095

Silke Eisenschmidt

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Førromersk jernalder

616. Stolbro
23.01.01 Egen

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder

sb. 319. Ved anlægsarbejde fremkom udkanten af en boplads med spredte gruber, stolpehuller og et 510 cm tykt kulturlag fra ældre jernalder
HAM 4031
Bebyggelse - Ældre jernalder

Lisbeth Christensen

617. Danfoss Universe
23.01.02 Havnbjerg

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder/førromersk/ældre romersk
jernalder

sb. 264, 269. Prøvegravning afdækkede to områder med stolpehuller, mulige huskonstruktioner og
gruber fra bronzealder/ældre jernalder samt en hustomt og spor fra en bebyggelse fra førromersk/ældre
romersk jernalder
HAM 3879/4103

Svea B. Andersen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

618. Søvang
23.01.03 Nordborg

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder

sb. 140. Ved prøvegravning fremkom udkanten af en boplads med spredte gruber og kulturlagsrester fra
ældre jernalder
HAM 4038

Lisbeth Christensen

Bebyggelse - Ældre jernalder

619. Ugebjergtoften
23.01.05 Svenstrup

Grube

Andet anlægsarbejde

sten-/bronzealder

sb. 131. Ved en prøvegravning fremkom en kogestensgrube med enkelte skår fra stenalder/bronzealder
HAM 4013

Lisbeth Christensen

Grube - Stenalder
Grube - Stenalder
Grube - Bronzealder

620. Kløverholm
23.02.03 Hørup

Gruber

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 237. Ved prøvegravning fremkom et aktivitetsområde med gruber med keramik og flint fra
bronzealder
HAM 3849

Frauke Witte

Grube - Bronzealder

621. Louisegade
23.02.05 Ketting

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 208. Ved prøvegravningen fremkom spredte gruber og kulturlagsrester fra yngre førromersk
jernalder
HAM 4037
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Lisbeth Christensen

622. Skovby
23.02.06 Lysabild

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder/ældre jernalder og
middelalder

sb. 183. Udgravning af 2.000 m2 med aktivitetsspor fra yngre bronzealder/ældre jernalder og
middelalder. Der blev fundet stolpehuller og N-S gående hegnsforløb samt gruber og ildsteder. I den
sydlige del af området var store gruber, måske lertagningshuller
HAM 4076

Tenna R. Kristensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Middelalder

623. Egetofte
23.02.10 Ulkebøl

Boplads

Andet anlægsarbejde

Mellemneolitikum

sb. 404. Forundersøgelse afdækkede flintafslag og nakkeenden af en tyknakket økse af Lindøtype i
tørvelaget. I bunden af laget fremkom knoglefragmenter, antagelig fra tamdyr. Under tørvelaget lå
gruber af forskellig dybde, muligvis fra lertagning
HAM 4081

Per Ethelberg

Bebyggelse - Yngre stenalder

624. Stensgård Øst
23.02.10 Ulkebøl

Boplads/aktivitetsområde

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder/yngre bronzealder

sb. 250. Undersøgelse af et aktivitetsområde med kogestensgruber og keramikskår fra yngre
bronzealder samt en neolitisk fase med enkelte stolpehuller, flintsager (fragment af sleben økse,
tværpil) og keramikskår
HAM 1363

Svea B. Andersen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

625. Tech 21
23.02.10 Ulkebøl

Boplads/gravplads

Andet anlægsarbejde

Neolitikum/bronzealder

sb. 402. Undersøgelse af et bopladsområde med kogestensgruber og stolpehuller samt en urnegrav fra
bronzealder. Lidt derfra blev undersøgt huse med midtsulekonstruktion. Der blev udskilt 4-5 Ø-V
orienterede huse med tre tagbærende stolper på række. Flere stolpehuller havde støttesten omkring. Det
største hus var mindst 14 m langt. Der fremkom tre mindre bygninger af samme type. Her var afstanden
mellem de to østlige stolper mindre end afstanden til stolpen længst mod vest, muligvis et
gennemgående konstruktionstræk. Ud fra konstruktionen dateres husene til neolitikum. 50 m fra husene
lå en stor grube med fund fra mellemneolitikum MN I: rigt dekoreret Troldebjergkeramik,
skiveskrabere og en grønstensøkse
HAM 4016
Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Bronzealder

Svea B. Andersen

626. Fruenskær
23.03.04 Sottrup

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 176. Udgravning afdækkede to gårde adskilt af en skelgrøft med keramikskår fra 1300-tallet. Der
blev frilagt en brolagt gård og stenrækker, muligvis rester af syldsten. Husene var bygget i syld- og
stolpekonstruktion. Der blev samtidigt fundet en brønd og gruber med trækul og brændte sten
HAM 4009

Svea B. Andersen

Bebyggelse - Middelalder

627. Sandbjerg
23.03.04 Sottrup

Vandmølle

Andet anlægsarbejde

1570’erne

sb. 177. Udgravning af 0,6x10 m i en fredet vandmølle. Der fremkom to samtidige gulve, der støder op
til hinanden og muligvis er fra to forskellige rum. I den vestlige halvdel består gulvet af håndstore
marksten lagt i sand. Det stødte op til vestmuren, men er ødelagt ved renovering. I den østlige halvdel
fremkom et særpræget gulv af røde, smalle teglsten stillet på højkant. Under gulvene fremkom kulturlag
bl.a. et 0,60 m tykt, kompakt lerlag tolket som fugtspærre for at hindre vand i at trænge ind nedefra.
Langs østmuren blev fundamentet frilagt. Det bestod af kampestensskifter stablet oven på hinanden.
Fundamentet er 1,30 m dybt, og her fremkom marine aflejringer. Der blev fundet lidt indvendigt
glaseret keramik under gulvene, der passer med oplysningerne om møllens anlæggelse i 1570'erne. Der
blev også opsamlet et fragment af en møllesten af rhinsk basalt
HAM 4048

Tenna R. Kristensen

Vandmølle - Middelalder

628. Skolevej
23.03.04 Sottrup

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Yngre germansk jernalder

sb. 178. Ved udgravning af et 4.200 m² stort bopladsområde fremkom fire langhuse. To huse på 35 m
afløste hinanden og tolkes som hovedbygninger. De to øvrige huse var 20 m lange og tolkes som
økonomibygninger. Alle huse er Ø-V orienteret med indvendige, tagbærende stolper. Hovedhusene
havde spor af vægstolper og en skillevæg mellem de østligste fag. Husene havde svagt buede vægge og
dateres til germansk jernalder/700-800 tallet ud fra typologi. Desuden blev der fundet gruber fra yngre
bronzealder/ældre jernalder
HAM 4080
Grube - Bronzealder
Grube - Ældre jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Undersøgelser på havbunden Amt

Tenna R. Kristensen

161a. Rosnæs skov
40.15.13d Gamborg Fjord

Bebyggelse

Selvvalgt forskning

Ældre stenalder

sb. 5. Fortsat undersøgelse (AUD 1999, 686). Formålet med undersøgelsen var at afgrænse bopladsens
størrelse og få en præcis opmåling og afgrænsning af de forskellige oldsagsførende lag, især et massivt
skallag, hvorom der herskede tvivl, om det var en naturlig banke med oldsager eller en regulær
køkkenmødding. I 33 prøvehuller mod øst (ind mod land) blev afgrænsningen m.m. fastlagt, men pga.
tidsnød ikke lykkedes at nå en afslutning mod vest (ud mod dybere vand). Der blev registreret to nye
vandretliggende træstammer, en stor sten samt et ildsted. Foruden de gængse oldsager, der optræder på
Ertebøllebopladser, fandtes tre vigtige fund: et hidtil ukendt redskab/gaffelredskab 1,53 m lang, et
fragment af en genstand af uvis type samt en 90 cm lang komplet pil med bevaret kærv og tværpil, alt af
træ. Bopladsen er under kraftig erosion, men indeholder stadig mange vigtige oplysninger om
naturmiljø og sjældne oldsager af organisk materiale og er et godt eksempel på, at en systematisk,
målrettet indsats stadig kan give vigtige oplysninger om de nederoderede, submarine
stenalderbopladser. Ronæs Skov er C14 dateret til 4300-4100 f.Kr.
FHM 3705

Hans Dal

Bebyggelse - Ældre stenalder

628a. Tudsehage
40.14.41 Agersø Sund

Bebyggelse

Diverse

Stenalder

sb. 10. I samarbejde med NMU gennemførtes en foreløbig undersøgelse og opmåling af en stor
undersøisk boplads på et tidligere næs ud for Skælskør Fjord. Pladsen, der ligger på 1-4 m dybde, er
stærkt erosionstruet. Udover udvaskede bopladsaflejringer med store mængder forarbejdet flint og
flintredskaber fandtes udbredte gytjeforekomster med træstammer, talrige dyre- og fiskeknogler, takog bengenstande samt rester af en flettet fiskeruse og ikke mindre end fire stammebåde. Fundene
stammer fra tidlig Ertebøllekultur, ca. 5000 f.Kr
NMU 377, LMR 14115

Flemming Rieck
Jørgen Dencker
Jørgen Skaarup

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

628b. Nebølle Nakke
40.16.41 Guldborg - Nykøbing Falster

Grav/andre anlæg

Andet anlægsarbejde

Stenalder

Ved Nebølle Nakke fremkom store mængder udvasket, patineret og vandrullet flint fra Ertebøllekultur
samt aflejringer med forkullede grene, trækul, enkelte stagefragmenter og lystergrene. Stedet tolkes
som et sammenskylsområde. Desuden blev der fundet en komplet, 25 cm lang, lancetformet,
fladehugget flintdolk af type IIa fra sen neolitikum. Den stammer sandsynligvis fra en udvasket grav
NMU 2299
Gravplads/grav - Ældre stenalder
Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder

Jørgen Dencker

629. Gåsehage
40.12.72a Gåsehage

Vrag

Diverse

1700-1750

sb. 1. Besigtigelser af Gåsehagevraget med indstiksprøver for en bestemmelse af vragtømmerets
nedbrydningsgrad og -hastighed. Efterfølgende er det påvist, at vragtømmeret er yderligere eksponeret,
begroet og nedbrudt. Der blev opsat målepunkter for korrekt positionering af fremtidige målinger og tre
sedimentmålestokke
FHM 4427 (EBM 257, NMU 327)

Mikkel H. Thomsen

Vrag - Nyere tid

630. Plantagevej
40.12.76 Samsø vest - Tunø syd

Møntfund

Diverse

1766

sb. 9. Ved fortsatte dykker- og metaldetektorundersøgelser i område med fund af 26 sølvmønter præget
af Kong Christian VII fremkom yderligere 14 mønter
SMT 407

Jeppe Gejr Korup

Depotfund/skattefund/offerfund - Nyere tid

631. Lundeborg Lystbådehavn
40.14.24 Farvandet mellem Fyn og Langeland N

Havneområde

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

Ved undersøgelse fremkom bearbejdet flint (patineret og omlejret), samt teglbrokker fra
middelalder/nyere tid. Der blev fundet store mængder mursten, tagsten og andre teglprodukter, heraf
mursten i forskellige dimensioner. Disse fund og to tegllastede vrag nord for havnen vidner om en
udskibning fra lokale teglværker
LMR 14108

Otto Christian Uldum

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

632. Bjørnøholme Flak
40.15.42 Skrams Flak - Svendborgsund

Enkeltfund

Diverse

Stenalder

sb. 20. Marinarkæologisk eftersøgning af bopladser fra især Ertebølletid. Der blev fundet få, spredte
oldsager på lavt vand og på land
LMR 14132
Andre anlæg/diverse - Stenalder
Andre anlæg/diverse - Stenalder

Mikkel H. Thomsen
Hugo H. Sørensen

633. Fåborg Fjord 1
40.15.44 Fåborg Fjord, Bjørnø

Enkeltfund

Diverse

Stenalder

sb. 14. Marinarkæologisk eftersøgning af bopladser fra især Ertebølletid. Der blev stedvis iagttaget
gytje og en fritliggende træstamme samt opsamlet bearbejdet flint, heraf en del uden patinering, og et
enkelt skår fra middelalder/nyere tid
LMR 14129

Mikkel H. Thomsen
Hugo H. Sørensen

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

634. Gryderne
40.15.44 Fåborg Fjord, Bjørnø

Løsfund

Diverse

Ældre stenalder

sb. 17. Marinarkæologisk eftersøgning af bopladser fra især Ertebølletid. Der blev fundet bearbejdet
flint
LMR 14133

Mikkel H. Thomsen
Hugo H. Sørensen

Andre anlæg/diverse - Ældre stenalder

635. Gammelrøn
40.15.44 Fåborg Fjord, Bjørnø

Enkeltfund

Diverse

Stenalder

sb. 15. Marinarkæologisk eftersøgning af bopladser fra især Ertebølletid. Der blev på lave dybder ud
mod oddens spids fundet bearbejdet flint
LMR 14130

Mikkel H. Thomsen
Hugo H. Sørensen

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

636. Sisserøn
40.15.44 Fåborg Fjord, Bjørnø

Boplads

Diverse

Ældre stenalder

sb. 16. Marinarkæologisk eftersøgning af bopladser fra især Ertebølletid. Her fremkom et bopladslag
med spredt, patineret flint og toppen af en stor stentøjsdunk
LMR 14131
Bebyggelse - Ældre stenalder

Mikkel H. Thomsen
Hugo H. Sørensen

637. Knastegrund
40.15.45 Avernakø Revtrille

Løsfund

Diverse

Stenalder

sb. 14. Marinarkæologisk eftersøgning af bopladser fra især Ertebølletid. Der blev fundet bearbejdet
flint: skiver, ukarakteristiske afslag, enkelte flækker, en kerneøkse og en mulig blok samt et fragment af
et ribben
LMR 14134

Mikkel H. Thomsen
Hugo H. Sørensen

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

638. Ballen Havn Øst
40.15.61 Svendborg Sund V - Skarø

Enkeltfund

Andet anlægsarbejde

Stenalder

sb. 23. Ved undersøgelse fremkom et løstliggende afslag, et stykke ildskørnet flint og en lemmeknogle
af pattedyr
LMR 14124

Mikkel H. Thomsen

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

639. Lehnskov-Skarø-Drejø
40.15.61 Svendborg Sund V - Skarø

Bopladsspor

Andet anlægsarbejde

Mesolitikum

sb. 24, 2. Arkæologisk besigtigelse af havbund og sedimenter over råjord afdækkede
fundkoncentrationer af bopladsflint, rester af en stenpakket mole samt gytjeaflejringer med store
indslag af trækul, der tolkes som rester af en stenalderboplads
LMR 14116, 14118, 14119

Hugo H. Sørensen

Bebyggelse - Ældre stenalder

640. Storstrømsbroen Øst 1
40.16.51 Storstrømmen

Boplads/boplads-grav

Andet anlægsarbejde

Mesolitikum og neolitikum

Ved marinarkæologiske forundersøgelser fremkom bopladsfund fra forskellige perioder. På et
forhistorisk næs blev der fundet store mængder afslag, mikrolitter, trapezer og tværpile samt blokke,
stikler og andre flintredskaber bl.a. en kerneøkse. Endelige blev der fundet flere stykker ildskørnet flint.
Hovedparten af spidserne dateres til mellemste/yngre Maglemosekultur, 7500–7000 f.Kr. Desuden
fremkom Blakspidser og tværpile. Maglemoseflinten er skarpkantet, lysegrå, upatineret og uden spor af
fjerntransport/vandrulning. Lokaliteten tolkes som en jagtplads fra Maglemosekultur.
Naturvidenskabelig datering af trærødder fra undergrunden kan give et fingerpeg om, hvornår
bopladsen blev oversvømmet. Fundet er en af de ældste og dybestliggende submarine stenalderpladser.
NMU 2304
Bebyggelse - Ældre stenalder

Jørgen Dencker

641. Hårbølle Havn
40.16.61 Grønsund

Vrag

Diverse

ca. 1320 e.Kr.

sb. 38. Marinarkæologisk undersøgelse af klinkbygget skibsvrag dateret til ca.1320 efterfulgt af
provisorisk tildækning samt opsætning af målestationer til iagttagelse af mikrobiologisk og
makrofaunal nedbrydning samt måling af sedimentbevægelse. Skibsvraget ligger med bunden i vejret i
kanten af en sejlrende. Agterenden er dækket af sand, men sammen med det frilagte forskib beskriver
den et 10 m langt og minimum 3 m bredt egetræsbygget skib med en mast. Kalfatring er af mos og
dyrehår
NMU 2307 /FMN 1264

Hanne Marie Myrhøj

Vrag - Middelalder

642. Marstal-Ristinge
40.17.11 Marstal Bugt

Bopladsspor

Andet anlægsarbejde

Mesolitikum

sb. 78. Ved marinarkæologisk undersøgelse fremkom bearbejdet flint på både Ærøsiden og
Langelandssiden
LMR 14135

Otto Christian Uldum

Bebyggelse - Ældre stenalder

643. Bagenkop Lystbådehavn
40.17.12 Bagenkop

Havneområde

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 1. Forundersøgelse ud for den ældste del af bebyggelsen i fiskerlejet fra 1600-tallet. Størstedelen af
området har stenet bund med underliggende moræneler og fund af tabt/udsmidt materiale; teglsten og
nyere tids affald
LMR 14061
Bebyggelse - Nyere tid

Hugo H. Sørensen

