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Frederiksborg Amt
1. Folkevogn, Egespurs Allé
01.03.01 Frederiksborg Slots

Boplads- og landsbyspor

Dyrkning

Oldtid, jernalder, historisk tid

sb. 108. I et område hvor der - på trods af anbefaling om prøveudgravninger - var igangsat byggeri,
fremkom der ved byggeriet og efterfølgende udgravning anlægsspor i form af kogegruber fra oldtid
samt rener af højryggede agre og enkelte gruber fra historisk tid. I bunden af en af agerrenerne fandtes
et knust forrådskar fra jernalderen. Aktivitetssporene fra historisk tid skal antageligt forbindes med den
forsvundne bebyggelse Rønne, som må have ligget i umiddelbar nærhed.
NFHA1755

Finn Erik Kramer

Bebyggelse - Oldtid
Grube - Oldtid
Bebyggelse - Nyere tid

2. Lille Kannikegaard
01.03.01 Frederiksborg Slots

Boplads med hustomter, kulturlag og
gruber

Andet anlægsarbejde

Yngre romersk og ældre germansk
jernalder

sb. 109. Ved udgravning fandtes på den lave del af en nordvendt bakkeskråning tomterne af syv
treskibede langhuse. Husene var tre- og firesætshuse. Da der ikke fandtes spor efter hegn, kunne det
ikke afgøres, hvor mange huse der har stået på samme tid. I en lavning nord for husene lå et kulturlag,
som indeholdt store mængder brændte sten, samt enkelte keramikskår og knoglefragmenter. Desuden
blev der afdækket en del gruber, som stort set var fundtomme.
NFH A1759

Esben Aarsleff
Finn Erik Kramer

Bebyggelse - Romersk jernalder
Kulturlag - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Kulturlag - Germansk jernalder

3. Rønnevang
01.03.01 Frederiksborg Slots

Gruber

Andet anlægsarbejde

TN A/B

sb. 108. Ved prøvegravning fremkom tre gruber, heraf en meget fundrig, fra den tidlige del af
tragtbægerkulturen. I alt blev der i de tre gruber fundet ca 1500 skår og ca. 53 kg flint. Skårene
stammer fortrinsvis fra tragtbægre af variende størrelse med og uden hanke samt øskenkrukker.
Keramikken er i øvrigt kendetegnet ved enten at være uornamenteret eller udelukkende at have
ornamentik under randen, fortrinsvis i form af snoet snor og forskellige former for indstik. Trods
intensiv eftersøgning lykkedes det ikke at lokalisere hustomter i området.
NFH A1761
Grube - Yngre stenalder

Esben Aarsleff
Finn Erik Kramer

4. Store Pæle Dam
01.03.01 Frederiksborg Slots

Kogegruber, gruber, andre anlæg og
renæssanceanlæg

Andet anlægsarbejde

Oldtid, ældre romersk jernalder,
renæssance

På et godt 9 ha stort området gennemførtes prøveudgravninger. Spredt ud over arealet lokaliseredes en
del kogegruber fra oldtid; de fleste formentlig fra neolitikum. Ligeledes undersøgtes en keramikholdig
grube fra ældre romersk jernalder. Herudover fandtes en 12 x 4½ m stor nedgravning, som bortset fra
en ca. 75 cm bred bræmme langs kanten var dækket af en 3-5 cm tyk lerkappe. Efter bortgravning af
jordfylden fremtrådte et helt stenfyldt, ca. 80 cm dybt anlæg, med skrånende sider og flad bund. Efter
registrering ved hjælp af AirPhoto fjernedes stenene. Herved fandtes enkelte keramikskår og teglsten,
som daterer anlægget til renæssancen, antageligt 1600-årene. Anlæggets funktion er ukendt.
NFHA1757

Finn Erik Kramer

Grube - Romersk jernalder
Grube - Oldtid
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

5. Gørløse Enghave
01.03.04 Gørløse

Gruber og kogegruber

Vejanlæg

Stenalder

I forbindelse med etableringen af en ny vejforbindelse og omlægning af baneoverkørsel foretoges et
prøveudgravning i tracéet. Kun på tracéets højeste punkt, en bakketop med udsigt over den nord for
liggende Attemose, fandtes oldtidsanlæg i form af kogegruber og gruber. I anlæggene fandtes flækker
og afslag slået i blød teknik. På bakkens nordlige skråning fremkom metertykke sandflugtsaflejringer.
NFHA1743

Finn Erik Kramer

Grube - Stenalder
Grube - Stenalder

6. Gørløse sogn
01.03.04 Gørløse

Skattefund, boplads

Dyrkning

Ældre vikingetid

sb. 57. Efter detektorfund af beklippede sølvgenstande gennemførtes en udgravning. Skattens
nedsættelsessted blev lokaliseret til et stolpehul, som antageligt indgår i en hustomt. Der fandtes 29
stærkt beklippede sølvgenstande, barrer, ringe og andre smykker, som sammen med fund af keramik fra
anlæg, stolpehuller og gruber, daterer fundet til ældre vikingetid.
NFHA1734

Finn Erik Kramer

Bebyggelse - Vikingetid
Depotfund/skattefund/offerfund - Vikingetid

7. Stue Land
01.03.04 Gørløse

Kogegruber, grube

Selvvalgt forskning

Oldtid, tragtbægerkultur

Forud for byggeri foretoges en prøveudgravning. Ud over kogegegruber fra oldtid og en enkelt grube
med små stumper sideskår af lerkar fra tragtbægerkultur gjordes ikke væsentlige fund.
NFHA1744
Grube - Yngre stenalder
Grube - Oldtid

Finn Erik Kramer

8. Ewaldshøj
01.04.10 Hørsholm

Gravhøj

Andet anlægsarbejde

Ældre bronzealder

sb. 58. I forbindelse med et ulovligt indgreb i den fredede gravhøj, blev der opmålt to profiler gennem
højfoden.
HØM 313

Ole Lass Jensen

Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

9. Kokkedal Nord
01.04.10 Hørsholm

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder, per. IV

sb. 132. På baggrund af en forundersøgelse (AUD 2003), blev en ca. 6 x 4 m stor og 0,5 m dyb
affaldsgrube udvalgt til udgravning. Gruben indeholdt et stort og varieret keramisk materiale fra yngre
bronzealder per. IV, flintaffald og flintredskaber samt brændte knogler af får eller ged. Gruben har
ligget centralt på en større, stærkt nedpløjet boplads.
HØM 301

Ole Lass Jensen
Mette Palm Hemmingsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

10. Kokkedal Nord II
01.04.10 Hørsholm

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder, tragtbægerkultur

sb. 131. Forud for byggemodning blev der foretaget en udgravning på et 2400 m² stort omårde, der
rummede en tidligneolitisk boplads på en lav, sandet bakke. Udgravningsfeltet repræsenterer antagelig
80-90% af det samlede bopladsareal. Der blev undersøgt et udsnit af et omlejret kulturlag og 49
nedgravninger, som primært udgjorde små gruber. Gruberne indeholdt et begrænset keramisk materiale
fra hhv. tidligneolitikum per. I-II. To større gruber indeholdt en stor mængde brændt lerklining med
indtryk af kraftige grene og kløvet tømmer. I den ene af disse gruber fandtes desuden dele af et stort,
uornamenteret tragtbæger og hvidbrændte stykker af to slebne flintøkser.
To små trækulsfyldte gruber i bopladsens periferi indeholdt et lille antal brændte menneskeknogler. Der
er muligvis tale om brandgrave i forbindelse med en nærliggende boplads fra yngre bronzealder.
HØM 307

Ole Lass Jensen
Lotte Lai Sørensen

Bebyggelse - Yngre stenalder

11. Brønsholm
01.04.11 Karlebo

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder per. VI

sb. 87. Ved en forundersøgelse forud for byggemodning blev der registreret bopladsspor i form af
stolpehuller og gruber spredt over et ca. 1 ha stort areal. Fund af keramik daterer bopladsen til yngre
bronzealder per. VI. Lokaliteten udgraves i 2005.
HØM 311
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Ole Lass Jensen

12. Brønsholm II
01.04.11 Karlebo

Kogegruber

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder?

sb. 89. Ved en forundersøgelse forud for byggemodning blev der indenfor et 1400 m² stort areal
afdækket koncentrationer af gruber, bl.a. 15 kogegruber, som lå i en ca. 30 m lang række. Lokaliteten
udgraves i 2005.
HØM 317

Ole Lass Jensen

Grube - Yngre bronzealder

13. Nivå 10
01.04.11 Karlebo

Boplads

Dyrkning

Y. kongemose- og æ. ertebøllekultur

sb. 73. Fortsat undersøgelse af boplads på en lille holm i den nu tørlagte Nivåfjord. På holmens
sydskråning blev der udgravet et 60 m² stort udsnit af et bopladslag fra yngre kongemosekultur. Under
kulturlaget fandtes 28 gruber, bl.a. en brandgrav med skeletrester af en mand. Ud for bopladsen blev
der udgravet en 10 m lang profilgrøft gennem et udsmidslag med dyreknogler og flintartefakter. På
holmens top, hvor der ikke var bevaret kulturlag, blev et 760 m² stort felt afdækket med maskine.
Herved fremkom bl.a. to brandgrave, tre formodede jordfæstegrave og tre større gruber, der antagelig
repræsenterer forsænkede hyttetomter. Disse anlæg undersøges i 2005.
HØM 106

Ole Lass Jensen

Bebyggelse - Ældre stenalder

14. Frederiksværk valseværk
01.05.02 Frederiksværk

Industri

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 21. På den tidligere prøvegravede lægehusgrund undersøgtes rester af kobbervalseværket fra 1805.
Anlægget består af to ovne med forbindelse til to smeltedigler og mellemliggende gulvlag. Derudover
et opmuret rum og et anlæg med seks ovne mod nord og to mod syd, samt en rende, der er kraftigt
varmepåvirket og med kobbergrøn inderside.
NM2 2/2004

Anne Pedersen
Caroline Paulsen

Bebyggelse - Nyere tid

15. Frederiksværk valseværk
01.05.02 Frederiksværk

Industri

Vejanlæg

Nyere tid

sb. 21. Ved gravning af kloaktracé i ny unavngiven vej mellem Allégade og Valseværksgade er fundet
rester af kobbervalseværket, som lå på dette sted i 1800-tallet. Der er fundet to render i gule tegl; de er
SV-NØ orienteret og falder hver sin vej. Desuden fandtes spor af et renseri, der i begyndelsen af 1900tallet lå på hjørnet af Allégade og Valseværkstræde og af en grundmuret dampmaskinebygning, som
hørte til det "Nye Valseværk", fra samme tid.
På lægehusgrunden lige nord for kloaktracéet blev i et prøvehul fundet endnu en rende, som munder
ud i en ligeledes muret, lille cirkulær støbegrube, samt bygningsrester, som fejlagtigt blev tolket som en
salpeterjordshytte fra 1760erne (se efterfølgende udgravning med samme Sb-nummer).
NM2 2/2004
Bebyggelse - Nyere tid

Henriette Rensbro
Anne Pedersen

16. Lerbaks Agre
01.05.04 Lille Lyngby

Stolpehuller, gruber, kogegruber

Skovrejsning

oldtid, neolitkum, tragtbægerkultur

sb. 133. Ved prøveudgravningen udlagdes 669 m søgegrøfter med enkelte udvidelser. Der fandtes i alt
48 oldtidsanlæg, fortrinsvis spredte kogegruber. Nordvestligst fandtes et bopladsområde med
stolpehuller, gruber og kogegruber. Der kunne ikke lokaliseres hustomter, og der var kun bevaret flint
og et enkelt sideskår i anlæggene, som dog daterer bopladsen til neolitikum. Centralt i
skovrejsningsområdet fandtes en enkeltliggende grube som indeholdt keramik fra mellemneolitikum
per. V.
NFHA1679

Finn Erik Kramer

Bebyggelse - Yngre stenalder
Grube - Yngre stenalder
Bebyggelse - Oldtid
Grube - Oldtid

17. Kirsebær Allé 1a
01.05.08 Tjæreby

Andre anlæg

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 49. Prøvegravning i udkanten af den gamle Ullerød landsby. Området viste sig at være kraftigt
afgravet ved tørvegravning, og muligvis også råstofgravning i forbindelse med teglproduktion. Der
fremkom hverken fund fra oldtid eller middelalder.
NFH A1762

Esben Aarsleff

Andre anlæg/diverse - Udateret

Københavns Amt
18. Carlsensvej 8
02.01.07 Køge

Havneplads -anløbsplads

Andet anlægsarbejde

Middelalder til nyere tid

Ved Køges gamle Åbassin skulle der bl.a opføres en større erhvervejendom. Den arkæologiske
undersøgelse viste, at området har ligget tæt på kystlinien og tilsyneleadende ligget ret ubebygget hen
indtil midten af 1900-årene, hvor der blev opført en bunker og en lagerhal. Fundmaterialet er sparsomt,
det ældste stammer fra 1400-årene. Indtil midten af 1900-årene fungerede stedet som anløbs/stejleplads.
KØM 2501
Anløbsplads/handelsplads - Middelalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Ulla Fraes Rasmussen

19. Havnen 17-19
02.01.07 Køge

Havneplads og bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder til nyere tid

I forbindelse med nybyggeri blev en større grund undersøgt ved Køge Havn, udflyttet hertil i 1400årene. Havnen var anlagt på lavt vand langs Køge Å´s nordbred, byggemodnet med med en
afvandinggrøft samt tilført jord, der bl.a. indeholdt husholdnings- og byggeaffald. Bebyggelsen på
grunden ser ud til at starte i 1400-årene, og stedets to nedrevne huse fra 17-1800-årene har
sandsynligvis stået på genanvendte syldstensfundamenter.
KØM 2188

Ulla Fraes Rasmussen
Rikke Dahl Sørensen

Anløbsplads/handelsplads - Middelalder
Bebyggelse - Middelalder
Anløbsplads/handelsplads - Nyere tid
Bebyggelse - Nyere tid

20. Ølleskiers Agre
02.01.11 Ølsemagle

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder/romersk jernalder

sb. 15. Undersøgelse af fire treskibede huse samt en staklade, alle beliggende på lokalitetens højeste
område. Husene kan antagelig dateres inden for tidsrummet ældre romersk jernalder/tidlig yngre
romersk jernalder. To gruber indeholdt keramik fra førromersk jernalder per. I, mens et meget stort
forrådskar, der ligeledes blev fundet i en grube, er fra ældre romersk jernalder. Det yngste anlæg på
stedet er en markskelgrøft fra et dige, der er fjernet før udskiftningen i slutningen af 1700-tallet og
begyndelsen af 1800-tallet.
KØM 2186

Svend Åge Tornbjerg
Anne C. Sørensen

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

21. Ølsemagle Vest
02.01.11 Ølsemagle

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder, førromersk jernalder,
ældre romersk jernalder, renæssance

sb. 16. Udgravning af fem treskibede huse samt to-tre staklader. To af husene, der er påfaldende ens
bl.a. med afrundede gavle og indtrukne dørstolper, kan dateres til bronzealderen. Vægstolperne er
undtagelsesvist bevaret, hvilket formentlig skyldes et langt yngre og sidenhen udpløjet markskel,
hvorved muldlaget over husene er kraftigere end ellers på lokaliteten. De yngste, undersøgte gruber er
fra ældre romersk jernalder og markskelgrøften er formentlig fra 1600-tallet.
KØM 2183
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Svend Åge Tornbjerg
Anne C. Sørensen

22. Tjørnebjerg
02.02.02 Brøndbyøster

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder/førromersk jernalder

Ved undersøgelse af et 2100 m² stort areal blev der fundet spor efter seks tre-skibede huse samt et
mindre antal gruber. To af husene dateres til yngre bronzealder/førromersk jernalder og udgør
formentlig en gård fra ca. 1100 f. Kr. Tre andre huse anses som hovedhuse og dateres til yngre
bronzealder/førromersk jernalder og førromersk jernalder. Endvidere fremkom der en økonomibygning
der dateres til bronzealder/førromersk jernalder. Området syd for undersøgelsesområdet betragtes som
ødelagt på baggrund af anlæggelsen af Holbækmotorvejen. Endvidere konkluderes det at den
forhistoriske bebyggelse ikke er afgrænset, og at der uden tvivl befinder sig mere udenfor
undersøgelseområdet, især mod nord.
TAK 1116

Anne B. Hansen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

23. Midlergården
02.02.03 Brøndbyvester

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.br./y.rom/æ.germ.

På en kommende golfbane blev "udsatte" områder prøvegravet, og efterfølgende blev to felter på i alt
700 m² undersøgt. Der fremkom den østlige halvdel af en indhegnet gård af "Ragnesmindetype" dateret
til yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder. Dertil et hus fra yngre bronzealder på det ene felt
og resterne af et udateret, mindre hus med 3 x 3 stolper på det andet felt. Ragnesmindehuset er
interessant, idet det er det hidtil ved kysten nærmest liggende hus af denne type.
TAK 1183

Tom Giersing

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

24. Bredebjerggård 8
02.02.07 Høje Tåstrup

Beboelse/grav

Andet anlægsarbejde

Yngre romersk jernalder/germansk
jernalder

Ved udgravning af 7.200 m² stort område med bebyggelsesspor blev der fundet brydegruber og et
anlæg hvor der har været tørret hørstængler. En jordfæstegrav fra yngre romersk jernalder fremkom 13
m syd for et større hovedhus. Den gravlagte mand er velbevaret og ved fødderne i trækisten var der
placeret et keramikkar indeholdende knogler fra en gris. Endvidere fremkom en mandsfigur af træ i en
brønd tæt på graven.
TAK 1180
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Udateret

Anne B. Hansen

25. Torslunde Agre 4
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre jernalder

Prøveundersøgelsen omfattede et areal på ca. 43.000 m². Overalt i undergrunden var der spor efter
nedgravede dræn og der fremkom kogestensgruber. Endvidere fremkom andre gruber, hvis funktion var
uklar. I den sydøstlige del af området fremkom en koncentration af stolpehuller, gruber, dele af et hus
og et hegn der dateres til yngre jernalder. Området virker meget nedpløjet og fundet er formentlig rester
af en jernalderbebyggelse der tidligere er registeret syd for undersøgelsesområdet.
TAK 1176

Anne B. Hansen

Bebyggelse - Yngre jernalder

26. Dalshøjgård
02.02.08 Ishøj

Boplads

Andet anlægsarbejde

Senneolitikum - yngre romers jernalder

Der blev i alt undersøgt 66 hustomter og dele af hegn. Datering af hegn og hus strækker sig fra tidlig
senneolitikum op til 6.-8. årh. Hovedvægten af dateringerne er fra førromersk jernalder til yngre
romersk jernalder. Der fremkom to senneolitiske huse, samt et større anlæg med store mængder
keramik (43 kg) og flint (5434 stk.), der dateres fra tidlig neolitikum per. II til mellemneolitikum per.
IIII. Flintanalyser tyder på flintproduktion af sandsynligvis økser. Der blev endvidere udgravet en
grube, der indeholdte to hestehoveder, der tolkes som et husoffer, nedgravet under ildsted eller gulv i et
hovedhus fra ældre romersk jernalder eller et hegnshus fra yngre jernalder. Der fremkom et område
med kulturlag og talrige gruber. Anlægget tyder på, at der har været et vandløb eller et udspring med
grundvand tilstede der. De fremkomne genstande tolkes som nedlagte vådbundsofre i form af dele af
bjergartsøkser, keramik og flintgenstande. Enkelte anlæg kan også være anvendt som
vandtagningsgruber. To af de udgravede gruber dateres til mellemneolitikum per. I-III.
Undersøgelsesområdet dækker ikke hele bebyggelsen, idet den strækker sig ud over de udgravede felter.
TAK 1140

Anne B. Hansen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Grube - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

27. Møllebakkegård
02.02.09 Ledøje

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Undersøgelsesområdet omfattede et areal på ca. 1000 m². Der blev registreret en kogestensgrube der
indeholdte flintafslag.
TAK 1231
Kulturlag - Oldtid

Anne B. Hansen

28. Risbyvej
02.02.09 Ledøje

Boplads

Vejanlæg

Oldtid

Undersøgelsesområdet omfattede et areal på ca. 4000 m². Der fremkom kogestensgruber, gruber og
stolpehuller der ikke kunne dateres nærmere end til oldtid. De påtrufne anlæg var uden fund. Egentlig
bebyggelse formodes at ligge placeret højere i terrænet længere mod nord.
TAK 1189

Anne B. Hansen

Bebyggelse - Oldtid

29. Måløv nye kirkegård
02.02.10 Måløv

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder

Efter prøvegravning blev et 2.500 m² stort område umiddelbart nordvest for den gamle del af Måløv by
undersøgt. Herved fremkom resterne af et mindst 20 m langt og 4,5 m bredt hus fra 1300-tallet. Huset
har haft et udskud mod nord. Inde i huset var der bevaret dele af lergulve, stenlægninger og ildsteder.
Syldsten og mange stolpehuller i langsiderne viste, at husets ydervægge har bestået af en række
jordgravede stolper, hvorimellem en væg har hvilet på syldsten. Desuden fremkom skelgrøfter,
almindelige affaldsgruber og stolpehuller fra hegnspæle samt resterne af et mere specielt anlæg i form
af en U-formet grøft, der formentlig har bortdrænet vandet fra en mindre bygning med buet gavl. Der
blev bl.a. fundet 50 mønter, hvoraf de fleste er borgerkrigsmønter.
TAK 1173

Tom Giersing

Bebyggelse - Middelalder

30. Bondehøjgård, del 1-3
02.02.11 Sengeløse

Gårdtomt

Andet anlægsarbejde

Middelalder & efterreformatorisk-/
nyere tid

sb. 95. På Bondehøjgårds tofte i Sengeløse er 1800 m² af toftens 3000 m² bebyggelsesspor undersøgt
ved fladeafdækning og kulturlagsgravning. Der blev ikke blandt de mange stolpehuller i undergrunden
identificeret nogle bygninger. De fundne grøfter tyder på kontinuitet i toftestrukturen tilbage til ældre
middelalder. Fravær af sammenhængende kulturlag og hermed bygninger må have baggrund i
afgravning og opfyldning af grunden i nyere tid med formål at skabe en jævn grund forud for
opførelsen af det firelængede, sammenbyggede gårdsanlæg. De tykke kulturlag, som tidligere var
observeret, blev dateret til nyere tid. Genstandsfundene (bl.a. kamme, klæberstensskår, gråbrændt
keramik, skår af glaserede kander, stjertpotteskår og et T-formet rembeslag) peger på
bebyggelseskontinuitet tilbage til vikingetid/ældre middelalder.
TAK 1167

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Henriette Rensbro
Tom Giersing
Jens Henrik Jønsson

31. Højbakkegård
02.02.11 Sengeløse

Boplads/høj/gravplads

Andet anlægsarbejde

Y.st/æ.br/y.r.j.

Ved prøvegravning af et areal på i alt 2 ha fremkom en nedpløjet højtomt med 2 centralgrave, der
formentlig er fra senneolitikum/ældre bronzealder. Desuden lå der sekundære brand- og jordfæstegrave
i og ved højtomten. I nærheden fremkom dele af to hustomter fra yngre romersk jernalder. 1.000 m² ved
højtomten og 1.200 m² ved hustomterne blev anbefalet til en egentlig undersøgelse (i 2005).
TAK 1177

Tom Giersing

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

32. Bredebjerggård 9
02.02.13 Torslunde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder/førromersk
jernalder/romersk jernalder/germansk
jernalder

Prøveundersøgelsen dækkede et areal på ca. 15.000 m² og resulterede i 10 søgegrøfter, hvor der
fremkom gruber, grøfter, dele af fire huse og to hegn. Husene dateres til bronzealder, førromersk
jernalder/ældre romersk jernalder, yngre romersk jernalder/germansk jernalder.
TAK 1181

Anne B. Hansen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

33. Jægersborg
02.03.02 Gentofte

Kloak

Andet anlægsarbejde

1600-tal

sb. 90. I en udgravning til ny vandledning på Jægersborg Kaserne blev påtruffet en underjordisk, muret
gang. Der er tale om en kloak, der fra Ibstrup/Jægersborg Slot har ført til slottets voldgrav. Slottets
fundamenter er undersøgt i 1927 og er beliggende nogle få meter vest for fundstedet. Anlægsarbejdet
var endvidere gået tværs igennem resterne af en tidligere nedrevet, grundmuret mandskabsbygning fra
1801. De fundne anlæg er indmålt i forhold til de moderne bygninger og dokumenteret ved profilsnit og
foto.
TAK 1258

Jens Henrik Jønsson

Bebyggelse - Nyere tid

34. Admiralgade, Fortunstræde
02.03.06 København

Bolværk, bygningsrester.

Andet anlægsarbejde

1400-tallet, 16-1700-tallet

sb. 308. Københavns Bymuseum fulgte opgravningerne til fjernevarme i Admiralgade og Fortunstræde
syd for Nikolaj Kirke. Den middelalderlige strandlinje lå ikke langt fra kirken og blev skåret ved denne
undersøgelse. Få meter fra strandlinjen ned gennem Fortunstræde fandtes et bolværk dendrodateret til
slutningen af 1400-tallet. I krydset mellem Nikolaj Plads/Fortunstræde/Admiralgade blev der fundet
flere bygningsrester fra 16-1700-tallet, som repræsenterer facadelinjerne fra før bybranden i 1795. Midt
i krydset blev der fundet er parti middelaldermurværk.
KBM 3069
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Lisbeth Poulsen

35. Amalienborg
02.03.06 København

Bygningsrester, trævandledninger,
gadelag, træpælepilotering samt
opfyldslag

Andet anlægsarbejde

1700-tallet

sb. 294. Fund af bygningsrester, trævandledninger, gadelag, træpælepilotering samt opfyldslag fra
opfyldningen af Frederiksstaden i 1700-tallet.
KBM2831

Lisbeth Poulsen

Bebyggelse - Nyere tid

36. Amalienborg
02.03.06 København

Brolægning, fundament, opfyldslag

Restaurering

16-1700-tallet.

sb. 307. Københavns Bymuseums fulgte restaureringsarbejdet på Amalienborgs fundamenter og
registrerede i den forbindelse opfyldslag, fundament og brolægninger fra 16-1700-tallet. Undersøgelsen
fortsætter i 2005.
KBM3043

Julie Lund
Camilla Haarby Hansen

Bebyggelse - Nyere tid

37. Dokøen II
02.03.06 København

Bolværk

Andet anlægsarbejde

Efterreformatorisk

De oprindelige havbundsniveauer blev registreret sammen med dokøens tidlige sydlige bolværk.
KBM2907

Lene Høst-Madsen

Bebyggelse - Nyere tid

38. Esplanaden 50
02.03.06 København

Losseplads

Andet anlægsarbejde

16-1700-tallet.

sb. 254. Ca. 1 ha lossepladslag fra 16-1700-tallet undersøgt i umiddelbar tilknytning til KBM2909.
KBM2307

Lene Høst-Madsen

Kulturlag - Nyere tid

39. Esplanaden, A.P.Møllers hovedsæde
02.03.06 København

Lossepladslag

Andet anlægsarbejde

1700-tallet

Undersøgelsen afslørede massive affaldslag, som er blevet deponeret omkring 1730. I forbindelse med
undersøgelsen frilagdes en lille del af en interimistisk vej, som oprindelig har løbet over lossepladsen.
KBM2909
Kulturlag - Nyere tid
Vej/bro - Nyere tid

Lene Høst-Madsen

40. Frederiksberg Have (vandfald)
02.03.06 København

Vandfald

Andet anlægsarbejde

1800-tallet.

sb. 272. Udgravning og registrering forud for genetablering af vandfaldet på Kildebakkeøen.
Vandfaldet er projekteret og bygget som en del af den store omlægning fra barokhave til romantisk
have i årene omkring 1800. Vandfaldet er meget velbevaret, og består af selve faldet, der er ca. 3,25 m
højt og vendt mod sydøst samt et øvre og et nedre bassin.
KBM 2861

Henriette Rensbro

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

41. Gothersgade
02.03.06 København

Begravelser

Plantning

Nyere tid.

I forbindelse med tilsyn på fjernvarmegravning på Gothersgade blev der fundet enkelte spredte
menneskeknogler.
KBM 2977

Gerry Keyes

Gravplads/grav - Nyere tid

42. Gråbrødre torv 8, gården
02.03.06 København

Begravelser

Andet anlægsarbejde

Middelalder.

sb. 165. Ved omlægning af fjernvarme til kælderen Gråbrødre Torv nr. 8 gravedes et hul ud for nr. 8s
vestlige ende på torvet. Der registreredes middelalderlige lag samt dele af fire begravelser tilhørende
gråbrødremunkenes kloster. Jævnfør udgravningen i kælderen til nr. 8 (KBM 2885) ligger
begravelserne inde i klosterkirken. Det er uvist om begravelserne tilhører tiden før anlæggelse af kirken
eller er samtidige med.
KBM2942

Vivi Lena Andersen

Gravplads/grav - Middelalder

43. Kgs. Nytorv
02.03.06 København

Voldgrav

Andet anlægsarbejde

1600-tallet

sb. 288. I forbindelse med udgravning til fjernvarmestation på Kgs. Nytorv registrerede Københavns
Bymuseum en profil i Christian IV´s voldgrav. Nederst sås gytjeaflejringer, øverst mineralske lag med
fund fra 1600-tallet fra voldens sløjfning i midten af 1600-tallet.
KBM2898

Lisbeth Poulsen
Lars S. Sørensen

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

44. Klerkegade m.fl.
02.03.06 København

Andet

Andet anlægsarbejde

Udateret

Der blev ikke gjort arkæologiske fund, men undergrundsniveauet blev i en række tilfælde målt ind.
KBM 2834
Andre anlæg/diverse - Udateret

Lisbeth Poulsen

45. Knabrostræde m.fl.
02.03.06 København

Brolægning, bygningsrester,
trækonstruktioner

Andet anlægsarbejde

Middelalder, 16-1700-tallet

sb. 313. Tilsyn med ledningsarbejder gennem Knabrostræde, over Strøget, Skoubogade samt i
Snaregade. Der blev afdækket eftermiddelalderlige trækonstruktioner samt bygningsrester fra 16-1700tallet, der stammer fra facadelinjerne før de store bybrande i 1700-tallet. I Skoubogade blev der 3 m
under terræn fundet middelalderlig brolægning.
KBM 2908

Lisbeth Poulsen
Vivi Lena Andersen
Hoda El-Sharnouby
Niels Grumløse

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

46. Kultorvet m.fl.
02.03.06 København

Fundamenter

Andet anlægsarbejde

1700-tallet.

Tilsyn med renoveringen af vandledningsnettet i store dele af indre by. Det berørte område dækker en
stor del af den middelalderlige bykerne. Der fremkom få løsfund fra middelalderen. Der blev flere
steder fundet fundamenter fra 1700-talsbebyggelsen, som den så ud før saneringen i begyndelsen af
1900-tallet. Undersøgelsen fortsætter i 2005.
KBM3052

Lisbeth Christensen
Niels Grumløse

Bebyggelse - Nyere tid

47. Kvæsthusbroen
02.03.06 København

Bolværk, opfyldslag

Andet anlægsarbejde

1700-tallet

sb. 298. I forbindelse med etableringen af kloak, overløbsbassin og mastefundament blev der foretaget
jordarbejde i den østligste del af Sankt Annæ Plads og på Kvæsthusbroen. Herved fremkom bolværk fra
starten af 1700-tallet, som er blevet repareret imellem 1822 og 1849. Øst for bolværket forekom
opfyldslag af husholdningsaffald fra 1700-tallet.
KBM 2973

Julie Lund

Bebyggelse - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

48. Lundedalsvej 27
02.03.06 København

Afvandingsrende

Dyrkning

Nyere tid.

sb. 296. Prøveudgravning på Lundedalsvej 27. Der fremkom kraftige opfyldslag fra nyere tid samt en
rende gravet ned i undergrund. Grøften tolkes som afvandingsgrøft.
KBM 2963
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Mads Leen Jensen

49. Naboløs 5, Gammelstrand 52,
Snaregade 4-8
02.03.06 København

Trækonstruktioner

Andet anlægsarbejde

Middelalder.

sb. 281. Ved fjernvarmearbejde i Naboløs og Gammel Strand registreredes i Naboløs en stolperække
orienteret N-S, dendrokronologisk dateret til 1324-1396. På hjørnet Naboløs/Snaregade registreredes
bygningsrester fra nyere tid og på Gammel Strand en Ø-V orienteret trækonstruktion
dendrokronologisk dateret til hhv. efter ca. 1270 og ca.1332.
KBM 2747

Mathias Søndergaard

Bebyggelse - Middelalder

50. Østerport Station
02.03.06 København

Bybefæstning

Plantning

Nyere tid.

sb. 248. I forbindelse med sporudvidelse på Østerport Station eftersøgtes broen fra Østerport til
Østerports Ravelin. Denne blev ikke fundet. Derimod fandtes spor efter anlæggelsen af en dæmning
over Stadsgraven i 1887. Under Østerports butikscenter fremkom spor efter Stadsgravens indre løb
frem til ravelinens basis.
KBM 2568

Jeppe Færch-Jensen

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

51. Pilestræde 8
02.03.06 København

Koldkype, latrin og kulturlag

Restaurering

1600-tallet, 1700-tallet.

sb. 285. Forud for ombygning af Cityarkaden blev undersøgt kraftige fyldlag med velbevarede anlæg
fra 16- og 1700-årene. Blandt andet fremkom i den NØ-lige del af gården en koldkype til koldfarvning
af tekstil fra sidste halvdel af 1600-tallet samt i den sydlige del af gården en latrin bygget omkring år
1700, mens der var spise-og udskænkningssted på matriklen.
KBM 2897

Vivi Lena Andersen

Bebyggelse - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

52. Ragnagade
02.03.06 København

Kælder

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 284. På byggegrunden konstateredes moderne aktivitet i form af opfyldt kælder fra
kemikaliefabrikken Nordisk Droge og Kemikaliefabrik.
KBM2903
Bebyggelse - Nyere tid

Niels Grumløse

53. Rosenborggade
02.03.06 København

Voldgrav

Andet anlægsarbejde

Middelalder

Snit igennem middelalderligt forsvarssystem i forbindelse med fjernvarme.
KBM 2882

Lisbeth Poulsen
Lars Søgaard Sørensen

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

54. Slutterigade
02.03.06 København

Teglstensbygning

Andet anlægsarbejde

Eftermiddelalderlig

sb. 286. Ved jordarbejder i forbindelse med Slutterigades renovering registreredes rester af en
eftermiddelalderlig teglstensbygning samt en lagserie af jordlag helt ned til undergrundsniveau knapt 2
m under nuværende terræn. Slutterigade ligger indenfor afgrænsningen af den ældste bydel fra 1100tallet. Gadens nuværende forløb er etableret ved Domhusets opførelse i starten af 1800-tallet og skærer
altså en ældre karré.
KBM 068

Lisbeth Poulsen

Bebyggelse - Nyere tid

55. Ravnholm
02.03.10 Søllerød

Høj

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Undersøgelsen omfattede opsyn med muldafrømning i forbindelse med ledningsarbejde. En gravhøj
berørtes direkte, idet der blev arbejdet inden for gravens beskyttelseslinie.
TAK 1174

Anne B. Hansen

Gravhøj - Oldtid

56. Tårnby kirkegårdsmur
02.03.11 Tårnby (Kastrup)

Kirkegårdsmur

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 53. I forbindelse med jordarbejdet til omsætning af en kirkegårdsmur fra nyere tid er der med
henblik på at sikre dokumentation af eventuelle jordfaste fortidsminder foretaget afrensning og
vurdering af de fremkomne profilvægge. Der blev ikke herved konstateret spor efter jordfaste
fortidsminder.
TAK 1151
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

Jens Henrik Jønsson

57. Greve Toftegård
02.05.01 Greve

Boplads

Andet anlægsarbejde

Vikingetid

Umiddelbart syd for Greve blev et Ø-V-orienteret hus med tagbærende stolper og skråtstillede
støttestolper langs hhv. nord-og sydvæggen delvist afdækket i forbindelse med renovering af en
råvandsledning fra Kildebrønde til Havdrup. Desuden fremkom en del løse stolpehuller, kogestens- og
affaldsgruber samt en mulig offergrube, der bestod af et udateret lerkar uden genkendeligt indhold
nedsat i et hul af samme dimensioner som karret selv. Bopladsen er beliggende på et mindre plateau
med et hus placeret nær det højeste område.
KØM 2197

Svend Åge Tornbjerg
Anne C. Sørensen

Bebyggelse - Vikingetid

58. Grevetoften
02.05.01 Greve

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

I forbindelse med renovering af en råvandsledning fra Kildebrønde til Havdrup blev der på det
skrånende terræn umiddelbart nord for Greve konstateret spor efter bopladsaktivitet i traceet i form af
tre affaldsgruber. Fundmaterialet, der består af keramik og forarbejdet flint, har karakter af neolitisk
teknik.
KØM 2500

Anne C. Sørensen

Bebyggelse - Yngre stenalder

59. Lyksagergård
02.05.01 Greve

Boplads

Andet anlægsarbejde

Vikingetid?

I forbindelse med renovering af en råvandsledning fra Kildebrønde til Havdrup blev der i traceet sydøst
for Lyksagergård delvist afdækket et N-S-orienteret hus, der antagelig er fra ældre vikingetid. Huset
ligger på den skrånende kant af et mindre plateau, og det kan have hørt til en gård, hvor hovedhuset er
placeret nærmere toppen. Længere mod syd fremkom enkelte affaldsgruber med keramik af ældre
karakter, fra før Kr. f.
KØM 2502

Svend Åge Tornbjerg
Anne C. Sørensen

Bebyggelse - Vikingetid

60. Tune Landevej
02.05.01 Greve

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder?

I forbindelse med renovering af en råvandsledning fra Kildebrønde til Havbro blev der i traceet syd for
Tune Landevej afdækket stolpehuller, affaldsgruber og markskelgrøfter. Blandt stolpehullerne kunne
udskilles to vægforløb i et sandsynligvis treskibet hus, der ud fra bredden at dømme kunne være fra
bronzealderen. Markskelgrøfterne optræder ikke på udskiftningskortet, og de er formentlig af noget
ældre dato. I traceet nord for landevejen fremkom en grube med keramik antagelig fra yngre jernalder
(eventuelt ældre germansk jernalder).
KØM 2198
Bebyggelse - Bronzealder

Anne C. Sørensen

61. Langagergård
02.05.02 Havdrup

Boplads, grav

Andet anlægsarbejde

Oldtid/yngre bonzealder-ældre jernalder

I forbindelse med etablering af en transportledning fra Gl. Havdrup Kildehus til Karlslunde blev der i
traceet sydøst for Langagergård afdækket spor efter bopladsaktivitet i form af gruber og enkelte
stolpehuller fra oldtiden. Desuden undersøgtes en brandplet samt et muligt brændingssted fra yngre
bronzealder/ældre jernalder.
KØM 2518

Svend Åge Tornbjerg
Anne C. Sørensen

Gravplads/grav - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre jernalder
Bebyggelse - Oldtid
Grube - Oldtid

62. Ny Kappelevgård
02.05.06 Kildebrønde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

I forbindelse med renovering af en råvandsledning fra Kildebrønde til Havdrup blev der i traceet
afdækket enkelte stolpehuller og flere affaldsgruber, hvoraf nogle indeholdt keramik fra yngre
bronzealder per. IV. To af de fundne stolpehuller kan udgøre et sæt tagbærende stolper i et treskibet
hus. To aflange grøfter er formentlig markskelgrøfter fra før 1800.
KØM 2196

Anne C. Sørensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

63. Strøhusvej
02.05.06 Kildebrønde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

I forbindelse med renovering af en råvandsledning fra Kildebrønde til Havdrup blev to Ø-V-orienterede
huse delvist afdækket i traceet ved Strøhusvej. Lokaliteten er beliggende på et mindre plateau med det
ene hus placeret lidt nord for det højeste område og det andet på skråningen syd herfor. I området
mellem de to hustomter fandtes kogestens- og affaldsgruber, der indeholdt keramik fra sen ældre
romersk jernalder.
KØM 2195

Svend Åge Tornbjerg
Anne C. Sørensen

Bebyggelse - Romersk jernalder

Holbæk Amt
64. Klostergårdens Jorder
03.01.01 Kalundborg

Gruber, stolpehuller, kulturlag

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder, yngre bronzealder

sb. 97. Prøvegravning med påvisning af gruber og stolpehuller. Af sidstnævnte kunne udskilles
tagbærende stolper samt 2 mulige vægstolper til mindre langhus, som ud fra fund af oldsager i
nærliggende gruber dateres til yngre bronzealder.
per. VI.
KAM 2004-008
Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

Jens Nielsen

65. Lupinvej Nord
03.01.01 Kalundborg

Grube

Vejanlæg

oldtid / førromersk

sb. 94. Prøvegravning i ca 500 m langt vejtrace med påvisning af gruber, kogegruber og enkelte
stolpehuller.
KAM 2004-004

Jens Nielsen
Niels Hartmann

Grube - Førromersk jernalder
Grube - Oldtid

66. Fjordskrænten
03.01.03 Raklev

Grav (dyr)

Diverse

Udateret

sb. 401. Undersøgelse af rester af hundegrav fremkommet ved erosion af kystsskrænt.
KAM 2004-015

Jens Nielsen
Niels Hartmann

Gravplads/grav - Udateret

67. Gl. Nyrupvej
03.01.03 Raklev

Jordfæstegrav

Andet anlægsarbejde

jernalder

sb. 399. Undersøgelse af jordfæstegrav fremkommet ved terrænregulering i have. Liget var placeret i
hocker på højre side og med hovedet mod vest. Som gravgave var blandt andet medgivet en bøjlesaks.
På baggrund af diverse observationer, synes der yderligere at have været mindst 2 grave i området. Der
er gode
muligheder for, at der på stedet ligger en større gravplads.
KAM 2004-009

Jens Nielsen

Gravplads/grav - Jernalder

68. Søndergårdens jorder
03.01.03 Raklev

Grube

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 398. Fund af kogegruber samt nyere tids kulturlag/opfyld. Kogegruberne er udaterede, men
rimeligvis fra bronzealder ud fra nærliggende fund af bronzealdermateriale.
KAM 2004-006
Grube - Oldtid

Jens Nielsen

69. Thyges Banke
03.01.03 Raklev

grube, stolpehuller, ildsted

Andet anlægsarbejde

bronzealder

sb. 172. Prøvegravning i område med registreret (sløjfet) gravhøj, forud for byggemodning. Der kunne
ikke påvises spor efter gravhøj men derimod spredte anlægsspor i form af stolpehuller, ildsteder og en
enkelt grube med indhold af oldtidskeramik. Sidstnævnte blev desværre af besøgende på stedet udenfor
arbejdstid fjernet fra udgravningen inden registrering. Prøvegravningens resultat gav ikke anledning til
opfølgende egentlig udgravning.
KAM 2004-010

Henrik Schilling

Bebyggelse - Bronzealder
Grube - Bronzealder

70. Flinterupvej
03.01.06 Store Fuglede

Grube

Skovrejsning

Bronze-jernalder

sb. 41. Prøvegravning forud for skovrejsning med dybdepløjning i 7,8 ha stort areal. Prøvegravningen
var væsentligt begrundet i registreringen af 20 detektorfundne middelaldermønter centralt i området; i
øvrigt sammenfaldende med en registreret, mulig rig stenalderlokalitet. Prøvegravningen kunne ikke
påvise spor efter aktiviteter hverken fra middelalder eller stenalder. Derimod blev afdækket et par
gruber, som ud fra et meget beskedent oldsagsmateriale skønnes at kunne dateres til
bronzealder/jernalder.
KAM 2004-002

Niels Hartmann

Grube - Bronzealder
Grube - Jernalder

71. Østergårds Jorder
03.01.09 Ubby

Gruber, stolpehuller, kulturlag

Andet anlægsarbejde

Stenalder, jernalder, vikingetid

sb. 224. Afsluttende udgravning i mindre del af byggemodningsområde med påvisning af omfattende
aktivitetsspor i form af stolpehuller, gruber og op til metertykke kulturlag. 4 mulige huse fra yngre
stenalder, 3 staklader og 8 langhuse fra ældre jernalder. Gruber i området er ud fra indhold primært
dateret til mellemneolitikum per. V og førromersk jernalder per. IIIa.
KAM 2004-007

Grube - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Stenalder
Andre anlæg/diverse - Stenalder
Grube - Førromersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Jernalder
Andre anlæg/diverse - Vikingetid
Bebyggelse - Oldtid

Niels Grumløse
Jens Nielsen
Josefine Bican
Ulla Odgaard

72. Novo Nordisk
03.01.10 Årby

Grube

Andet anlægsarbejde

Neolitikum

sb. 417. Mindre arkæologisk undersøgelse på areal, hvor der i forbindelse med terrænregulering var
frilagt diverse fundførende gruber og kulturlag. De forhistoriske aktiviteter i området dateres ud fra
fund af en god del human flint samt noget dårligt bevaret keramik.
KAM 2004-003

Jens Nielsen

Grube - Yngre stenalder

73. Solbjerggård
03.02.06 Gørlev

gruber og stolpehuller

Andet anlægsarbejde

Bronze-jernalder

sb. 167. Prøvegravningen påviste spor efter aktiviteter i bronzealder/jernalder i form af gruber og
stolpehuller. Prøvegravningens resultat gav ikke anledning til egentlig udgravning, men peger dog på
muligheden for mere markante bebyggelsspor i en mindre del af lokalplansområdet, som på
prøvegravningstidspunktet lå under generende trævækst.
KAM 2004-011

Henrik Schilling

Bebyggelse - Bronzealder
Grube - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Grube - Jernalder

74. Tjebberup
03.03.02 Grandløse

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre Tragtbægerkultur

Over en strækning på ca. 800 m registreredes og undersøgtes 5 kogestensgruber og 3 mindre anlæg. To
af disse indeholdt keramik fra den tidlige del af tragbægerkulturen.
mho2004004

Anne Preisler

Bebyggelse - Yngre stenalder

75. Bassin Ladegårdsalleen
03.03.03 Holbæk

Kogestensgruber

Vejanlæg

Oldtid og middelalder

Ved prøveundersøgelsen fremkom der i alt 7 kogestensgruber. De indeholdt ingen fund og kan derfor
ikke dateres nærmere end sandsynligvis oldtid. Der blev yderligere påtruffet to muldede anlæg, hvoraf
det ene via fund kan dateres til 12-1300-tallet. Det undersøgte område er sandsynligvis et marginalt
område relateret til bosættelser.
mho2003068
Grube - Oldtid
Grube - Middelalder

Birgitte Borby Hansen

76. Sct. Stefanskirke på Nyvang
03.03.03 Holbæk

Diverse/vej

Andet anlægsarbejde

Bronzealder og nyere tid

I den nordlige del af området fandtes spor efter et vejforløb, der kan ses på sognekortene fra
begyndelsen af 1800-tallet. I bunden lå lidt keramik af bronzealderkarakter.
mho2004073

Niels Wickman

Andre anlæg/diverse - Bronzealder
Vej/bro - Nyere tid

77. Skagerakvej
03.03.03 Holbæk

Boplads

Vejanlæg

Førromersk jernalder og Middelalder

Ved undersøgelsen fremkom der spor efter bosættelsesaktiviteter fra hhv. tiden omkring Kr. f. og fra ca.
12-1300 e. Kr., det vil sige fra oldtid og middelalder. Der blev fundet spor af en gårdsenhed med 3-4
sandsynlige parallelt anlagte Ø-V-orienterede bygninger, hvoraf navnlig den ene fremstår meget
tydelig. Bygningssporene kan på grundlag af drejet, hårdtbrændt, i nogle tilfælde glaseret, keramik
dateres til 12-1300-tallet. Flere af skårene er Østersøkeramik. Ca. 300 m sydøst for gården fremkom der
marginale grubeanlæg i tilknytning til en nærliggende, ikke lokaliseret, boplads fra den sene del af
førromersk jernalder.
mho2003031

Birgitte Borby Hansen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

78. Åmosen - Bodal K
03.03.09 Stenlille

Boplads - enkeltfund

Dyrkning

Mesolitikum

sb. 176. Ved prøveundersøgelsen kunne der ikke konstateres lag med kulturspor. En mindre
fladeafdækning resulterede i fundet af tørvelag med rodvæltere under pløjelaget.
SVM2002022

Henrik Schilling
Anders Fischer
Tom Brædstrup-Holm

Bebyggelse - Ældre stenalder

79. Bodal F
03.03.09 Stenlille

Kulturlag

Dyrkning

Ertebøllekultur, Tragtbægerkultur

sb. 174. Prøveundersøgelse af bopladsområde i Åmosen med udsmidslag, som er truet af
dybdepløjning. Udgravningen afgrænsede en fase fra Ertebøllekultur på 900-1800 m2, som blev
overlejret af en 225-375 m2 stor fase fra den sene del af tidlig neolitisk tragtbægerkultur. Et tilhørende
udsmidslag på 750 m2 fremkom umiddelbart vest for bopladsen. Den neolitiske fase består af et sodet
kulturlag med brændte sten, og dermed adskiller det sig fra Ertebøllelaget, der består af en homogen
aflejring af knogler og forarbejdet flint. Dateringen bygger på forskelle i flintteknologi, samt
keramikken. Trods fremskreden udtørring er "Bodal F" velbevaret, og der fremkom i det neolitiske lag
en intakt affaldsdeponering i form af en lille afgrænset "dump" på 1,5 x 1,8 m med keramik og mange
brændte sten. Det indikerer, at eventuelle boligtomter kan være bevaret.
SVM2003020
Kulturlag - Ældre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder

Henrik Schilling

80. Bredtjørnegård
03.03.09 Stenlille

Gruber

Skovrejsning

Oldtid

sb. 72. Kortvarig prøveundersøgelse forud for skovrejsning på dyrket areal, hvor der tidligere er
opsamlet bopladsflint fra tragtbægerkultur. Selve bopladsområdet kunne ikke længere erkendes som lag
eller anlæg i råjorden, men humant flint, primært skiveskrabere, kunne registreres i pløjelaget. Desuden
fandtes enkelte nedpløjede kogegruber af oldtidskarakter.
SVM 2003038

Henrik Høier

Grube - Oldtid

81. Loddenhøjgård
03.03.09 Stenlille

Gruber

Skovrejsning

Oldtid

sb. 5, 6. Kortvarig undersøgelse på område med to overpløjede megalitgrave, sb. 5 og sb. 6. Ingen af
gravene kunne genfindes, men enkelte forhistoriske anlæg som kogestensgruber m.v. kunne registreres
i nærområdet.
SVM2003037

Henrik Høier

Grube - Oldtid

82. Tavlsborggård SØ
03.03.09 Stenlille

Gruber

Andet anlægsarbejde

Oldtid, nyere tid

sb. 178. Forundersøgelse af 35.600 m² forud for anlæg af renseanlæg tæt ved rige romertids grave og
enkeltfund af guldring. Kun få af de registrerede anlæg er af oldtidskarakter, hvorfor det må vurderes,
at der på dette areal ikke findes forhistoriske aktivitetsspor af betydning.
SVM 2004010

Henrik Høier

Grube - Oldtid
Grube - Nyere tid

83. Asalunden
03.03.15 Tersløse

gruber og stolpehuller

Andet anlægsarbejde

oldtid

sb. 79. Ved tidligere prøvegravning på nærliggende areal var blevet påvist forhistorisk aktivitet, om end
i begrænset omfang. Der blev ved den aktuelle prøvegravning registreret en række spredte fyldskifter i
form af gruber og stolpehuller, som ikke gav anledning til egentlig afsluttende udgravning.
KAM 2004-012
Bebyggelse - Oldtid
Grube - Oldtid

Henrik Schilling

84. Sverigesvej
03.03.15 Tersløse

Grube

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Museet gennemførte i 1998 en lidt større prøvegravning på baggrund af en sb. registrering af
stenalderlokalitet i et areal S for det aktuelle område. Ved den lejlighed blev der afdækket en større
bopladsgrube med keramik og en tyknakket flintøkse fra yngre stenalder. Både sb. registreringen og
den i 1998 påviste bopladsgrube havde en placering tæt syd for det i 2004 prøvegravede areal. Denne
prøvegravning påviste imidlertid kun i meget begrænset omfang spor efter (mulig) forhistorisk aktivitet.
KAM 2004-001

Niels Hartmann

Grube - Oldtid

85. Vejle Kro skaldyngen
03.04.01 Asnæs

Skaldynge

Selvvalgt forskning

Ertebøllekultur/neolitikum

sb. 137. Fortsættelse af forrige års undersøgelse af skaldyngen i forbindelse med forskningsprojekt til
belysningen af overgangen fra Ertebøllekultur til neolitikum.
Der fremkom bl.a. stensatte ildsteder, nogle flintgenstande og lidt keramik, bl.a. et skår fra en såkaldt
lampe.
OHM 923

Douglas T Price

Skaldynge - Ældre stenalder
Skaldynge - Yngre stenalder

86. Vejle Kro skaldyngen
03.04.01 Asnæs

Skaldynge

Selvvalgt forskning

Ertebøllekultur/neolitikum

sb. 137. Undersøgelse af skaldynge fra sen Ertebøllekultur og tidlig neolitikum i forbindelse med
forskningsprojekt til belysningen af overgangen fra Ertebøllekultur til neolitikum. I 1896-1897
undesøgte Nationalmuseet skaldyngen i form af søgegrøfter. Et overraskende moment ved årets
undersøgelse var, at skallaget stadigvæk er næsten lige så tykt som i 1896-1897. Ved den nye
undersøgelse fremkom flere ildsteder, men dyngen er ikke særlig rig på oldsager, Dog fremkom
genstande, især flintgenstande og lidt keramik, fra såvel sen Ertebøllekultur og tidlig neolitikum. Der
blev udtaget aftryk af skalprofil.
OHM 923

Douglas T Price

Skaldynge - Ældre stenalder
Skaldynge - Yngre stenalder

87. Fri og Fro, Glostrup
03.04.02 Egebjerg

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yng. romertid

Efter muldafrømning forud for byggemodning blev iagttaget 3 fyldskifter, heraf 2 gruber og 1 bålgrube.
Den ene grube var en affaldsgrube med lerkarskår, der dateres til yngre romersk jernalder. Området
ligger ved Glostrup lige NV for Egebjerg. Det er lettere kuperet og ligger ved et moseområde. Gruberne
lå ved toppen af en bakke.
OKM 1827
Bebyggelse - Romersk jernalder

Arne Hedegaard Andersen

88. Dragsholm
03.04.03 Fårevejle

Boplads

Selvvalgt forskning

Ertebøllekultur/tidlig neolitikum

sb. 503. Fortsat undersøgelse af bopladsspor fra sen Ertebøllekultur og tidlig neolitikum i forbindelse
med forskningsprojekt til belysningen af overgangen fra Ertebøllekultur til neolitikum. Bopladsen er
beliggende på samme holm i stenalderfjorden ved Sejerøbugten, som de kendte Dragsholmgrave fra sen
Ertebølletid og tidlig neolitikum. Undersøgelsen frembragte mange fine bengenstande fra ertebølletid
og fra samme tid en del flintgenstande. Fra tidlig neolitikum fremkom enkelte lerkarskår.
OHM 1161

Douglas T Price

Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder

89. Hyldvej
03.04.03 Fårevejle

Boplads

Andet anlægsarbejde

Stenalder

Besigtigelse af tidligere virksomhedsområde efter afrømning forud for ny bebyggelse. Området er
beliggende i udkanten af Fårevejle Stationsby, på kanten af Mellemholm, der er en tidligere ø i den nu
inddæmmede Lammefjord. Der fandtes enkelte pletter med lidt vandrullet flint. Der blev gravet flere
sonderingshuller. Profilsnit viste et gråligt sandlag med skalrester og lidt flint, formentlig strandsand
med ophobning af skaller, og herunder et gytjelag. Fundene består af vandrullet flint, flækker og afslag,
og østerskaller.
OKM 1828

Arne Hedegaard Andersen

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

90. Mosedraget, Havnebyen
03.04.09 Odden

Boplads

Andet anlægsarbejde

Stenalder

sb. 91. Ved rekognoscering forud for byggemodning fandtes lidt bearbejdet flint, skiveøkse, blokke,
flække og afslag.Ved den efterfølgende forundersøgelse fandtes ikke yderligere fund eller anlæg.
Området er kuperet ved kanten af lavtliggende mose.
OHM 1810

Lise Holm

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

91. Hjulet
03.04.12 Vig

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 404. Forud for byggemodning blev lavet en forundersøgelse. Området er et forholdsvist fladt,
højtliggende plateau. Det skråner mod vest mod den nu inddæmmede Sidingefjord og ligger nærmest
på et næs i fjorden. Ved undersøgelsen fremkom 5 bålgruber og 3 andre gruber, hvoraf der var keramik
i de 2. Keramikken var sparsom, men dateres til bronzealder.
OHM 1811
Bebyggelse - Bronzealder

Lise Holm

92. Skeldal 2
03.06.05 Holmstrup

Boplads/kulturlag

Andet anlægsarbejde

Maglemose

På et 61 m langt og 4,5 m bredt tracé gående i kanten af Åmoseområdet ved Skeldal, blev der
registreret og delvis undersøgt særdeles velbevarede udsmidslag fra Maglemosekulturen. Fundene er
domineret af et meget stort flint- og faunamateriale, heriblandt flere ben- og takredskaber.
Genstandsmaterialet fordeler sig på hele perioden, med flint fra såvel Barmose som Sværdborgfasen.
Muligvis er der tale om en eller flere vinterbopladser.
mho2004025

Anne Preisler

Bebyggelse - Ældre stenalder
Kulturlag - Ældre stenalder

Sorø Amt
93. Haverup NØ1
04.01.09 Pedersborg

Staklade; gruber

Andet anlægsarbejde

Yngre jernalder; bronze-/jernalder

sb. 29. Prøvegravning af 55.840 m² forud for boligbyggeri. Undersøgelsen frilagde et afgrænset areal
med stolpehuller, hvor der kunne udskilles en staklade, der typologisk dateres til yngre jernalder.
Datering til yngre jernalder underbygges af et skår fundet tæt på arealet med bebyggelse. Selve
hovedbebyggelsen formodes anlagt syd for. Der fremkom også kogestensgruber især i områdets sydlige
og østlige dele. Kogestensgruberne afspejler aktiviteter i bronzealder og jernalder.
SVM 2004039

Henrik Schilling

Grube - Bronzealder
Bebyggelse - Yngre jernalder
Grube - Jernalder

94. Katrinelyst S
04.01.09 Pedersborg

Gruber

Vejanlæg

Oldtid

Forundersøgelse af ca. 40.000 m² forud for byggemodning viste anlæg af forhistorisk karakter, men
ikke stolpehuller, kulturlag eller lignende, der tydede på velbevarede bebyggelsesspor.
SVM2004003

Henrik Høier

Grube - Oldtid

95. Kirkebjerggård S
04.01.09 Pedersborg

Gruber; stolpehuller

Vejanlæg

Bronze-/jernalder

sb. 27. Kortvarig undersøgelse i afrømmet tracé for ny vejføring. Der blev påvist bopladsaktivitet i form
af kogegruber, ildsteder samt diverse gruber m.v. Et anlæg indeholdt enkelte meget dårligt bevarede
keramikskår og lidt grove flintafslag, der kan dateres indenfor bronzealder/jernalder. Undersøgelsen
viste at der på de tilstødende arelaer/industrigrunde findes spor af forhistorisk bopladsaktivitet.
SVM 2004036
Bebyggelse - Bronzealder
Grube - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Grube - Jernalder

Henrik Høier

96. Kirkebjerggård SV
04.01.09 Pedersborg

Gruber, stolpehuller

Andet anlægsarbejde

Bronze-jenalder

sb. 27. Prøvegravning af 10.000 m² i kuperet terræn nord for Pedersborg gav spredtliggende
bebyggelsesspor i form af gruber, stolpehuller, kogestensgruber/ildsteder og stenspor. Anlæggene
indeholdt ingen fund, men de dateres til bronzealder/jernalder ud fra lighed med bosættelsesspor øst for
fra denne periode.
SVM 2004074

Kirsten Christensen

Bebyggelse - Bronzealder
Grube - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Grube - Jernalder

97. Pedersborg Mose SV1
04.01.09 Pedersborg

Gruber

Andet anlægsarbejde

Udateret; nyere tid

sb. 28. Prøveudgravning af 32 ha stort lokalplanareal forud for opførelse af boliger. Ved undersøgelsen
fremkom nogle få ikke daterbare gruber og stolpehuller samt en lang række recente møddinger,
affaldshuller og områder med påfyld.
SVM 2004031

Henrik Schilling

Grube - Nyere tid
Grube - Udateret

98. St. Ladegård
04.01.10 Slaglille

fyldlag

Andet anlægsarbejde

Udateret, nyere tid

sb. 35. Forundersøgelse af 3 områder på i alt ca. 6000 m²; der gjordes ikke fund af væsentlige
arkæologiske levn.
SVM 2004001

Hugo H. Sørensen

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

99. Præstelodden
04.01.11 Sorø

Gruber

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 10. Forundersøgelse af 22.800 m² forud for byggeri nær Tuel Sø og møllekanal fra Sorø Kloster.
Der fandtes kun enkelte anlæg af oldtidskarakter.
SVM 2004014
Grube - Oldtid

Henrik Høier

100. Haslev Passagen
04.02.07 Haslev

-

Andet anlægsarbejde

-

sb. 34. Forundersøgelse forud for byggeri viste ingen væsentlige arkæologiske interesser, men alene
drængrøfter, brokkefyldte nedgravninger og en teglsat brønd fra nyere tid.
SVM 2004051

Hugo H. Sørensen

Andre anlæg/diverse - Udateret

101. Haslev Teknikum
04.02.07 Haslev

Boplads

Andet anlægsarbejde

Tragtbægerkultur MNIII-IV, YBZ IV-V

Forundersøgelse på østdel af af højtliggende plateau gav bopladsspor i form af stolpehuller og gruber,
som ud fra fund af vinkelornamenteret keramik og skår af keglehalskar dateres dels til
mellemneolitikum per. III-IV og dels til yngre bornzealder per. IV-V. Bopladssporene formodes at
fortsætte mod vest.
SVM 2004032

Kirsten Christensen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

102. Søndermarkshus
04.02.07 Haslev

Gruber, ildsted

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 2. Kortvarig prøveundersøgelse på et område, hvor der er afsat en forlængst sløjfet gravhøj. Dennes
placering kunne ikke registreres, og synes efter alt at dømme fat være afsat forkert. Af regulære anlæg
fandtes kun ganske enkelte ildsteder og kogegruber samt større losseplads fra nyere tid.
SVM 2004002

Henrik Høier

Grube - Oldtid

103. Apotekergården
04.02.12 Ringsted

Brønd, kulturlag

Andet anlægsarbejde

Nyere tid, 18-1900 tallet

sb. 82. I forbindelse med nybyggeri i den centrale del af Ringsted fandtes et ca. 70 cm tykt affaldslag
med dyreknogler, teglstensbrokker, stjertpotteskår samt en kampestensbrønd med fund af jydepotteskår.
SVM 2004006
Bebyggelse - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

Kirsten Christensen

104. Skjoldenæsholm NV
04.02.18 Valsølille

Huse, gruber

Andet anlægsarbejde

Oldtid; Romersk jernalder

sb. 19. Prøveundersøgelse og partielle undersøgelser foretaget på ca. 80 ha stort areal ved
Skjoldenæsholm med fund af tre jernalderhuse samt aktivitetsområder med anlægstyper som affalds- og
kogegruber m.v. der indeholdt en del velbevaret keramik. Ud fra hustypologi og den fundne keramik
må materialet dateres til romersk jernalder.
SVM 2004007

Henrik Høier

Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder
Bebyggelse - Jernalder

105. Præstemark S
04.02.21 Øde Førslev

Gruber, dræn/parcellering

Andet anlægsarbejde

Oldtid; nyere tid

sb. 14. Ved undersøgelsen fremkom to kogestensgruber og et enkelt stolpehul. I flere af søgegrøfterne
fremkom smalle og få centimeter dybe grøfter, som kan være rester af faskinedræn eller skelgrøfter i en
engparcellering.
SVM 2004049

Henrik Schilling

Grube - Oldtid
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

106. Ørslev N
04.02.22 Ørslev

Bebyggelsesspor

Andet anlægsarbejde

Oldtid?

sb. 13. Prøvegravning i den nordlige del af landsbyen Ørslev gav spredte bebyggelsesspor i form af
udaterede kogestensgruber, formodentlig fra oldtid.
SVM 2004055

Kirsten Christensen

Bebyggelse - Oldtid

107. Gildeskærgaard S
04.03.07 Kirke Stillinge

Boplads, løsfund

Andet anlægsarbejde

Stenalder

sb. 84. Mindre forundersøgelse viste ikke bevarede spor af den tidligere registrerede stenalderboplads,
hvis væsentlige del muligvis befinder sig på lavere niveau på grundens sydskråning.
SVM 2004054
Andre anlæg/diverse - Stenalder
Andre anlæg/diverse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

Hugo H. Sørensen

108. Kassebjerggård Ø
04.03.12 Sankt Mikkels Ls

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre romertid/ældre germansk
jernalder

sb. 47. Forundersøgelse af 65.400 m² forud for byggemodning samt kortvarig udgravning af 2.500 m²,
hvor der fandtes to langhuse og en økonomibygning, der typologisk må dateres til perioden yngre
romersk jernalder/ældre germansk jernalder. Omkring husene fandtes almindelige anlægstyper som
affaldsgruber samt ildsteder og kogegruber, der må tilskrives det til husene tilknyttede aktivitetsområde.
I enkelte af anlæggene kunne registreres lidt keramisk materiale, der ligeledes må dateres til
ovennævnte periode.
SVM 2004011

Henrik Høier

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

109. Frederiksgade Øst
04.03.14 Slagelse

Bybebyggelse

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 31. Undersøgelse i den østlige del af Frederiksgade, som er stærkt gennemgravet af ledninger, gav
anlægsspor fra nyere tid i form af gruber, stolpehuller, opfyldt lavning og kulturlag. Dateres ud fra fund
af stjertpotter til 17-1800-tallet.
SVM 2004029

Kirsten Christensen

Bebyggelse - Nyere tid

110. Løvegade 4
04.03.14 Slagelse

By

Andet anlægsarbejde

1000-1250

I det middelalderlige Slagelse udgravedes tidlige skelgrøfter overlejret af et Trelleborghus dateret til
1000-tallet ud fra fund af keramik med lodret, fortykket rand; affaldsgruber og kulturlag dateret til
1100-1250 ud fra fund af Østersøkeramik og få glaserede kandeskår samt en middelalderkælder med
mange ombygninger der har indgået i en præstegård fra ca 1440-1939.
SVM2003023

Kirsten Christensen

Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

111. Schweizerpladsen
04.03.14 Slagelse

Bybebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder/nyere tid

sb. 30. Udgravning af spredtliggende bebyggelsesspor i form af affaldsgruber, brønd og
materialegruber på plads i det centrale Slagelse. Anlæggene datereres dels til 1100-årene ud fra fund af
Østersøkeramik og dels til nyere tid ud fra fund af stjertpotter og hornmalede fade.
SVM 2004005
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Kirsten Christensen

112. Hashøj SV1
04.03.15 Slots Bjergby

Gruber, boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 38. Arkæologisk forundersøgelse af ca. 18.000 m² på et let kuperet terræn sydvest for den markante
Hashøj viste et småkuperet terræn med adskillige mindre vandhuller og lavninger samt i den vestlige
del bebyggelsesspor med stolpehuller og gruber med skårmateriale fra bronzealder samt særdeles
velbevaret faunamateriale. I alt ca. 5.600 m² skønnes at indeholde væsentlige arkæologiske levn.
SVM 2004024

Hugo H. Sørensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

113. Højbjerg
04.03.19 Tårnborg

Bebyggelse

Skovrejsning

Ældre romersk jernalder

sb. 117. Prøvegravning forud for større skovrejsningsområde nord for Halskov Fjords østende nær
gravhøje m.v. gav på den nordlige del af området mange bebyggelsesspor i form af stolpehuller, en
brændt hustomt, gruber og tykke affaldslag i lavningerne. I gruber og affaldslag et rigt, velbevaret
faunamateriale. Bopladsen dateres til ældre romersk jernalder ud fra fund af skår med fortykkede,
indvendigt facetterede mundingsrand. Området udgraves ikke, da der ikke skal foretages dybepløjning.
SVM 2003051

Kirsten Christensen

Bebyggelse - Romersk jernalder

114. Korsør Golfbane 1
04.03.19 Tårnborg

-

Andet anlægsarbejde

-

sb. 116. Mindre forundersøgelse forud for anlæg af vandhul nord for Magleø, på inddæmmet, tidligere
fjordbund. Ingen anlæg eller genstandsfund.
SVM 2004009

Hugo H. Sørensen

Andre anlæg/diverse - Udateret

115. Tjærebyvej
04.03.19 Tårnborg

-

Andet anlægsarbejde

-

sb. 118. Besigtigelse efter sløjfning af jorddige i område med storstensgrave og udgravet kulturlag fra
yngre stenalder viste ingen bevarede anlægsspor.
SVM 2004020
Andre anlæg/diverse - Udateret

Kirsten Christensen

116. Vejsgårdsparken 2
04.03.20 Vemmelev

Kogestensgruber, stolpehuller,
højryggede agre

Andet anlægsarbejde

Bronze-/jernalder; Middelalder

sb. 51. Prøveundersøgelse af areal forud for boligbyggeri. Ved udgravningen fremkom spredte
stolpehuller, gruber og kogestensgruber fra bronzealder eller jernalder samt rener fra et system af
højryggede agre fra middelalder. Ingen af anlæggene indgik i strukturer.
SVM 2004052

Henrik Schilling

Grube - Bronzealder
Grube - Jernalder
Ager/mark - Middelalder

117. Bisserup SV1
04.04.06 Holsteinborg

Opsamling, nedgravninger

Vejanlæg

Mesolitikum; nyere tid

sb. 52. Mindre forundersøgelse af område ved tidligere kystlinie. Der fandtes mesolitisk flint i
overjorden og nedgravninger fra nyere tid.
SVM 2004004

Hugo H. Sørensen

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

118. BisserupSV2
04.04.06 Holsteinborg

Boplads

Andet anlægsarbejde

Stenalder

sb. 55. Forundersøgelse på SSV-vendt, tidligere kystskrænt. På stedet fandtes spor af
stenalderbebyggelse og -aktivitet i form af skarpkantet, bearbejdet flint. Intet er fundet i primær
kontekst.
SVM 2004008

Hugo H. Sørensen

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

119. Bøghsminde
04.04.11 Magleby

Boplads

Naturgas

Jernalder og Middelalder

sb. 87. Kortvarig undersøgelse i forbindelse med nedlæggelse af gasledning mellem Hesselby og
Stigsnæs. I to forskellige områder syd og sydøst for Magleby kunne registreres bopladsaktivitet fra
henholdsvis jernalder og tidlig middelalder. Nær nogle meget fundrige gruber med Østersøkeramik,
blev der desuden registreret nogle lidt yngre affaldsgruber med bl.a. en borgerkrigsmønt og en
nedgravet hest.
SVM 2004042
Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Henrik Høier

120. Brakhøj NØ
04.04.11 Magleby

Boplads

Naturgas

Yngre stenalder/ældre bronzealder

sb. 89. Udgravning af bebyggelsesspor i form af stolpehuller, hvoraf 5 danner en mulig række af
tagbærende stolper til et toskibet hus, affaldsgruber og kulturlag med fund af flintredskaber og
groftmagrede skår, som daterer lokaliteten til yngre stenalder eller ældre bronzealder.
SVM 2004047

Kirsten Christensen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

121. Brakhøj S
04.04.11 Magleby

Boplads

Naturgas

Yngre jernalder/vikingetid

sb. 88. Kortvarig undersøgelse på område med bopladsaktivitet som stolpehuller, affaldsgruber samt
kogegruber m.v. Fundmaterialet begrænser sig til en tenvægt, lidt keramik samt knogle- og
tandmateriale fra husdyr. Materialet må dateres til jernalder, sandsynligvis dennes yngre del eller evt.
vikingetid.
SVM 2004046

Henrik Høier

Bebyggelse - Yngre jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

122. Hesselby-Stigsnæs
04.04.11 Magleby

Boplads m.v.

Naturgas

Bronze-, Jern- og Middelalder

Prøveundersøgelse forud for nedlæggelse af gasledning ved Skælskør gennem et område med mange
fortidsminder. På stort set hele strækningen kunne registreres forhistorisk og historisk aktivitet i form af
stolpehuller, affaldsgruber osv. På områder med koncentrationer af sådanne anlæg blev der foretaget
mindre egentlige prøveundersøgelser, hvorved der fremkom arkæologisk fundmateriale som flint,
keramik, metal m.v. fra bronzealder, jernalder og middelalder!
SVM 2004025, 2004026, 2004042-2004047.

Henrik Høier

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Middelalder

123. Noret 1
04.04.11 Magleby

kulturlag

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 90. Forundersøgelse af ca. 2000 m² forud for anlæg af vandhul. Spor af forhistoriske aktiviteter i
form af bearbejdet flint, enkelte potteskår samt ildpåvirkede sten og trækul i bundlaget af tidligere
vandhul. Datering til neolitikum, tragtbægerkultur.
SVM 2004050
Kulturlag - Yngre stenalder

Hugo H. Sørensen

124. Brænderigården
04.04.13 Skælskør

Gruber

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 9. Prøvegravning af byggegrund nær det middelalderlige Skælskør gav affaldsgruber dateret til 171800-tallet ud fra fund af stjertpotter samt fundamenter af en nedreven gård.
SVM 2004038

Kirsten Christensen

Grube - Nyere tid

125. Brambjergvej 30
04.04.15 Sønder Bjerge

-

Skovrejsning

-

sb. 23. Besigtigelse efter reolpløjning nær sløjfet dysse gav en overfladeopsamlet tørmursflise, men
ingen anlægssspor.
SVM 2004022

Kirsten Christensen

Andre anlæg/diverse - Udateret

126. Rovborg
04.04.18 Tjæreby

Forborg til voldsted

Naturgas

Højmiddelalder

sb. 37. Mindre undersøgelse af området syd for det højmiddelalderlige voldsted "Rovborg" gav 2
rundbundede grøfter til forborgen, en 30 m lang stolperække samt forskellige gruber liggende syd for.
En enkelt firkantet grube indeholdt en todelt støbeform af tegl, en avlsten, 2 små digler af ler, brændt
lerklining og andre spor af nærliggende bronzestøbning. De undersøgte anlæg indeholdt skår af
saltglaseret stob samt rødgods, som dateres til højmiddelalder.
SVM 2004026

Kirsten Christensen

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

127. Spydagergård
04.04.18 Tjæreby

Kulturlag

Naturgas

Ældre romersk jernalder

sb. 40. Mindre undersøgelse af kulturlag i lavning med fund af dyreknogler og zigzagornamenteret
keramik dateret til ældre romersk jernalder.
SVM 2004044

Kirsten Christensen

Kulturlag - Romersk jernalder

128. Tystofte S
04.04.18 Tjæreby

Boplads

Naturgas

Jernalder

sb. 41. Undersøgelse af 3 affaldsgruber og 2 mulige brønde. I enkelte af anlæggene kunne registreres
nogle få grove flintafslag samt enkelte meget dårligt bevarede keramikskår af jernalderkarakter.
SVM 2004045
Bebyggelse - Jernalder

Henrik Høier

129. Tystofte S2
04.04.18 Tjæreby

Boplads

Naturgas

Yngre bronzealder/ældre jernalder

sb. 39. Mindre undersøgelse af bopladsspor i form af tagbærende stolper, kogestensgruber og gruber,
som var fundtomme og derfor ikke kan dateres nærmere end yngre bronzealder/ældre jernalder.
SVM 2004043

Kirsten Christensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

130. Herlufsholm
04.05.07 Herlufsholm

Spredte anlægsspor

Andet anlægsarbejde

Middelalder(?)

Forud for anlægsarbejder syd for Herlufsholms hovedbygninger udførtes overvågningsarbejde samt
prøvegravning. Kun ganske få anlægsspor (formentlig fra middelalderen) blev iagttaget på det stærkt
omgravede og opfyldte areal.
NÆM 2003:132

Cille Krause

Andre anlæg/diverse - Middelalder

131. Maglebjerg
04.05.07 Herlufsholm

Kogestensgruber, spredte anlægsspor,
kulturlag, grave

Andet anlægsarbejde

Stenalder, bronzealder, jernalder

Prøvegravning af ca. 45 ha lokalplansområde ved Maglebjerg. Dette resulterede i 147 anlæg, deraf
mere end 100 kogestensgruber, sandsynligvis fra yngre bronzealder jævnt fordelt over hele området.
Øvrige større muldede gruber med lerkarskår, dyreben o.l. har sandsynligvis også forbindelse til
kogestensgruberne, idet der ingen spor fandtes af reel bosættelse (ingen stolpespor o.l.). Gruberne skal
sandsynligvis dateres til samme periode eller tidlig ældre jernalder, en enkelt kan dog med sikkerhed
dateres til yngre førromersk jernalder per. IIIa. Yngre stenalder er repræsenteret på området i form af en
stående og hidtil ukendt dyssetomt i en tilgroet remise på den sydøstlige del af området (jf. NÆM
2004:114A), ligesom et kulturlag med bearbejdet flint (jf. NÆM 2004:114C) fra sten- eller
bronzealder. Det samlede lokalplansområde viser således aktiviteter fra yngre stenalder over
bronzealder og den ældre jernalders rituelle aktiviteter til gravlæggelse i den romerske jernalder (jf.
NÆM 2004:114B).
NÆM 2004:114
Grube - Yngre bronzealder
Grube - Førromersk jernalder
Grube - Ældre jernalder

Birgitte B. Hansen

132. Maglebjerg I
04.05.07 Herlufsholm

Jordfæstegrav(-e?), bopladsspor

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

En udvidet undersøgelse på det byggemodnede Maglebjergområde resulterede i et 55 x 90 m stort felt
med i alt 100 anlæg (ca. 24 stolpehuller, evt. inkl. en bygning (udat.), ca. 27 kogestensgruber,
sandsynligvis fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder og henved 46 gruber af forskellig form og
størrelse, sandsynligvis fra yngre bronzealder og ældre jernalder). Tolv af gruberne var udpeget som
mulige grave, men kun en af disse (A20) kunne konstateret som en sikker jordfæstegrav fra yngre
romersk jernalder (ca. 200-300 e. Kr): en kvindegrav med perleopsætning, en guldblikfibel og tre
bronzefibler, bronzefingerring, toiletsæt, lerkarservice o.a.. Oppløjede detektorfundne bronzegenstande
fra området lige syd for feltet peger dog på mulige nu helt bortpløjede grave fra romersk jernalder. Der
er ikke nogen sikker kontekst mellem de fundne bopladsspor. Graven synes dog yngst; lagt alene i et
område med spor af tidligere aktiviteter.
NÆM 2004:114-B

Birgitte Borby Hansen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

133. Maglebjerg II
04.05.07 Herlufsholm

Kulturlag, kogestensgruber

Andet anlægsarbejde

Bronzealder?

Som resultat af prøvegravningen af det 45 ha store byggemodnede areal på Maglebjerg (NÆM
2004:114) blev der i områdets vestligste del påtruffet dele af et ældre muldlag med indhold af
bearbejdet flint, beliggende nedad en skråning i kanten af en opfyldt oprindelig sø eller mose. Flere
anlæg i form af kogestensgruber og gruber med indhold af bl.a. søndrede dyreben og tænder af bl.a.
kvæg og svin, samt bearbejdet tak, lå på "tørt" område nær muldopfyldet. Muldlaget tolkes som et
udsmidsområde for flintaffald, hvor redskaber i form af bl.a. skrabere sandsynligvis er anvendt i
forbindelse med behandlingen af slagtedyr. Anvendelsen er usikker m.h.t. praktisk eller rituel brug.
Dateringen er usikker, sandsynligvis bronzealder.
NÆM 2004:114-C

Birgitte Borby Hansen

Grube - Bronzealder
Kulturlag - Bronzealder

134. Kildegårdsvej, Karrebæk
04.05.09 Karrebæk

Spredte anlæg, dige

Andet anlægsarbejde

Udat., nyere tid

Prøvegravning ved Kildegårdsvej sydvest for Karrebæk forud for byggemodning. Der fremkom kun få,
spredte anlæg - enkelte formentlig fra oldtiden, men ingen af disse antydede større, egentlige
samhørende anlæg. Ud over sporene af det fjernede udskiftningsdige og et opfyldslag fra renæssancen
fremkom således ingen kulturspor af betydning.
NÆM 2004:132
Andre anlæg/diverse - Nyere tid
Andre anlæg/diverse - Udateret

Præstø Amt

Anne Rosenberg Andersen

135. Gørslev
05.01.03 Gørslev

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder, renæssance

sb. 13. Ved udgravning af et mindre område i den østlige udkant af Gørslev undersøgtes to enskibede
huse, en del løse stolpehuller, gruber, to grøfter samt rest af et bevaret kulturlag. De to huse, der
antageligt kan dateres til 1200-1400-tallet, er placeret tæt på Gørslev kirke og et nu nedlagt voldsted.
Fundmaterialet kan på baggrund af fundet af en spore, vinduesglas og gulvfliser indikere en tilknytning
til voldstedet. Kulturlaget indeholdt et stort materiale, der i tid spænder fra 1000-1100-tallet til 15001600-tallet.
KØM 2174

Svend Åge Tornbjerg
Dorte K. Malling

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

136. Baunehøjgård 1
05.01.06 Hårlev

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder/yngre
bronzealder/førromersk jernalder,
renæssance

Udgravning af bopladsområde med otte huskonstruktioner i form af treskibede langhuse, staklader og et
cirkulært anlæg, der antagelig skal dateres til yngre bronzealder eller sen førromersk jernalder.
Fundmaterialet, der fortrinsvis stammer fra affaldsgruber og et mindre område med bevaret kulturlag,
indikerer bosættelsesaktivitet i tidlig- eller mellemneolitikum, i yngre bronzealder samt i førromersk
jernalder. På lokaliteten fremkom endvidere grøfter fra en markskelinddeling, formentlig fra 1500-1600tallet.
KØM 2503

Svend Åge Tornbjerg
Anne C. Sørensen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

137. Baunehøjgård 2
05.01.06 Hårlev

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder, førromersk
jernalder

Udgravning af bopladsområde med fem huskonstruktioner i form af treskibede langhuse, mindre huse
og en staklade. De øvrige påviste anlæg bestod af materiale-, affalds- og kogegruber. På baggrund af
fundmaterialet og bygningskonstruktionerne kan det konstateres, at området har været bebygget i yngre
bronzealder og førromersk jernalder.
KØM 2511
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Svend Åge Tornbjerg
Anne C. Sørensen

138. Baunehøjgård 3
05.01.06 Hårlev

Boplads

Andet anlægsarbejde

Oldtid/yngre romersk jernalder

Udgravning af et bopladsområde med et treskibet hus med kælder, to mindre huse og en staklade. De
øvrige påviste anlæg bestod af materiale-, affalds- og kogegruber. På baggrund af fundmaterialet og
bygningskonstruktioner kan det konstateres, at området bl.a. har været bebygget i yngre romersk
jernalder.
KØM 2512

Svend Åge Tornbjerg
Anne C. Sørensen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Oldtid

139. Eskebjerg
05.02.13 Vordingborg

Boplads

Dyrkning

Ahrensburg kultur

sb. 113. Med årets afsluttende udgravning på Eskebjerg er udgravet over 200 m2 af bopladsen og
fundet i tusindvis af flintestykker og masser af redskaber, heriblandt 200 skafttungespidser. Bopladsen
er med et blevet en nøglelokalitet for Ahrensburgkulturen, ikke blot i Danmark, men i hele Nordeuropa!
SMV 7802

Keld Møller Hansen
Kristoffer Buch Pedersen

Bebyggelse - Palæolitikum

140. Brinken
05.04.01 Hammer

Hus, kogestensgruber, spredte anlæg

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder, førromersk
jernalder

Ved prøvegravning blev i alt registret 93 anlæg indenfor et ca. 60.000 m² store område. Især den
nordøstlige del af området var rigt på anlæg, især koge- og affaldsgruber, men fund til datering af
anlæggene var yderst fåtallige. To områder trådte markant frem, nemlig kogegrubefeltet fra yngre
bronzealder/førromersk jernalder og huset fra ældre jernalder (efterfølgende udgravet under j.nr. NÆM
2005:122A-B). Begge fund knytter sig til det tidligere udgravede område beliggende umiddelbart nord
fra denne lokalitet, hvor der både er fundet huse fra ældre jernalder med samme størrelse og bredde og
en stor mængde kogestensgruber, som desværre ikke blev undersøgt nærmere. Generelt kan det
konkluderes, at der har været aktivitet i dette område især i perioden fra yngre bronzealder til og med
ældre jernalder; både af en hverdagsmæssig samt en rituel karakter.
NÆM 2004:122
Andre anlæg/diverse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Ældre jernalder

Anne Rosenberg Andersen

141. Ryttervænget, Pederstrup
05.04.06 Mogenstrup

Spredte anlæg

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Ved en mindre forundersøgelse fremkom enkelte gruber og stolpehuller af oldtidskarakter. Der kunne
ikke erkendes en sammenhæng mellem de fundne anlæg i grøfterne, og der blev ikke gjort andre fund
end en ikke daterbar dyreknogle i lavningen.
NÆM 2004:108

Lehne Mailund Christensen

Andre anlæg/diverse - Oldtid

142. Fladså Bro
05.04.12 Vester Egesborg

Spredteanlæg

Diverse

Oldtid

Arkæologisk overvågning af anlægsarbejde forud for gensnoning af Fladsåen ved Fladså Bro. I
området, hvor åen fremover vil løbe, fremkom kun meget få spor efter forhistoriske aktiviteter,
formentlig forårsaget af, at de undersøgte områder alle var beliggende i det gamle åleje og ikke på
brinker o.lign. hvor den forhistoriske bosættelse kan formodes placeret. Det eneste egentlige anlæg, der
fremkom, var en mulig trævej/vad formentlig fra nyere tid
NÆM 2004:129

Anne Rosenberg Andersen

Andre anlæg/diverse - Oldtid
Vej/bro - Oldtid

143. Stege Bibliotek
05.05.09 Stege

gruber og stolpehuller

Andet anlægsarbejde

middelalder/nyere tid

sb. 112. I forbindelse med nybyggeri blev et areal på 275 m² afrømmet til undergrund. Under et
metertykt muldlag fremkom lertagningsgruber og stolpehuller samt en formodet brønd. Indholdet i
gruberne daterer dem til 16.-19. årh. En enkelt mønt fra Valdemar Sejr viser, at der må have været
aktivitet på stedet i 1200-tallet. Enkelte af stolpehullerne kunne tilhøre en bygning fra tidlig middelalder
med buede langvægge.
SMV 7939

Henrik Schilling

Bebyggelse - Middelalder
Grube - Nyere tid

144. Stege Bygrav
05.05.09 Stege

befæstning/voldgrav

Selvvalgt forskning

middelalder

sb. 98. For eventuelt at få en datering for etablering af samt oplysninger om Stege Bygravs konstruktion
blev der anlagt to tværgående søgegrøfter på strækningen mellem Ulvshalevej og Langgade. Desværre
fremkom ingen klare oplysninger om Bygravens alder. Graven er ca 12 m bred, ca 1,70 m dyb (under
nuv.terræn) med en bundkote omkring 0,40 cm DNN. Den har flad bund med en forholdsvis stejl side
ind mod byvolden og en svagere skrånende yderkant. Graven er opfyldt med vekslende, hovedsageligt
vandaflejrede sand- og lerlag uden spor efter oprensning. Horisonter med mange døde snegle mv. tyder
på, at graven periodisk har været tør.
SMV 7945
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Jeppe Ravn
Dorthe Wille-Jørgensen

145. Stege Torv
05.05.09 Stege

Bygning/by

Vejanlæg

middelalder/nyere tid

sb. 110. Ved at følge kloakerings- og gaderenoveringsarbejderne på og ved Stege Torv konstateredes
adskillige syldsten til Steges middelalderlige rådhus, der er nævnt første gang i 1492 og nedbrændt i
1659. Rådhuset er på Erik Dahlbergs kort fra 1659 afbildet i Scandinavian Atlas of historic Towns, no.
5, Denmark, Stege 1500-1950, Odense University Press 1987, hvor det er ret nøjagtigt afsat. Rådhuset
er opført på et metertykt fyldlag bestående af mørk, humusholdig jord iblandet ganske få genstande,
især dyreknogler, hvorfor en nøjere datering af dette ikke har kunnet lade sig gøre.
SMV7864

Dorthe Wille-Jørgensen
Poul Erik Skovgaard

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

146. Alfehøjvej II
05.07.03 Fensmark

Spredte anlæg

Andet anlægsarbejde

Oldtid?

Prøvegravning forud for bygning af børneinstitution som del af større lokalplansområde. På det ca.
4.600 m² store areal fremkom kun få gruber, hvoraf enkelte kunne være fra oldtiden, men der blev ikke
gjort nogle daterende fund. Det blev ikke anset for nødvendigt at foretage yderligere udgravninger.
NÆM 2004:131

Jonas Christensen

Andre anlæg/diverse - Oldtid

147. Bækgårdsvej
05.07.03 Fensmark

Kogestensgruber

Andet anlægsarbejde

Yngre BA/FRJA

Prøvegravning forud for udstykning langs Bækgårdsvej syd for Fensmark. På størstedelen af arealet
fandtes kun spredte og ukarakteristiske anlægsspor fra oldtiden, herunder. yngre bronzealder. På den
højtliggende del mod sydvest fremkom dog en ca. 65 m lang Ø-V-orienteret række af 26
kogestensgruber, med 5 "sidegruber" af forskellig form i tilknytning til rækken. Gruberækken ligger på
et plateau nær et vådområde. Gruberne var ganske ens i form og opbygning, hovedsagelig ca. 100 x 130
cm, ca. 20 cm dybe, med ens fyld af sodet muld og svagt skørnede mindre sten. Fund af en knusesten
samt lidt dyretænder kan ikke datere komplekset, hvorfor resultatet af indsamlede C-14 prøver afventes.
Anlæggene har paralleller i fund fra yngre bronzealder og tidlig jernalder, og skal højest sandsynligt
dateres inden for dette tidsrum.
NÆM 2004:107
Grube - Yngre bronzealder
Grube - Førromersk jernalder

Birgitte Borby Hansen

148. Bækgårdsvej II
05.07.03 Fensmark

Spredte anlæg

Andet anlægsarbejde

Oldtid, nyere tid

Prøvegravning forud for byggemodning. Der kunne erkendes 74 anlæg, heraf 22 stolpehuller uden
sammenhæng, 35 ukarakteristiske gruber og 17 kogestensgruber (sidstnævnte især i de østligste og
vestligste grøfter). Fem anlæg var formentligt fra nyere tid, mens resten muligvis kan være fra oldtiden.
Anlæggene vidner om, at der har været forhistorisk aktivitet i området, men der var ingen anlæg som
indgik i egentlige konstruktioner eller strukturer, og der blev ikke gjort nogle daterende fund. Der
kunne således ikke påvises nogen form for egentlig oldtidsbebyggelse indenfor det undersøgte område
NÆM 2004:129

Jonas Christensen

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

149. Storegade, Glumsø
05.07.04 Glumsø

Bopladsspor, vej og brønde

Vejanlæg

Oldtid, middelalder, nyere tid

I forbindelse med renovering af belægningen og kloak i Storgade (Glumsø) fulgtes anlægsarbejdet. I
tracéet fremkom flere kulturspor, herunder en stenforet grube (jernalder), indeholdt en knivspids,
knogler og fragment af kværnsten; en grube med brændt lerklining evt. tilhørende den nærliggende
boplads fra sen vikingetid/tidlig middelalder; et par brønde fra middelalderen (bl.a. med stenlægning i
bunden og træforing i siderne) samt et fyldskifte, der sandsynligvis er resterne af et grenlagt vejforløb
(formentlig middelalder) og et brolagt vejforløb fra nyere tid.
NÆM 2004:109

Lehne Mailund Christensen

Grube - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Vej/bro - Middelalder
Vej/bro - Nyere tid

150. Hestehaven Vest, Broksø
05.07.05 Herlufmagle

Boplads

Selvvalgt forskning

Mesolitikum

Sondagegravning i kanten af Holmegaards Mose udført af Kulturarvsstyrelsen (v. A. Fischer) og
Næstved Museum i forbindelse det igangværende arbejde med en bevaringsplan for mosens
arkæologiske værdier. Gravningen, der udgjordes af 9 mindre søgehuller, blev udført ud for de tidligere
påviste bosættelsesspor, og det kunne fastslås, at der findes et velbevaret udsmidslag over et område på
flere hundrede kvadratmeter. Fundmængden i laget er ikke overvældende stor, hvilket antagelig
skyldes, at kultursporene repræsenterer en kortvarig bosættelsesperiode. I to af prøvehullerne blev der
iagttaget trærødder, som vidner om rimelige bevaringsforhold for eventuelle træsager. De fundne
flintoldsager omfatter ikke typologisk sikkert daterbare genstande. Kærnernes form og størrelse samt
huggeteknikken antyder dog en datering til Barmosegruppen eller ældre, klassisk Maglemosekultur
(d.v.s. Beckers fase 1 eller tidligere). Et fragment af en spånkniv med kontinuert kantretouche fra
oversiden (x2) underbygger en datering til tidligmesolitikum.
NÆM 2004:123
Bebyggelse - Ældre stenalder

Anders Fischer
Thomas Roland

151. Axeltorv
05.07.07 Næstved

Vej

Andet anlægsarbejde

Middelalder

I forbindelse med etablering af kældertrappe og -indgang til Løveapoteket (Axeltorv 12) var kulturlag
og anlæg blevet bortgravet og de kunne ved den efterfølgende nødgravning kun registreres i de frie
profiler. Væsentligste fund var dele af en brolagt vej ca. 1 m under nuværende gadeplan. Vejen må
udgøre en tidligere fase af den gamle indfaldsvej fra "Nørreport" over Hjultorvet til torvet på Sct.
Peder Kirkeplads. I de tilgængelige dele af det overliggende aktivitetslag fremkom ingen daterende
fund og stratigrafisk kan brolægningen kun dateres forud for fundamentet til 16-1700-tals
bindingsværksgården. Den temmelig dybe beliggenhed direkte ovenpå (afgravet?) "oprindelig"
overflade antyder dog en vis alder, og en mulig datering kunne være 1300-tallet, hvor flere af de danske
byer udstyres med veje af tilsvarende karakter. Ud over enkelte andre udefinerbare lag og
nedgravninger sås fundamentet til både den nuværende apotekergård (opført 1853/54) og til
forgængeren af bindingsværk (16/1700-tallet).
NÆM 2004:105

Thomas Roland

Vej/bro - Middelalder

152. Farvergade 5
05.07.07 Næstved

Bygninger, stræder, brønde, kulturlag

Andet anlægsarbejde

Middelalder, nyere tid

Udgravning forud for opførsel af boligblok ved det tidligere Farvergade 5. Den tidligere
"Bredstrædeparkering", ligesom nedrivningen af det tidligere hus på grunden, havde fjernet store dele
af kulturlagene, men gravningen afslørede dog en del middelalderlige og eftermiddelalderlige
strukturere. Væsentligst blandt disse var en større bygning på syldsten fra sen 1500-tal (sandsynligvis
tilhørende det i 1930erne og 60erne udgravede keramiske værksted), en opfyldt kælder med tilhørende
stentrappe (1500-tallet), brolægninger (stræder og gårdsplads) fra 1300- og 1600-tallet, et par nyere tids
stensatte brønde, middelalderlige affaldsdeponeringer samt 1000/1100-tals kulturlag.
NÆM 2004:100

Kirsten Christensen

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

153. Jernstøberiet
05.07.07 Næstved

Grøftanlæg

Andet anlægsarbejde

Middelalder/renæssance

Ved prøvegravning forud for byggemodning på den gamle jernstøberigrund blev påtruffet to parallelle
grøftsystemer, gruber og stolpehuller. De to NØ-SV orienterede grøftforløb drejer begge af mod SØ, og
synes dermed at forholde sig til området østfor. Netop her formodes det meget dårligt belyste,
middelalderlige voldsted "Husvolden" at have ligget, og de lave grøfter kan derfor skulle ses i relation
til dette, evt. som et "forværk" el.lign. I grøftfylden fandtes spredt en del middelalderlige mur- og
tagtegl. En anden mulig tolkning af anlæggene er parcel- eller matrikelgrøfter fra middelalderen eller
(tidlig?) renæssance. Egentlige udgravninger udført efteråret 2005 (jf. NÆM 2004:121A)
NÆM 2004:121
Andre anlæg/diverse - Middelalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Thomas Roland

154. Kompagnistræde 4-6
05.07.07 Næstved

Bygninger, stræder, hegn, kulturlag etc.

Andet anlægsarbejde

Middelalder, nyere tid

Forud for byggemodning udførtes udgravninger i de 4-6 m tykke kulturlag på skråningen mod Susåen i
Næstved By. Resultaterne var talrige, men kan kort refereres således: Efter at have henligget som
fugtigt område langs åen påbegyndes i 10-1100-tallet en massiv opfyldningsproces, der har karakter af
reel byggemodning. Samtidig ses de første afgrænsende hegn, gærder og drængrøfter. Opfyldningen
fortsætter til 1300-tallet på nogle dele af arealet. Men andre steder er der også spor efter enkelte lette
konstruktioner(formentlig arbejdsflader etc.) fra 11-1200-tallet. Samtidig følger også en egentlig
opdeling af området i mindre parceller afgrænset af hegn og smalle stræder, der vedligeholdes til i hvert
fald 1500-tallet. På grundstykkerne registreredes mindre hustomter, latriner, affaldsgruber etc. I 15001600-tallet synes de mindre grundstykker at blive samlet i større matrikler, der også bebygges med
mere omfattende bygninger. Denne situation ses fortsat og accentueret i 1700-tallet.
NÆM 2004:200

Turi Thomsen

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

155. Orup
05.07.11 Tybjerg

Denarskat

Selvvalgt forskning

Romersk jernalder

sb. 26. Skattefund af 94 romerske denarer indenfor et ca. 20 x 30 m stort område på kanten af et
tidligere vådområde. De første tre mønter (heraf to bevaret) fremkom allerede 1950, 16 andre ved
detektoreftersøgninger i 2002 og 2003 og de resterende i forbindelse med Næstved Museums
udgravning på stedet i samarbejde med Nationalmuseet i efteråret 2004 samt efterfølgende
detektorafsøgninger. Udgravningen viste, at der ikke var tale om et bopladsfund, men om der er tale om
et offer- eller depotfund kunne ikke afgøres, bl.a. fordi den oprindelige nedgravning ikke kunne
iagttages.
NÆM 2004:112

Lehne Mailund Christensen
Jonas Christensen
Thomas Roland
Helle Horsnæs

Depotfund/skattefund/offerfund - Romersk j

Maribo Amt
156. Spejdervænget
07.01.07 Nørre Alslev

bopladsgruber

Andet anlægsarbejde

bronzealder

sb. 43. Arkæologisk forundersøgelse af et ca. 8.000 m² stort byggemodningsareal i Nr. Alslev Ved
forundersøgelsen blev der fundet et flintsegl og kogestensgruber, der antageligt skal dateres til
bronzealderen. En egentlig undersøgelse skønnes ikke påkrævet.
FMN 1322
Bebyggelse - Bronzealder

Benny Staal

157. Præstevænget
07.01.11 Stubbekøbing

bopladsgruber

Andet anlægsarbejde

bronzealder

sb. 12. Forundersøgelse af et 18.000 m² stort område. En række dårligt bevarede kogestensgruber og
affaldsgruber fremkom under udgravningen, men gav ikke anledning til en egentlig undersøgelse af
området. Som løsfund opsamledes grebet af en fladehugget flintdolk
FMN 1335

Benny Staal

Bebyggelse - Bronzealder

158. Froense Huse
07.01.15 Ønslev

Bopladsområde

Vejanlæg

bronze/jernalder

sb. 89. Udgravning af et 1500 m² stort bopladsområde fra bronze/jernalder med 11 kogestensgruber.
Der blev ikke som formodet ud fra overfladefund og prøvegravning påtruffet grave fra vikingetiden. En
evt. gravplads formodes at ligge umiddelbart syd for tracéet.
FMN 1331

Anne Hedeager Krag

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

159. Skyllebækgård
07.01.15 Ønslev

bopladsområde

Vejanlæg

neolitikum

sb. 90. Ved undersøgelsen fremkom gruber med flint, keramik og knogler fra neolitikum. Desuden
fandtes en bronzefibel og jernalderkeramik.
FMN 1321

Magnus Høibye

Bebyggelse - Yngre stenalder

160. "Fars Hat"
07.02.07 Nykøbing F

Borg, slot, voldgrav, bredforstærkninger

Andet anlægsarbejde

middelalder-renæssance

sb. 29. Arkæologiske undersøgelser i tilknytning til det nedrevne Nykøbing Slot i forbindelse med
frilægning af Tingsted Å i Nykøbing F by. Bredforstærkninger langs Tingsted ås nordlige og sydlige
bred er dendrodateret til begyndelsen af 1760erne. Slottet blev solgt på auktion til nedrivning i 1767. I
voldgravsområdet nord for slotsholmen lå adskillige tusinde genstande fra slottets og borgens
århundreder. De fleste stammer fra slottets nedrivning i 1700-tallet, men der er fund fra hele
borgens/slottets funktionstid. Nederst i voldgraven fandtes armbrøstbolte sammen med Erik Menved
mønter fra 1289.
FMN 1252 diverse litra
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Benny Staal

161. Slotsgade 1800-tals huse
07.02.07 Nykøbing F

bygning

Andet anlægsarbejde

1800-tallet

sb. 29. Dokumentation af 24 m² pikstensgulv samt fundamenter og pilotering til bygninger fra 1800tallet på den fredede matrikel ved "Fars Hat" Nykøbing Slot. I umiddelbar tilknytning til
husfundamentet dokumenteredes to murstensbrønde.
FMN 1328

Benny Staal

Bebyggelse - Nyere tid

162. Strandvej vest
07.02.07 Nykøbing F

boplads

Andet anlægsarbejde

Ertebølle

sb. 58. Et ca. 20 cm tykt kulturlag fremkom i profilvæg i nedgravning til kloakrør. Laget indeholdt et
rigt flintinventar bestående af skiveøkser, tværpile, flækker, afslag, slagssten og knoglefragmenter.
Tværpilene er af typerne Stationsvej og Ålekistebro.
FMN 1339

Benny Staal

Bebyggelse - Ældre stenalder

163. Svajebassinet
07.02.07 Nykøbing F

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ertebølle

Arkæologisk undersøgelse af en ca. 3000 m² boplads fra sidste del af jægerstenalderen. Et mellem 15
og 25 cm tykt stenet kulturlag (gammel strandbred) indeholdt i tusindvis af stenredskaber.
Koncentrationer af tværpile og skiveøkser afspejler mulige produktionspladser.
FMN 1343

Benny Staal

Bebyggelse - Ældre stenalder

164. Ibgård
07.02.13 Væggerløse

bopladsgruber

Læhegn

ældre jernalder

Gruber med keramik af ældre jernalderkarakter fremkom over en strækning på 50 m N-S.
FMN 1348

Henrik Schilling

Bebyggelse - Ældre jernalder
Grube - Ældre jernalder

165. Engvang
07.06.09 Majbølle

bopladsgruber

Vejanlæg

tragtbægerkultur

sb. 163. Prøveundersøgelse af et over 600 m² stort og ca. 10 cm tykt kulturlag indeholdende
flintgenstande samt enkelte gruber og kogegruber. Den egentlige undersøgelse blev indstillet, da arealet
viste sig at være mere ødelagt af en mergelgrav end først antaget.
FMN 1274 _145 (LFS 145/2004)
Bebyggelse - Yngre stenalder
Grube - Yngre stenalder

Magnus Høibye

166. Majbøllegård
07.06.09 Majbølle

bopladsgruber

Vejanlæg

bronze/jernalder

sb. 164. Under udfravningen fremkom affaldsgruber med keramik fra sen bronzealder eller tidlig
jernalder.
FMN 1274 _146 (LFS 146/2004)

Jørgen Holm

Bebyggelse - Bronzealder
Grube - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Grube - Jernalder

Odense Amt
167. Torvet i Kerteminde
08.01.05 Kerteminde

Affalds- og kirkegårdslag

Andet anlægsarbejde

Vikingetid/middelalder, middelalder og
renæssance

I forbindelse med renovering af torvet i Kerteminde blev der foretaget undersøgelser på Ndr. Kirkerist,
på Torvet/Langegade, på Sdr. Kirkerist og i Strandgade. På Ndr. Kirkerist blev der åbnet et par små
felter, hvor der nederst i det ene - ca. 160 cm under gadeniveau - blev fundet en formodet "lerbotten"
som imidlertid var snittet af to senere grave - formodet fiskerlejefase. Ellers var stratigrafien i de to
felter ens: nederst ca. 1 m med uforstyrrede eller mindre forstyrrede skeletter fra middelalderen og
måske op i 1600-årene; i alt ca. 50 individer. Øverst 75 cm med forstyrrede affaldslag med materiale fra
1200-årene og frem til nutid. I området foran kirkens vestfacade, på Torvet/Langegade, blev lagt et par
søgegrøfter. Lige foran kirken blev der nederst fundet kulturjord med lidt keramik fra sen vikingetid
eller tidlig middelalder - formodentlig fiskerlejefasen. Ovenover grave fra middelalderen - måske 20
individer. Kirkegårdens afgrænsning blev fundet i form af fundamentet til en kirkegårdsmur, som var
bevaret helt op i 1800-årene ifølge et samtidigt maleri.
I en søgegrøft i Strandgade, øst for kirken, blev fundamentet til kirkegårdsmuren også påtruffet, og der
blev fundet omlejret materiale fra renæssancen og frem. Samt enkelte menneskeknogler fra forstyrrede
grave. Anlægsarbejderne berørte næsten ikke Sdr. Kirkerist, og der fandtes kun et par stumper omlejret
keramik.
KTM 204

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

Marianne Goral Krogh
Bodil Holm Sørensen
Rikke Trabjerg-Madsen

168. Alléparken
08.01.07 Marslev

Boplads, gruber, stolpehuller, brønd

Vejanlæg

romersk og ældre germansk jernalder

Forundersøgelse forud for byggemodning samt opfølgende undersøgelse i vejtracéer på den første fase
at et planlagt parcelhusområde. Der fandtes ca. 500 anlæg, mest usystematiske stolpehuller, men også
affaldsgruber og en enkelt brønd. Fund af lidt keramik fra førromersk jernalder, samt en del keramik fra
romersk og ældre germansk jernalder samt dyreknogler. Området var præget af kraftig nedpløjning.
KTM 223

Bodil Holm Sørensen
Rikke Trabjerg-Madsen
Søren Davidsen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Grube - Germansk jernalder
Bebyggelse - Udateret

169. Lykkesminde
08.01.09 Munkebo

Ildsted

Andet anlægsarbejde

udateret

Der blev kun fundet et ildsted, 30 cm. i diameter og fundtom.
KTM 249

Bodil Holm Sørensen

Andre anlæg/diverse - Udateret

170. Oldager 8
08.01.09 Munkebo

Landsby, affaldslag

Vejanlæg

middelalder/renæssance

Under pløjelaget fandtes et affaldslag med nogle få skår af grågods.
KTM 225

Bodil Holm Sørensen
Rikke Trabjerg-Madsen

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

171. Idrætsvej
08.01.10 Revninge

Boplads, gruber

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 2. Forundersøgelse forud for husbyggeri. Sb 2 var tidligere registreret som stenalder, men viste sig
at være jernalder. Der blev fundet 1 affaldsgrube, 1 kogegruber samt 7 udefinerbare anlæg.
Fundmaterialet omfatter keramik karakteristisk for førromersk jernalder, knoglefragmenter samt mange
skaller fra blåmusling og hjertemusling.
KTM 235
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder

Bodil Holm Sørensen

172. Snave
08.01.12 Stubberup

Kogegruber

Dyrkning

Oldtid, bonzealder?

Efter pløjning blev der iagttaget kogestensgruber ved en skråning med moseområde mod syd og
Storebælt mod Øst. Der blev gravet 5 søgegrøfter, hvorved der fremkom knap 50 kogegruber fordelt på
4 klare rækker samt 1 uregelmæssig række. Museet har planer om at fortsætte undersøgelsen.
KTM 246

Bodil Holm Sørensen
Lone Nørgaard

Grube - Bronzealder
Grube - Oldtid

173. Ågård
08.02.09 Hårby

Landsby

Vejanlæg

mia/nyere tid

sb. 205. Ved prøvegravning i vej- og kloaktracé bag en af gårdene langs adelbyens hovedgade fandtes som forventet - spor fra yngre faser af gården (1900-tallet) og syd herfor få, spredte stolpehuller. I et af
disse fandtes et randskår af et formodentligt tidligmiddelalderligt kar med lågfals. Antagelig har der
ligget en gård på dette sted i 1100-1200-tallet, men sporene antages at være så forstyrrede, at yderligere
undersøgelse ikke blev iværksat.
OBM 2767

Mogens Bo Henriksen

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

174. Lumby
08.03.03 Lumby

Produktionsanlæg

Andet anlægsarbejde

Efterreformatorisk -/nyere tid

sb. 63. Udvidet prøvegravning af ca. 3 ha stort byggemodningsareal frembragte et større antal gruber af
ensartet karakter, hvoraf to kunne dateres til efterreformatorisk/nyere tid. De øvrige gruber af samme
karakter ansås som værende samtidige med disse to og registreredes kun i fladen. Desuden fandtes tre
(muligvis fire) trækulsmiler/brydegruber, der formentlig også er fra samme periode. I en opfyldt
lavning i terrænet fandtes enkelte oldsager af keramik og flint, der ikke kunne dateres nærmere end til
bronzealder/jernalder. Desuden fandtes enkelte udaterede kogegruber.
OBM 9872

Jakob Bonde
Mads Runge

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

175. Hasmark Strand
08.03.05 Norup

Grube

Andet anlægsarbejde

Bronze-/jernalder

sb. 88. Ved forundersøgelse af ca. 5 ha fremkom fem forhistoriske koge- og kogestensgruber samt
recente drængrøfter.
OBM 2761
Grube - Bronzealder
Grube - Jernalder

Kirsten Prangsgaard

176. Galgedil
08.03.06 Otterup

Boplads

Vejanlæg

Neolitikum, yngre bronzealder,
førromersk jernalder

sb. 8. Ved undersøgelse af vejtrace fremkom bebyggelsesspor fra neolitikum, yngre bronzealder og
førromersk jernalder. Ud over et toskibet hus, der antages at være neolitisk, var affaldsgruber den
dominerende anlægstype. Ved tidligere undersøgelser er der på samme sted påvist en gravplads fra
vikingetiden. Undersøgelsen fortsættes på parceller i 2005.
OBM 4520

Kirsten Prangsgaard

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

177. Den Fynske Landsby
08.04.04 Dalum

Boplads

Vejanlæg

Neolitikum, bronze- og/eller jernalder,
yngre romersk jernalder, yngre
romersk/ældre germansk jernal

sb. 43. Forud for byggeri blev undersøgt ca. 1500 m² med bebyggelsesspor fra neolitikum, bronzealder
og/eller jernalder, yngre romersk jernalder, yngre romerskjernalder/ældre germansk jernalder samt
nyere tid. Der var to mulige toskibede huse, dele af fire treskibede huse, tre staklader, et halvtagshegn
og gruber.
OBm 3251

Kirsten Prangsgaard

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

178. Kirkendrup
08.04.06 Næsbyhoved-Broby

Boplads

Andet anlægsarbejde

yngre bronze-/ældre jernalder

sb. 14. Forundersøgelse af 7,5 ha stort område til udstykning frembragte tre bebyggelsesområder, hver
med koge- og affaldsgruber, kulturlag med sporadiske kulturlevn samt stolpehuller. To af områderne
dateres til ældre førromersk jernalder, mens det tredje område dateres til yngre bronzealder/ældre
jernalder. Mest sandsynligt er der tale om tre faser af samme gård. Gården har således flyttet lidt rundt i
landskabet.
OBM 7288
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Mads Runge
Bente Bech

179. Ring 2 Vest, strækning 1-4
08.04.06 Næsbyhoved-Broby

Boplads

Vejanlæg

Ældre førromersk jernalder, oldtid

Forud for etablering af ringvej (Ring 2 Vest) blev undersøgt et ca. 1,5 km langt og 20 m bredt tracé.
Prøvegravningen frembragte et bopladsområde med fundrige affaldsgruber fra førromersk jernalder, ca.
300 f. Kr. Fravær af konstruktioner e.l. betød, at området kunne færdigundersøges i
prøvegravningsfasen. Endvidere fremkom spredte forhistoriske anlæg i form af enkelte koge- og
materialetagningsgruber, der bredt dateres til oldtid.
OBM 3791-3794

Mads Runge

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Oldtid

180. Bøgeparken Vest
08.04.07 Odense

Skelgrøft

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 214. Ved prøvegravningen fremkom enkelte gruber og grøfter fra middelalder og nyere tid samt
enkelte flintafslag og et flintbor. Flintgenstandene dateres bredt indenfor den senere del af ældre
stenalder eller yngre stenalder.
OBM 3943

Mads Runge
Marie Kanstrup

Andre anlæg/diverse - Middelalder

181. Jervelundgård
08.04.07 Odense

Landsby

Vejanlæg

Nyere tid

sb. 207. Foranlediget af en byggesag blev der fundet spredte bebyggelsesspor fra historisk tid, et op til
75 cm tykt vækstlag eller recent udsmidslag, samt grøfter, der kan være levn fra en ældre inddeling af
matriklen (tofteskel).
OBM 2769

Lars Ewald Jensen

Bebyggelse - Nyere tid

182. Odense Adelige Jomfrukloster
08.04.07 Odense

By, bygning

Andet anlægsarbejde

1500-tal

sb. 152. De grønne områder omkring det fredede Odense Adelige Jomfrukloster blev efter tilladelse fra
Kulturarvsstyrelsen renoveret. De medfølgende terrænreguleringer skete på vilkår af, at museet havde
lejlighed til at foretage en forundersøgelse og følge arbejdet. Ved undersøgelsen blev der registreret
nyere kulturlag.
OBM 137
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Karl Brix Zinglersen

183. Søndermarken
08.04.08 Pårup

boplads

Andet anlægsarbejde

udateret

sb. 33. Forud for opførelse af andelsboliger blev der foretaget en forundersøgelse, der viste enkelte
spredte bebyggelsesspor, hvoraf ingen dog kunne dateres.
OBM 2720

Lars Ewald Jensen

Bebyggelse - Udateret

184. Villestoftegærdet
08.04.08 Pårup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Neolitikum, ældre jernalder

sb. 34. Ved undersøgelserne fremkom flere lavninger med sporadiske kulturlevn, mindre plateauer med
små kulturlag, enkelte gruber og kogegruber. Anlæggene dateres bredt til neolitikum samt ældre
jernalder ud fra flintgenstande og keramik. Anlæggene var generelt relativt fundfattige. Ved
udgravningen afdækkedes et større område for at få overblik over kulturlagenes udbredelse, mængden
af gruber og eventuelle bygningsspor. Af konstruktioner fandtes herved et yderst tvivlsomt, toskibet
langhus og et muligt hegn.
OBM 3941

Mads Runge
Jakob Westermann

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

185. Volderslevgård Sysøst
08.04.10 Stenløse

uvis

Råstof

udateret

sb. 38. Ved prøvegravning af et ca. 1,14 ha stort areal gennem udlægning af 7 søgegrøfter med en
samlet længde på 636 m og et samlet areal på 1580 m² fremkom ingen anlæg af arkæologisk interesse.
OBM 9878

Mogens Bo Henriksen

Andre anlæg/diverse - Udateret

186. Gyngstruplund Nordøst
08.05.04 Krogsbølle

Boplads

Råstof

ærj/yrj

sb. 72. Ved fladeafdækning af tidligere prøvegravet område fandtes mindst to faser af 18 treskibede
langhuse, som repræsenterer 3 gårde fra sen ældre og tidlig yngre romersk jernalder. Udover langhuse
afdækkedes staklader og stolpebyggede hegn samt kulturlag og affaldsgruber, der indeholdt store
mængder keramik. I stolpehuller til huskonstruktionerne fandtes ialt 11 hensættelser af miniaturelerkar.
Bebyggelsen er afgrænset mod vest, nord og syd; råstofindvindingen fortsætter mod øst.
OBM 4399
Bebyggelse - Romersk jernalder

Karen Green Therkelsen

187. Bastrup Huse
08.05.07 Skamby

Boplads

Andet anlægsarbejde

y.st./frj

sb. 67-71. Ved overvågning af muldafrømning af et ca. 3 km langt kloaktracé fremkom 4 lokaliteter
med bopladsanlæg fra yngre stenalder, ældre og yngre førromersk jernalder.
OBM 2734 -2737

Mogens Bo Henriksen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

188. Vesterled
08.06.10 Søndersø

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk og ældre romersk jernalder

sb. 57. Ved undersøgelse forud for offentligt byggeri fremkom der 8-9 langhuse, 2 mindre huse,
kogegruber samt affaldsgruber fra førromersk og ældre romersk jernalder.
OBM 8505

Kirsten Prangsgaard

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

189. Tværvejen
08.07.01 Asperup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Neolitikum, middelalder

sb. 54. Ved undersøgelse af erhvervsareal fremkom tre huse fra middelalderen, formodentlig 1200tallet, samt to neolitiske gruber.
OBM 8377

Kirsten Prangsgaard

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Middelalder

190. Tønnæs Odde
08.07.06 Føns

Grube

Diverse

Yngre bronzealder

sb. 60. Affaldsgrube fra yngre bronzealder med keramik, flintaffald, humant kraniefragment,
muslingeskaller og trækul fremkommet ved erosion af kystskrænt.
OBM 8709

Kirsten Prangsgaard

Grube - Yngre bronzealder

191. Højbogård
08.07.19 Udby

Gruber

Andet anlægsarbejde

Tragtbægerkultur

sb. 87. Ved forundersøgelse af ca. 15.000 m² forud for etablering af idrætsplads og legeområde
fremkom gruber med neolitisk keramik og flintafslag. To af gruberne kan ud fra keramik dateres til
tragtbægerkulturen, henholdsvis tidligneolitikum-mellemneolitikum per. II og mellemneolitikum per. I V.
OBM 8395
Grube - Yngre stenalder

Kirsten Prangsgaard

192. Stensgårdvej
08.07.20 Vejlby

Grube

Vejanlæg

Neolitikum, bronze-/jernalder

sb. 115. Ved anlægsarbejde blev påtruffet en lertagningsgrube med keramik fra tidlig førromersk
jernalder, tre forhistoriske gruber, heraf en formodet neolitisk, og syv udaterede gruber. De
forhistoriske gruber fordeler sig på tre adskilte bebyggelser.
OBM 7702

Kirsten Prangsgaard

Grube - Yngre stenalder
Grube - Bronzealder
Grube - Jernalder

193. C.F. Tietgens Boulevard
08.08.03 Fraugde

Grube

Andet anlægsarbejde

Bronze-/jernalder

sb. 147. Ved forundersøgelse forud for industribyggeri blev afdækket enkelte affalds- og
kogestensgruber, som formodentlig udgør den nordlige afgrænsning af en forhistorisk bebyggelse, samt
tofteskel fra marksystemer dateret til renæssancen.
OBM 8431

Kirsten Prangsgaard

Grube - Bronzealder
Grube - Jernalder

194. Emil Neckelmanns Vej
08.08.03 Fraugde

Boplads

Vejanlæg

Middelalder

sb. 134. Ved undersøgelse i et vejtracé i direkte forlængelse af et tidligere undersøgt bopladsområde
fandtes en massiv koncentration af knap 70 anlæg fordelt på et meget begrænset område. I toppen af et
anlæg fandtes en hestekæbe, i en anden et fragment af tegl. Ellers var anlæggene helt fundtomme i
fladen. Der var heller ikke trækul eller ildskørnet granit m.v. i gruberne, som evt. kan hidrøre fra
mergel- eller lergravning i middelalder eller renæssance. Det kan ikke helt udelukkes, at gruberne
hidrører fra en middelalderlig bebyggelse (nedlagt torpebebyggelse), som i så fald findes sydøst for det
i 2004 undersøgte område. I feltets udkant fandtes en mindre koncentration af kogegruber, der ud fra
formen at dømme evt. kan dateres til yngre bronzealder. Disse kan have forbindelse til et mindre
gravfelt, der undersøgtes tæt herpå (sb. 103).
OBM 8430

Mogens Bo Henriksen

Bebyggelse - Middelalder

195. Engblommen
08.08.03 Fraugde

Gravplads, boplads

Andet anlægsarbejde

frj

sb. 100. Ved prøvegravning og en efterfølgende fladeafdækning fandtes syv brandpletgrave og
heromkring spredte kogegruber. Førstnævnte dateres på baggrund af fund af lerkarskår til yngre
førromersk jernalder, mens formen på sidstnævnte ikke udelukker, at disse kan være samtidige.
Omkring en af gravene fandtes en skibsformet stensætning og på gravpladsen fandtes endvidere et
aftryk af en formodet bautasten. Endelig blev der fundet spor af dele af et hus, som ud fra formen
dateres til yngre bronzealder eller ældre jernalder.
OBM 8477
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Lars Ewald Jensen

196. Herluf Trolles Vej (parcel B1)
08.08.03 Fraugde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder, oldtid

sb. 143. På baggrund af prøvegravning i 2003 (AUD 2003) blev undersøgt fem mindre felter. Herved
fremkom to store grubekomplekser samt ca ti gruber med keramik, flintafslag, velbevaret
knoglemateriale, fiskeskæl mv. Fundmaterialet afspejler bopladsaffald. Endvidere fremkom en hel - og
nakkeenden af en anden hjortetaksøkse med rektangulært skafthul. Økserne fandtes i samme
affaldsgrube.
OBM 2726

Jakob Westermann
Mads Runge

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Oldtid

197. Herluf Trolles Vej (vej +
regnvandsbassin)
08.08.03 Fraugde

Boplads

Vejanlæg

Oldtid

sb. 143. Øst for bopladsområdet fra yngre bronzealder ( AUD 2003, 2004), er foretaget forundersøgelse
af mindre areal i forbindelse med anlæggelse af vej og regnvandsbassin. Herved fremkom enkelte
gruber, en kogegrube og et stolpehul, der alle bredt dateres til oldtid.
OBM 2726

Mads Runge

Bebyggelse - Oldtid

198. Kristiansminde Nord
08.08.03 Fraugde

Gravplads/ager

Andet anlægsarbejde

y.br.a. / nyere tid

sb. 103. Ved prøvegravning af en 12.000 m². stor byggegrund i direkte forlængelse af et tidligere
undersøgt bopladsområde med aktivitetsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre
middelalder fandtes en koncentration af brandgrave, bestående af en urnegrav, en brandpletgrav og to
urnebrandgruber, alle fra yngre bronzealder. En grav indeholdt en simpel bronzenål, de øvrige blot
keramik. I tilknytning hertil lå to ovale kogegruber, hvoraf en er AMS-dateret til yngre bronzealder.
Ved undersøgelsen kunne det konstateres, at brandgravfeltet lå i den umiddelbare nordøstlige periferi af
en meget stærkt overpløjet og ikke tidligere registreret gravhøj. Fra nyere tid fremkom agerrener.
OBM 8429

Mogens Bo Henriksen

Gravplads/grav - Yngre bronzealder
Ager/mark - Nyere tid

199. Krogsgård
08.08.03 Fraugde

Boplads, gravplads

Andet anlægsarbejde

Bronze-/ældre jernalder

Ved prøvegravning blev lokaliseret flere nedslidte anlæg, herunder en brandplet, en mulig brandplet,
seks kogestensgruber, en håndfuld mindre gruber og en koncentration af stolpehuller. Anlæggene
dateres ud fra anlægstyperne. Udover en løsfunden skraber fremkom intet daterende materiale.
OBM 8698
Bebyggelse - Bronzealder
Gravplads/grav - Bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Gravplads/grav - Ældre jernalder

Malene Nymann Olsen
Mads Runge

200. Landkildegård Syd
08.08.03 Fraugde

Boplads

Vejanlæg

Ældre førromersk jernalder

sb. 26. Udgravningen frembragte en stor mængde affaldsgruber, der på baggrund af keramikken dateres
til tidligste førromersk jernalder samt mere bredt til ældre førromersk jernalder. Gruberne indeholdt
udover keramik en stor mængde velbevaret knoglemateriale, antagelig slagteaffald eller måltidsrester.
Ud fra grubernes forskellighed i form og opfyldning kan der have været en form for specialisering mht.
grubernes primære funktion.
OBM 8664

Jakob Westermann
Mads Runge

Bebyggelse - Førromersk jernalder

201. Neder Holluf I
08.08.03 Fraugde

boplads

Vejanlæg

frj

sb. 141. Ved prøvegravning i forlængelse af tidligere undersøgt område fremkom spredt bebygge i form
af gruber og stolpehuller. Lerkarskår daterer bebyggelsen til førromersk jernalder per. IIIA. Set ud fra
den samlede mængde anlæg og oldsager antages det, at området ligger i udkanten af et egentligt
bopladsområde.
OBM 8878

Lone Bach Nielsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder

202. Østparkens forlængelse
08.08.03 Fraugde

boplads

Vejanlæg

oldtid

sb. 119. Ved overvågning af afrømning af 2250 m² stort kloaktracé i forlængelse af tidligere undersøgt
område fremkom en enkelt omgravet kogegrube.
OBM 8478

Mogens Bo Henriksen

Bebyggelse - Oldtid

203. Radby Vest
08.08.03 Fraugde

Boplads

Vejanlæg

yrj/ægm

sb. 73. Ved udgravning af et vejtracé i forlængelse af tidligere undersøgt område fandtes flere
treskibede langhustomter samt tilhørende halvtagshegn. I en grube fandtes en intakt vævevægt, men
ellers var oldsagsmaterialet sparsomt. I et anlæg fandtes et halsskår fra et treledet kar med plastisk
ornamentik; dette dateres til sen yngre romersk jernalder eller ældre germansk jernalder, og antagelig
gælder denne datering også for bopladssporene. Bebyggelsen menes afgrænset mod øst og vest, men
ikke mod nord og syd.
OBM 8449
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Lars Ewald Jensen

204. Skovlund
08.08.03 Fraugde

Boplads, gravplads

Vejanlæg

yngre bronzealder, førromersk
jernalder, ældre germansk jernalder,
germansk jernalder, oldtid

sb. 35. Forud for anlæggelse af ny vej blev der, efter prøvegravning i vejtracéet i 2001, foretaget
egentlig udgravning i forsommeren 2004. De daterbare anlæg fordelte sig på en grube fra yngre
bronzealder, fire brandpletter fra bronzealder/jernalder samt fire brønde fra ældre germansk jernalder
og en grube fra germansk jernalder. Alle anlæggene dateredes ved deres indhold af keramik. Desuden
fandtes en enkelt udateret firestolpet huskonstruktion på ca. 5 x 2 m samt en del udaterbare fyldskifter,
gruber og kogestensgruber.
OBM 8658

Jakob Bonde
Mads Runge

Grube - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Bronzealder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Jernalder
Bebyggelse - Oldtid

205. Bøgeskovsminde Øst II
08.08.04 Højby

Kultanlæg

Vejanlæg

y.br.a.

sb. 57. Ved muldafrømning af kloaktracé fremkom en kogegruberække, der kunne følges over ca. 16 m.
To AMS-dateringer henfører kogegrubefeltet til yngre bronzealder.
OBM 8847

Lone Bach Nielsen

Andre anlæg/diverse - Yngre bronzealder

206. Bøgeskovsminde Syd
08.08.04 Højby

Boplads / ager

Vejanlæg

yrj/ægm/frj/mia

sb. 42. Ved fortsat udgravning umiddelbart Ø for en i 2003 undersøgt flade med hustomter fremkom
mindst tre treskibede langhuse, heraf et N-S-orienteret. Det bedst bevarede hus er Ø-V-vendt og havde
buede vægge samt rette gavle. Huset er formentlig fra yngre germansk jernalder. Bebyggelsen
afgrænses mod øst af to faser af et halvtagshegn. Udover stolpebyggede konstruktioner (4 langhuse og
5 hegn mm.) fandtes enkelte meget fundfattige gruber, heraf en med en ornamenteret lerblok fra
førromersk jernalder, en brønd og en middelalderlig agerrene. Som helhed er der på pladsen (begge
kampagner) udgravet mindst to gruber, der dateres til førromersk jernalder. Den primære del af
undersøgelserne har koncentreret sig om en bebyggelse bestående af 12 langhuse, 4 økonomibygninger
og 5 hegnsforløb. Disse skal antagelig dateres til perioden fra yngre romersk jernalder til yngre
germansk jernalder. Endelig blev der registreret 5 parallelle agerrener fra middelalderen.
OBM 8893
Grube - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Ager/mark - Middelalder
Bebyggelse - Udateret

Allan B. Andersen

207. Ugletoften
08.08.04 Højby

Boplads

Andet anlægsarbejde

y.st./br.a.

sb. 48. Ved udgravningen blev der fundet bopladsspor med gruber, kogegruber og stolpehuller delvist
dækket af nedskylslag fra Højby Ås. Fund fra udgravningen kan dateres til yngre stenalder eller
bronzealder. Det vurderes, at udgravningen dækker periferien af en boplads der nu er ødelagt af
bebyggelsen nord for udgravningen.
OBM 2770

Lars Ewald Jensen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

208. Kirkeløkken
08.08.06 Nørre Søby

Boplads, ager

Vejanlæg

Y.br./frj/mia-ny.tid.

sb. 19. Ved prøveundersøgelsen blev der fundet spredte bopladslevn fra oldtiden, bl.a. enkelte gruber
og ildsteder samt et mindre antal stolpehuller. Hertil kommer fund fra yngre bronzealder gjort i en
affaldsgrube og fund fra førromersk jernalder gjort i et nedskyldslag. Desuden blev der fundet
grøftforløb af en ældre markinddeling, sandsynligvis fra middelalderen eller efterreformatorisk tid.
OBM 2660

Lars Ewald Jensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Oldtid
Ager/mark - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid

209. Erhvervsområde Syd
08.08.08 Rønninge

Boplads, gruber

Andet anlægsarbejde

Neolitikum, bronzealder og vikingetid

Den nordlige halvdel af det samlede erhvervsområdet blev prøvegravet, og i dets vestlige del fremkom
nogle få gruber med keramik fra neolitikum, et område med gruber fra bronzealder samt gruber og
grubehuse fra vikingentid. Tre områder blev udvalgt til opfølgende undersøgelse: KTM 242, KTM 243
og KTM 244. Der var ligeledes kontakt med KTM 188 Slipsager, hvor der tidligere er fundet en
formentlig ofret neolitisk økse.
KTM 182
Grube - Yngre stenalder
Grube - Bronzealder
Bebyggelse - Vikingetid
Grube - Vikingetid

Peter Birkedahl
Sidsel Wåhlin

210. Mariesminde Felt I
08.08.08 Rønninge

Boplads, gruber m.m.

Vejanlæg

Oldtid

Forundersøgelse forud for vejbyggeri i byggmodningsområde (Erhverv Syd, Langeskov). Der fremkom
adskillige anlæg i form af kulturlag, stolpehuller, grøfter og gruber, men det var ikke muligt at påvise
strukturer i form af huse el.lign.
KTM 242

Marianne Goral Krogh
Bodil Holm Sørensen
Søren Davidsen

Bebyggelse - Oldtid
Grube - Oldtid

211. Mariesminde Felt II
08.08.08 Rønninge

Boplads, gruber

Vejanlæg

Bronze- og jernalder

Forundersøgelse forud for vejbyggeri (i større byggemodningsområde, Erhverv Syd, Langeskov).
Mange store, men stærkt nedpløjede anlæg indeholdende keramik fra bronzealder og jernalder.
KTM 243

Søren Davidsen
Rikke Trabjerg-Madsen

Bebyggelse - Bronzealder
Gravplads/grav - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Grube - Jernalder

212. Bjerggårdssvinget
08.08.09 Seden

Boplads

Andet anlægsarbejde

Sen førromersk/ældre romersk jernalder

sb. 39. Forud for byggemodning blev der foretaget forundersøgelser og en mindre udgravning i
forsommeren og sommeren 2004. Der fremkom to huskonstruktioner, et stort antal kogestensgruber og
et grubeområde, hvor gruberne mest sandsynlig bør tolkes som materialetagningsgruber. Der er
muligvis tale om en enkeltgård med særlige aktiviteter. Lokaliteten placerer sig i den vestlige periferi til
det store bebyggelseskompleks Seden Syd fra jernalderen (OBM 9882).
OBM 3942

Marie Kanstrup
Mads Runge

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

213. Ring III Nord, etape 7 (Seden Syd)
08.08.09 Seden

Boplads

Vejanlæg

æfrja/yrja

sb. 7. Fortsat undersøgelse af et 8.000 m² stort areal i ringvejstracé (AUD 2003). Ved udgravning
fremkom anlægsspor i to afgrænsede områder. Dels et nordligt område og dels et lavere liggende areal i
et engområde. Morænen fremviste stolpehuller af min. 6 treskibede huse fra romersk jernalder samt
gruber og brønde fra hhv. ældre førromersk jernalder og yngre romersk jernalder. Brøndene mod syd
består dels af plankebyggede og dels af vidjeflettede konstruktioner. Enkelte af de plankebyggede
brønde er dendrokronologisk dateret til ca. 500-450 f. Kr. Bebyggelsen fra romersk jernalder opfattes
som en tidlig del af komplekset ved Seden Syd.
OBM 9882
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Jesper Hansen

214. Seden Syd
08.08.09 Seden

Boplads

Vejanlæg

rom/germ

sb. 7. Ved fortsat udgravning på stor værkstedsplads fra 4.-5. årh blev undersøgt en række brønde og
brøndlignende anlæg. Brøndene har generelt været fyldt med meget fundrig kulturjord i toppen,
indeholdende metalgenstande, glas- og ravperler, store mængder knogler af pattedyr og fisk samt
keramik, vævevægte m.v. I nedre del af en brønd fandtes en holk, i andre en træstige, reb, hørbundter,
træredskaber m.v. Hertil kommer et helt lerkar med frø af hyld. Der undersøgtes endvidere dele af to
kulturlagsområder, som ligeledes var meget fundrige. Herfra stammer, udover ovennævnte fundtyper,
skår af flere vesteuropæiske drikkeglas, flere fibler (herunder en korsformet), et hængesmykke af
messing (muligvis af sydøsteuropæisk oprindelse) og en del perler.
OBM 9882

Karen Green Therkelsen
Mogens Bo Henriksen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

215. Bakkely Nordøst m.fl.
08.08.11 Åsum

Boplads?

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Besigtigelsen frembragte tre kogegruber, der ud fra fyld og anlægstype dateres til oldtid. Desuden en
udateret grøft.
OBM 3778-3780

Mads Runge

Bebyggelse - Oldtid

216. Møllersminde Øst
08.08.11 Åsum

Brønde/grave/ildgruber

Vejanlæg

Y.st/frja/yrja/mia/nyere tid

sb. 46. Fortsat undersøgelse af brøndområde (AUD 2003). På det 7650 m² store areal fremkom
anlægsspor i to overordnede grupper. Dels brønde og dels ildgruber. Brøndene varierede i konstruktion
mellem vidjeflet, genbrugstræ, stavbygget, kampesten samt brønde uden erkendelig indre konstruktion.
En enkelt brønd tilknyttes yngre stenalder grundet fundet af et retvægget bæger, mens andre brønde
indeholder massive fundhorisonter tilknyttet førromersk jernalder. En brønd, der dendrokronologisk er
dateret til ca. 300 e.Kr., indeholdt rester af hjulfælge. Brøndaktiviteterne er således delvis samtidige
med det syd for liggende bopladsareal; sb 99. Yderligere fandtes enkelte brandgrave fra jernalder, en
brønd fra middelalder og en smedie fra nyere tid med tilhørende kampestensbrønd.
OBM 8690
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Vej/bro - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Jernalder
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Jesper Hansen

217. Toruplund
08.08.11 Åsum

Boplads

Vejanlæg

æfrja/yrja/ægja

sb. 99. Fortsat undersøgelse af et 23.000 m² stort areal i ringvejstracé (2004). På lokaliteten er fundet
massive spor af en agrar yngre romertids bebyggelse. Bebyggelsen er tilknyttet det store
Lundsgårdkompleks fra yngre romersk jernalder og ældre germanertid. På lokalieten forekom gode
bevaringsforhold for knogler. Ved kampagnen i 2004 fremkom ca. 25 treskibede huse samt staklader,
brønde og enkelte hegn, der formentlig afspejler ca. 5 samtidige gårde. Tyngdepunktet ligger i yngre
romersk jernalder, mens aktiviteterne fra førromersk jernalder primært afspejler sig i store
affaldsgruber. Fremhæves bør talrige fund af konstruktionsofringer; hest, hund, keramik, fossiler m.m.
Udgravning fortsættes 2005.
OBM 8688

Jesper Hansen

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

218. Toruplund Syd
08.08.11 Åsum

Gravplads, gruber, huse.

Vejanlæg

Y.st./frja/yrja/ægja

sb. 81. Fortsat undersøgelse af gravplads (AUD 2004, 2003-2122-0167). På et 4.180 m² stort areal er i
alt fundet 88 grave fra yngre romersk jernalder og ældste del af germansk jernalder. Ved
gravekampagnen i 2004 fremkom 76 grave, heraf 2 brandgruber, 63 urnegrave og 11 jordfæstegrave.
Jordfæstegravene er repræsenteret af såvel kammergrave som kistegrave. Gravgodset er typisk for
perioden. Jordfæstegravene er i flere tilfælde plyndret i oldtiden. Gravpladsen er organiseret i 3
overordnede gravklynger, der alle repræsenterer gravkompleksets fulde tidsmæssige udbredelse fra
yngre romersk jernalder per. C1 til ældste del af germansk jernalder. Generelt er gravpladsen meget
hårdt nedpløjet. I tilknytning til gravene fandtes to huskonstruktioner samt enkelte brandgruber.
Yderligere fandtes en offergrube fra tragtbæger- eller enkeltgravskultur indeholdende slibesten, mens
keramik, økse, skraber afslag m.m. samt store grubekomplekser er tilknyttet førromersk jernalder.
OBM 8685
Grube - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Germansk jernalder
Bebyggelse - Jernalder
Grube - Jernalder

Svendborg Amt

Jesper Hansen

219. Boltinggård Skov
09.01.08 Ringe

Skat/depot

Dyrkning

yrj/ægm

sb. 13. Ved detektorafsøgning på det sted, hvor der i perioden 1867-1994, er fundet en guldhalsring, et
fragment af en kolbearmring og i alt fem romerske guldmønter, fandtes en solidus. Denne lå ganske nær
fundstedet for de i 1987 og 1994 fremkomne mønter, og dette kunne tyde på, at en skat var under
oppløjning. Et ca. 9 x 30 m stort felt blev muldafrømmet med maskine i ca. 5 cm tykke lag med
kontinuerlig detektorafsøgning. Herved fremkom - tæt på de tre sidst fremkomne mønters fundsted - en
nedgravning, hvori og omkring der lå ni guldmønter samt en løs øsken, der passede til en af disse. Fire
af mønterne lå i bunden af pløjelaget, mens de resterende fem lå under pløjelagets bund. Skatten består
samlet af 3 aurei og 12 solidi, en løs øsken til en af sidstnævnte, en fragmenteret kolbearmring med
vægtangivelsen P-III samt en intakt halsring - i alt 172,8 gram. Solidierne har slutdatering til 335/36 e.
Kr. (Constantin den Store), og på grund af deres stempelfriskhed skønnes skatten nedlagt mod midten
af 4. årh. Der blev ikke, bortset fra et muligt ildsted, påvist bebyggelsesspor i udgravningsfeltet. En
AMS-datering af trækul herfra gav resultatet 1592 BP +/-40 (380-570 e.Kr. cal.). Anlægget kan således
være samtidigt med skatten, om end en senere datering er mere sandsynlig.
OBM 3262

Mogens Bo Henriksen
Helle Horsnæs

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

220. Brangstrup
09.01.08 Ringe

Skat/depot

Diverse

yrj/ægm

sb. 19. I forbindelse med anlæggelse af motorvejen mellem Odense og Svendborg blev der på det sted,
hvor Brangstrupskatten er fremkommet, etableret en erstatningsbiotop i form af udvidelse af et vandhul.
Ved en mindre efterundersøgelse kunne det bekræftes, at skatten har været deponeret nær vestkanten af
et dødishul på ca. 32 x 25-30 m, som har været tilgroet tidligt i postglacial tid. Ved detektorafsøgning
fandtes en med øsken forsynet solidus fra Constantin den Store, præget i Thessaloniki 332-3 e.v.t., og
denne har utvivlsomt relation til de tidligere fundne genstande.
OBM 6710

Mogens Bo Henriksen

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

221. Dalager
09.01.08 Ringe

Uvis

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 76. Ved overvågning af opgravning af to vandhuller i forbindelse med naturgenopretning blev en
sen- og postglacial lagserie beskrevet. Der blev ikke gjort observationer af arkæologisk interesse ved
overvågningen.
OBM 7844
Andre anlæg/diverse - Udateret

Mogens Bo Henriksen

222. Lammehavevej I
09.01.08 Ringe

Boplads / mølledam

Vejanlæg

ærj/nyere tid

sb. 128. Udgravning af ca. 1.740 m² forud for etableringen af en forbindelsesvej til
motorvejsstrækningen Odense-Ringe. Herved fremkom bebyggelsesspor i form af gruber og enkelte
stolpehuller. Ud fra keramik fundet i gruberne dateres lokaliteten til ældre romersk jernalder. Der blev
ikke fundet nogle konstruktioner i området, som anses for at udgøre udkanten af et egentligt
bopladsområde, som antageligt skal søges i umiddelbar nærhed af lokaliteten. Desuden blev der
undersøgt kanten af en mulig mølledam, der kendes fra skriftlige kilder fra 1500-tallet.
OBM 8837

Lone Bach Nielsen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

223. Lammehavevej II
09.01.08 Ringe

Bebyggelse

Vejanlæg

Romersk og germansk jernalder

sb. 138. Udgravning af ca 2.500 m² forud for opførelsen af motorvejsstrækningen Odense-Ringe.
Herved fremkom en mulig staklade og en stolperække samt spredte bebyggelsesspor, hovedsageligt i
form af stolpehuller. Ud fra keramik fundet i et stolpehul skal området antagelig dateres til sen yngre
romersk jernalder/ældre germansk jernalder. Set ud fra den samlede ringe mængde anlæg og oldsager
antages det, at området ligger i udkanten af et egentligt bopladsområde, som skal søges umiddelbart syd
for på sb 140.
OBM 8838

Lone Bach Nielsen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

224. Motorvej Ringe-Kværndrup
09.01.08 Ringe

Boplads

Vejanlæg

y.st./ybr.

sb. 145. Ved prøvegravning på et ca. 2,2 km langt motorvejsforløb fandtes kun få og spredte
fortidsminder i form af kogegruber og enkelte affaldsgruber med flint og keramik fra yngre stenalder og
yngre bronzealder.
OBM 8855-OBM 8865
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Lone Bach Nielsen

225. Rynkeby Møllevej
09.01.08 Ringe

boplads

Vejanlæg

rom./germ./ybr.

sb. 140. Ved udgravning af et 17.000 m² stort område forud for anlæggelsen af motorvejen mellem
Svendborg og Odense fandtes 12 treskibede langhuse, 9 staklader og et antal mere eller mindre
fragmenterede hegnsforløb, herunder et 26,5 m langt langhus med delvist bevarede vægforløb, samt et
lille komplet indhegnet gårdsanlæg i tre faser. Hertil kommer en lang række stolpehuller, affaldsgruber
og kogegruber. Ud over en enkelt grube fra yngre bronzealder, to gruber fra ældre romersk jernalder
og en brønd fra begyndelsen af yngre romersk jernalder, samt et muligt tofteskel og fem rener efter
højryggede agre fra middelalderen, kan alle udgravede strukturer formentlig dateres til slutningen af
yngre romersk og begyndelsen af ældre germansk jernalder. Bemærkelsesværdigt er fundet af fire
drejekværne, hvoraf de tre fandtes i en lavbundet grube, formodentlig et depot.
OBM 8897

Rasmus Birch Iversen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Ager/mark - Nyere tid

226. Motorevej st. 17.7-20.1 øst
09.01.09 Ryslinge

Bebyggelse, grave, kogestensgruber
mv.

Vejanlæg

Flere tidsperioder

sb. 31. Ved prøvegravningen blev der fundet ni områder med aktivitets- og bopladspor fra oldtiden. To
af disse er efterfølgende indstillet til udgravning. Det drejer sig om en urnegrav fra yngre bronzealder
og et muligt bopladsområde fra tidlig middelalder. De øvrige fund var to udaterbare områder med
kogestensgruber, en boplads fra førromersk jernalder, en boplads fra ældre jernalder, en udaterbar
boplads og et dødishul med mesolitisk flint.
SOM 01.250

Malene R. Beck
Sune Steenskjold-Sjögren

Andre anlæg/diverse - Ældre stenalder
Gravplads/grav - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Udateret
Grube - Udateret

227. Motorvej st. 17.7-20.1 vest
09.01.09 Ryslinge

Diverse anlæg

Vejanlæg

Diverse tidsperioder

sb. 28. Ved prøvegravningen af den ca. 2,4 km lange strækning vest for Hovedvej A9 blev fundet fem
boplads- og aktivitetsområder. Et enkelt af disse blev efterfølgende indstillet til udgravning. På pladsen,
der indstilles til udgravning, blev der fundet gruber og neolitisk flint, samt et mindre indslag af
mesolitisk flint fra Maglemosekulturen. Af de øvrige fund på strækningen kunne et bopladsområde
dateres til ældre jernalder, mens de øvrige ikke kan dateres nærmere end oldtid. Der er taget
trækulsprøver til C14-analyse i de kogestensgruber, der er registreret på strækningen.
SOM 01.249
Andre anlæg/diverse - Ældre stenalder
Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Sune Steenskjold-Sjögren
Malene R. Beck

228. Rudkøbing Kirke
09.02.03 Rudkøbing

Grav

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

I forbindelse med installation af fjernvarme i Rudkøbing kirke, blev udgravningen til stikledning
overvåget, idet det kunne formodes at man stødte på begravelser fra den gamle kirkegård. Flere steder
kunne iagttages menneskeknogler som tydeligvis lå i forstyrret jord. Ca. 6 m fra døren til kapellet ud
mod gaden, lå en kun let forstyrret begravelse med tydelige kistespor. Den viste sig at rumme et
kvindeskelet og skelettet af et spædbarn. Skelettet blev dokumenteret og taget op, og udgravningen blev
frigivet til anlægsarbejde.
LMR 14539

Otto Christian Uldum

Gravplads/grav - Nyere tid

229. Kastanievej
09.04.05 Espe

Boplads

Vejanlæg

y.st./y.br./frj

sb. 46. Ved undersøgelse af vejtracé og byggemodningsområde i tilknytning til tidligere udgravet
bebyggelse fra yngre førromersk jernalder fandtes affalds- og kogegruber samt enkelte stolpehuller.
Især de udstrakte affaldsgruber var rige på fund af lerkarskår fra yngre førromersk jernalder. Der
fandtes endvidere et par slagger. I et anlæg fandtes en flækkekniv fra yngre bronzealder, i en anden lidt
keramik i neolitisk gods. Begge de undersøgte områder ligger i en afstand af ca. 75 m fra bebyggelsens
formodede centrum, hvor der er afdækket to hustomter fra yngre førromersk jernalder. Ved fortsat
undersøgelse syd for den tidligere undersøgte centrale del af bebyggelsen i 2005 er afgrænsningen i
denne retning fundet. Jernalderbebyggelsen kan nu i hovedsagen afgrænses til et areal, der Ø-V måler
ca. 115 m og N-S 95 m - altså ca. 1,1 ha.
OBM 4780

Mogens Bo Henriksen

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

230. Højbjergvej Nord
09.05.05 Kirkeby

Boplads, brandgrav

Vejanlæg

Sen førromersk til tidlig ældre romersk
jernalder

sb. 39. 5000 m² bopladsområde. Bopladsen er kun partielt undersøgt, idet den fortsætter vest og sydpå
udenfor vejtraceet. Der er undersøgt fire langhuse fra sen førromersk jernalder, sandsynligvis
fortsættende op i tidlig ældre romersk jernalder. Det ene langhus med velbevaret vægforløb, de tre
øvrige kun med meget sporadisk forekommende vægstolper. Desuden er der dokumenteret et firestolpeanlæg og to N-S-gående hegnsforløb. Der er sandsynligvis tale om en enkelt eller to samtidige
gårde. Der ses en funktionsopdeling på pladsen, idet langhusene samler sig i et forløb på den østlige
del, flere af dem placeret meget tæt på et mosehul, mens de mange gruber tydeligvis samler sig i feltets
vestlige del. En enkelt noget forstyrret brandgrav blev udgravet. Brandgraven lå centralt i
udgravningsfeltet og keramikken angiver en datering samtidig med bopladsen. Graven indeholdt ud
over skår af to lerkar også rester af en bronzefibel. I en grube blev der fundet et 10,5 cm langt
klingefragment af et enægget sværd. På pladsen er der desuden fundet et fragment af en smeltedigel.
Fundet stemmer fint overens med yderligere fund af digelfragmenter i forbindelse med det udsmidslag
fra bopladsen, der er undersøgt i en mose lige syd for (SOM 01.248, Højbjergvej syd).
SOM 01.247
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Ældre jernalder
Grube - Udateret

Malene R. Beck
Kenneth N. Eskildsen

231. Højbjergvej syd
09.05.05 Kirkeby

Udsmidslag, boplads

Vejanlæg

Sen førromersk til tidlig ældre romersk
jernalder

sb. 44. I et dødishul blev der ved prøvegravning fundet en kastet rensdyrtak, et lag med keramik og en
smule flint. Udgravningen i efteråret 2004 afdækkede et udsmidslag fra førromersk jernalderog ældre
romersk jernalder i mosen og aktivitetsområde med gruber fra samme tid langs kanten af mosehullet.
Fundet hører uden tvivl sammen med det bopladsområde, der er undersøgt lige nord for (SOM 01.247
Højbjergvej Nord).Der blev fundet flere digelfragmenter i udsmidslaget, desuden bopladskeramik,
lerklining m.v.
Der blev ikke gjort yderligere senglaciale fund end den rensdyrtak, der blev fundet ved
prøvegravningen. Der blev udtaget søjler til pollenanalyse flere steder i dødishullet
SOM 01.248

Peter W. Lundby
Malene R. Beck

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Kulturlag - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Kulturlag - Romersk jernalder

232. Motorvej st. 29.28-30.28
09.05.05 Kirkeby

Bebyggelse/grube

Vejanlæg

jernalder

sb. 46. Ved prøvegravningen af det ca. 1 km lange motorvejstracé incl. en stor til/frakørsel, blev der
fundet to bopladsområder fra hhv. førromersk jernalder/ældre romersk jernalder og yngre romersk
jernalder/ældre germansk jernalder, som efterfølgende er indstillet til udgravning (SOM 01.252 Slæbæk
NØ, SOM 01.253 Slæbæk SØ). Der blev desuden fundet spor efter yderligere to bopladsområder fra
ældre jernalder, som dog var meget nedslidte på grund af opdyrkning, og som derfor ikke blev vurderet
egnede til udgravning. Et område med udaterbare gruber blev ligeledes konstateret. I en lille kedelmose
blev der fundet en udateret kastestang fra en kronhjort.
SOM 01.236

Malene R. Beck

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Grube - Udateret

233. Regnbassin st. 29.2
09.05.05 Kirkeby

Prøvegravning

Vejanlæg

Ældre jernalder

sb. 50. Prøvegravning af regnvandsbassin. Mange anlægsspor i form af stolpehuller og gruber.
Sandsynligvis 5-6 jernalderhuse på området. To velbevarede brandpletgrave fra sen førromersk
jernalder; den ene med jernspænde og nål, samt spor efter yderligere tre-fire der var ødelagt ved
opdyrkning. Syldstensrække og gruber fra en gård fra den gamle Rårudbebyggelse udflyttet senest
1784. Området indstilles til udgravning (SOM 01.254 Rårudvej)
SOM 01.266
Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Nyere tid

Malene R. Beck

234. Regnvandsbassin st. 29.4
09.05.05 Kirkeby

Prøvegravning

Vejanlæg

Jernalder

sb. 51. Ved prøvegravning af to regnvandsbassiner blev der fundet få og spredte anlægsspor i form af
gruber og enkelte stolpehuller. Sandsynligvis jernalder.
SOM 01.237

Sune Steenskjold-Sjögren
Søren Jensen

Grube - Jernalder

235. Slæbæk NØ
09.05.05 Kirkeby

Boplads

Vejanlæg

Førromersk og ældre romersk jernalder

sb. 47. På et omtrent Ø-V-orienteret næs omgivet på alle sider af mose/engområder blev der undersøgt
et 8954 m² stort bopladsområde med bebyggelsesspor fra sen førromersk jernalder og ældre romersk
jernalder. Der er efter alt at dømme tale om en enkelt gårdsenhed på næsset. Der blev registreret tre
langhuse, hvoraf et kan dateres til førromersk jernalder, et til ældre romersk jernalder mens det sidste
ikke er mere sikkert dateret. Desuden er der spor efter syv økonomibygninger/staklader. En enkelt af
disse skiller sig ud ved at bestå af en konstruktion af 3 x 3 ret kraftige og dybe stolper. Der er
formodentlig tale om en form for fadebur med hævet gulv. Der ses flere hegnsforløb og mange gruber
hvoraf en del sandsynligvis er lertagningsgruber. En stor rektangulær grube (ca. 5 x 4 m) med lodrette
sider og plan bund er med nogen forbehold tolket som et grubehus på baggrund af et ildsted placeret
centralt på bunden. I gruben blev der også fundet en stjerneformet tenvægt. Der er dog ingen sikre
stolpehuller i forbindelse med gruben, der kan indikere en overdækning. Makrofossilanalyser af
grubeindhold resulterede i fund af primært byg og havre men også enkelte korn af rug og hvede samt
dodder-frø.
SOM 01.252

Søren Jensen
Malene R. Beck

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

236. Slæbæk SØ
09.05.05 Kirkeby

Boplads

Vejanlæg

yngre romersk - ældre germansk
jernalder

sb. 49. På en vestvendt skråning blev undersøgt et gårdsanlæg med to faser fra overgangen yngre
romersk jernalder/ældre germansk jernalder. I alt blev 5238 m² afdækket. Gården har i begge faser
bestået af et langhus med tilhørende indhegnet gårdsplads samt en enkelt staklade. I den ene fase er der
tale om et sadeltagshegn. Gården er sandsynligvis efterfølgeren til den gård fra førromersk
jernalder/ældre romersk jernalder, der er udgravet få hundrede meter nord for (SOM 01.253 Slæbæk
NØ). Der blev foretaget makrofossilanalyser og påvist byg, rug og hvede samt forskellige ukrudstarter.
Forkullet korn fra tre tagbærende stolper i Hus I er C14 dateret til 375-420 AD.
SOM 01.253
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Søren Jensen
Malene R. Beck

237. Gultvedgyden
09.05.06 Kværndrup

Prøvegravning

Naturgas

Oldtid

Overvågning af muldafrømning på nyt gastrace. En enkelt grube med et flintafslag blev registreret.
SOM 01.259

Malene R. Beck

Grube - Oldtid

238. Motorvej st. 22.9-25.62
09.05.06 Kværndrup

Prøvegravning

Vejanlæg

u

Prøvegravningen af den ca. 2,7 km lange motorvejsstrækning resulterede ikke i fund af fortidsminder af
en sådan karakter eller omfang at efterfølgende udgravninger var nødvendige. Der blev dog konstateret
bebyggelsesspor i form af mindre koncentrationer af stolpehuller og gruber fem steder på strækningen.
Bopladsområderne skal sandsynligvis dateres til bronze- eller jernalder og er formodentlig de sydlige
udløbere af det intensivt bebyggede område øst for Kværndrup. Desuden blev der fundet en
enkeltliggende brandpletgrav, der ikke kunne dateres nærmere.
SOM 01.263

Kenneth N. Eskildsen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Gravplads/grav - Udateret

239. Motorvej st. 27.26 - 29.28
09.05.08 Lunde

Andre anlæg

Vejanlæg

Ældre jernalder

sb. 17 . Prøvegravning af den knap 2 km lange motorvejsstrækning resulterede i at tre områder - alle
ældre jernalder - efterfølgende blev indstillet til udgravning (SOM 01.247 Højbjergvej nord, SOM
01.248 Højbjergvej syd, SOM 01.254 Rårudvej). Prøvegravningen afslørede desuden flere steder på
strækningen spredte og meget nedslidte anlægsspor, der ikke vurderes egnede til udgravning. I
ejerlavsskellet ved Kokkenborg, der har rødder tilbage i middelalderen, blev der konstateret spor efter
en oprindelig skelgrøft.
SOM 01.235

Malene R. Beck

Andre anlæg/diverse - Ældre jernalder

240. Pavegyden
09.05.08 Lunde

Prøvegravning

Naturgas

Udateret

sb. 19. Overvågning af muldafrømning ved gasomlægning. Der blev registreret enkelte anlæg i form af
stolpespor. Disse var sandsynligvis af nyere dato.
SOM 01.260
Andre anlæg/diverse - Udateret

Malene R. Beck

241. Toften
09.06.08 Herrested

Boplads

Andet anlægsarbejde

mia/nyere tid

sb. 37. Ved prøvegravning i forlængelse af tidligere udgravet bebyggelse fra førromersk jernalder,
vikingetid og ældre middelalder blev der fundet gruber og muligvis rester af kulturlag fra oldtid samt
grøfter, der formodentlig er rester af tofteskel fra sen jernalder eller middelalderen.
OBM 8519

Lars Ewald Jensen

Ager/mark - Vikingetid
Grube - Oldtid
Ager/mark - Middelalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

242. Hjulby
09.06.11 Nyborg Ls (Hjulby)

Boplads, handels- og håndværksplads

Andet anlægsarbejde

Germansk jernalder, vikingetid,
middelalder

sb. 116. Østlige del af kulturarvsareal Sb-nr. 160 (Hjulby) - adskilt fra vestlige del ved Hjulbyvej - er
forundersøgt. Forundersøgelserne påviste, at der er udstrakte bebyggelsesspor med relation til
storgården (kongsgården?) og værksteds-/håndværkspladsen fra yngre jernalder-tidlig middelalder
indenfor ca. 14,5 ha af det berørte areal. Undersøgelsen frembragte bl.a. dele af et trefliget spænde i
toppen af et grubehus. De 14,5 ha er indstillet til egentlig undersøgelse.
OBM 8935

Marie Kanstrup
Mads Runge

Anløbsplads/handelsplads - Germansk jern
Bebyggelse - Germansk jernalder
Anløbsplads/handelsplads - Vikingetid
Bebyggelse - Vikingetid
Anløbsplads/handelsplads - Middelalder
Bebyggelse - Middelalder

243. Svanedam II
09.06.11 Nyborg Ls (Hjulby)

Boplads

Andet anlægsarbejde

EBK

sb. 119. Ved udlægning af søgegrøfter i kanten af den fossile fjordarm Svanedammen blev der påtruffet
omlejrede, brednære aflejringer med store mængder bearbejdet flint og skaller samt enkelte dyreknogler
og træstykker. Flinten, der bl.a. omfatter en kerneøkse med specialiseret æg og fladhuggede skiveøkser,
dateres til yngre Ertebøllekultur. Oldsagerne stammer antagelig fra en boplads, der har ligget på et næs,
som er overskyllet i forbindelse med den senatlantiske eller subboreale transgression. På selve næsset,
hvor der også udlagdes felter, fandtes ingen bevarede anlæg og toppen synes at være eroderet. I de
marine aflejringer ud for næsset fandtes endvidere tykke gytjelag, der indeholdt ganske få stykker
bearbejdet flint, enkelte knogler og en del sammenskyllet træ. Oldsagerne er jævngamle med det
omlejrede og meget oldsagsførende lag, der tidligere er udgravet tæt vest herfor (AUD 1994, 275).
OBM 2721
Bebyggelse - Yngre stenalder

Mogens Bo Henriksen

244. Stokkebæk
09.06.15 Sønder Højrup

boplads / vej

Vejanlæg

ybr./frj/nyere tid

sb. 26. Ved udgravning af et 13.200 m² stort område forud for anlæggelse af motorvejen mellem
Svendborg og Odense fandtes et vidtstrakt aktivitetsområde med adskillige gruber og kogegruber fra
førromersk jernalder (hele perioden med undtagelse af per. IIIb. Desuden kan enkelte gruber henføres
til yngre bronzealder per. V-VI. Fra middelalderen blev der registreret 6 rener fra højryggede agre. Det
er værd at bemærke, at beliggenheden på en nordvendt skråning er atypisk for en oldtidsbebyggelse.
Der fandtes et N-S-gående vejforløb, der kunne følges over ca. 130 m med kortere og længere
afbrydelser undervejs. Vejforløbet kunne ikke dateres, men det kunne ikke genfindes på nogle af de
eksisterende kort over området, hvoraf det ældste er fra 1810. En nu sløjfet moderne kirkesti kunne
ligeledes dokumenteres. Det kunne dokumenteres, at der på den stærkt mod nord skrånende overflade
havde fundet en kraftig jordflydning sted allerede i forhistorisk tid. Der kunne desværre ikke påvises
nogle huskonstruktioner, men pga. mængden af kulturspor må det forventes, at disse findes indenfor de
nærliggende områder.
OBM 8908

Allan B. Andersen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder
Ager/mark - Middelalder
Vej/bro - Nyere tid
Vej/bro - Udateret

245. Kirsebærhaven
09.06.16 Ullerslev

Boplads

Andet anlægsarbejde

y.br./frj

sb. 51. Ved en udvidet prøvegravning i forlængelse af tidligere undersøgt område blev der fundet
enkelte stolpehuller og nogle gruber, herunder en del affaldsgruber med fund fra yngre bronzealder og
førromersk jernalder. Der blev bl.a. fundet en stolpehulslignende grube, hvor siderne var pakket med
keramik og i en større affaldsgrube blev der fundet keramik, afslag og to typiske flækkeknive fra yngre
bronzealder.
OBM 5639

Lars Ewald Jensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

246. Kirstinebjerg Huse Nord
09.06.19 Årslev

boplads, kultanlæg?, herredsskel

Vejanlæg

ybr/frj/nyere tid

sb. 21. Ved prøvegravning i fortsættelse af tidligere undersøgt bopladsområde fra yngre bronzealder og
sektionsopdelt grøftforløb (kultanlæg?) fra yngre bronzealder fandtes dele af det mindst 888 m lange
grøftanlæg. Desuden gennemgravedes skellet mellem Vindinge og Åsum herred; dette markerede sig
som to smalle grøfter og et lavt jorddige.
OBM 8887
Andre anlæg/diverse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Mette Sejr Thomsen
Lone Bach Nielsen

247. Kirstinebjerghuse Syd
09.06.19 Årslev

Boplads / kultanlæg?

Vejanlæg

Æ.ja./frj

sb. 22. Mindre prøvegravning i forlængelse af tidligere undersøgt bopladsområde fra ældre jernalder
samt grøftanlæg fra førromersk jernalder. Dele af et mindst 888 m langt og sektionsopdelt grøftforløb
blev afdækket, hertil spredte bopladsanlæg.
OBM 8888

Mette Sejr Thomsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Andre anlæg/diverse - Udateret

248. Lumbyvej
09.06.19 Årslev

boplads / kultanlæg

Vejanlæg

rom./frj

sb. 25. Ved fladeafdækning af et 10.500 m² stort område fremkom tre treskibede langhuse, der på
baggrund af typologi og AMS-dateringer henføres til ældre og yngre romersk jernalder. I et hus fra
yngre romersk jernalder fandtes en del forkullet korn, især rug, samt en ravperle. En del af et mindst
888 m langt sektionsopdelt grøftanlæg blev også afdækket på lokaliteten. Desuden fandtes en del
gruber, hvoraf nogle rummede keramik fra ældre førromersk jernalder.
OBM 8900

Mette Sejr Thomsen

Andre anlæg/diverse - Førromersk jernalde
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

249. Lundegård Syd
09.06.19 Årslev

Kogegrubefelt

Vejanlæg

frj

sb. 17. Ved undersøgelse af ca. 3175 m² stort felt fremkom en enkelt sikker samt et par mulige
kogegruber. Det kunne ikke afgøres, om disse anlæg har tilknytning til den tidligere undersøgte
kogegruberække fra førromersk jernalder, som ligger umiddelbart syd herfor.
OBM 7975

Mogens Bo Henriksen

Grube - Førromersk jernalder

250. St. Thorup NV
09.07.04 Rise

Megalittomt

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 122. Megalittomten (090704-122 i Det Kulturhistoriske Centralregister), berørtes af anlægsarbejde
(LMR 14473). Inden for tracéet fandtes stenlægninger formentlig hidrørende fra anlæggets
randstenszone, en forstyrret brandgrav af uvis datering, samt et kulturlag indeholdende keramik fra
tidlig og sen tragtbægerkultur. Undersøgelsen blev ikke ført til bunds i tracéen, hvorfor det ikke var
muligt at påvise eventuelle standspor fra randsten eller andre dybtliggende anlægsspor.
LMR 14500
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

J. Bech

251. Leby Kloak
09.07.05 Søby

Bebyggelsesspor

Andet anlægsarbejde

ÆJA

Der fremkom bosættelsesspor fra ældre jernalder, sandsynligvis ældre romertid. Der blev ikke fundet
spor af sikre hustomter.
LMR 14496

Otto Christian Uldum
L. Jørgensen

Bebyggelse - Ældre jernalder

252. Ny Søbygård kloak
09.07.05 Søby

Bebyggelsesspor

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 41. Som del af en større undersøgelseskampagne blev et middelalderligt bosættelsesområde
undersøgt. Grube GJ tegnede sig i fladen som en cirkulær form, og ved snit viste den sig som en enkelt
halvkugleformet nedgravning. Ved snit havde den umiddelbart karakter af en almindelig affaldsgrube,
men viste sig nær bunden at indeholde kalotten af et menneskekranie, og andre skeletdele. Kraniet
havde en skade på den begge tindinger som sandsynligvis er hugspor. Fylden i gruben rummede store
mængder hårdtbrændt middelalderkeramik som dateres til anden halvdel af 1200-tallet, og tydede
bortset fra skeletdelene ikke på andet end en almindelig affaldsgrube. Nærheden til Søby Volde er her
interessant, og der er et klart dateringsmæssigt sammenfald med dette militære anlæg og bebyggelsen.
Ladepladsaktiviteterne i området (LMR 8867) må have betydet at mange fremmede kom til stedet, og
ufred kan også tænkes i denne sammenhæng. Funktionsperioden for bebyggelsen kan efter den fundne
keramik at dømme ikke bestemmes nærmere end højmiddelalder 1100-1300.
LMR 14499

Otto Christian Uldum

Bebyggelse - Middelalder

253. Ny Søbygård SØ
09.07.05 Søby

Bebyggelsesspor

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 40. Undersøgelsen omfattede et areal på omkring 150 m², der blev åbnet ved forundersøgelsen
(LMR 14480). Der er blevet erkendt mindst 7 gulvbelægninger, 3 kulturlag, 2 kogegruber, samt store
mængder påfyldt strandsand. Den største aktivitet der har været på stedet er i årene 1100-1350.
Udgravningen viser, at der helt klart har været en bebyggelse på stedet i højmiddelalderen, samt at der
har været en aktivitet på stedet i de øvrige dele af middelalderen.
LMR 14498

Jeppe Ravn
L. E. S. Larsen

Bebyggelse - Middelalder

254. Søby gruber
09.07.05 Søby

Gruber

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 39. En grube indeholdt skeletterne af mindst seks unge kreaturer, som efter keramikfund at dømme
er nedgravet en gang i højmiddelalderen. To små gruber var helt fyldt med fiskeknogler, men indeholdt
ingen daterende fund. En grube tæt ved middelalderbosættelsen LMR 14499 Ny Søbygård kloak, har
formentlig været en depotnedlæggelse, hvor et jernfad var bevaret, men beholder og indhold kunne ikke
registreres. Denne deponering kan være foretaget i forbindelse med svenskekrigene.
LMR 14501
Grube - Middelalder

Thisted Amt

L. Jørgensen

255. Tøttrupgård
11.01.06 Hørdum

Votivfund, kulturlag,
lertagningsgruber, ardspor

Andet anlægsarbejde

Tragtbægerkultur / y.br. ell. jernalder

sb. 219. I forbindelse med muldafrømning af 300 m² til et vindmøllefundament blev registreret
kulturlag og mindre lertagningsgruber fra yngre bronzealder eller jernalder. Desuden iagttoges ardspor,
som ikke kan dateres nærmere. Sporene grænsede op til en mindre lavning i hjørnet af
undersøgelsesområdet, hvor der fandtes en fuldstændig velbevaret og øjensynlig ubrugt 20 cm lang
usleben tyndnakket økse, der tolkes som et votivfund.
THY 3973

Mette Roesgaard Hansen

Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre ste
Grube - Yngre bronzealder
Grube - Jernalder
Ager/mark - Udateret

256. Knakkegård
11.01.13 Villerslev

ardspor, boplads

Selvvalgt forskning

oldtid / vikingetid/ tidlig midd.

200 m syd for Villerslev Kirke blev registreret udaterede ardspor, kulturlag fra vikingetid med skår af
halvkuglekar og brudstykket af et tagformet spænde af bronze. Desuden fandtes to gavlender fra
treskibede huse antagelig fra vikingetid samt dele af 3 huse med græstørvsvægge, hvor to af disse
gennem keramik fra gulvniveau kan dateres til tidlig middealder (bl.a. kraftigt randparti fra en større
kuglepotte). I den nordligste søgegrøft registreredes desuden i undergrundsniveau adskillige grøftforløb
formentlig. fra skelgrøfter.
THY 3965

Mette Roesgaard Hansen
Tina L. Thurston

Bebyggelse - Vikingetid
Kulturlag - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Ager/mark - Udateret

257. Ballerum IV
11.02.09 Tved

Boplads/ oldtidsagre

Råstof

y.br.

sb. 36. Større forundersøgelse med. ialt ca. 1 km søgegrøfter. På området blev påtruffet spredte spor
efter bebyggelse fra yngre bronzealder samt stærkt ødelagte rester af oldtidsagre formentlig fra samme
tid. I en af søgegrøfterne blev afdækket et nedsat lerkar samt fire sæt tagbærende stolper til et mindre
hus.
THY 3956
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Ager/mark - Oldtid

Jens-Henrik Bech

258. Midholm
11.03.07 Skjoldborg

Boplads/ gravfund

Andet anlægsarbejde

Y.br./ førrom.

sb. 37A. Ved en mindre forundersøgelse blev påtruffet en brolægning af typisk ældre jernalderkarakter
samt iagttaget kulturlag med. keramik fra sen førromersk jernalder/ ældre romersk jernalder. I
undergrundsniveau blev ved en efterfølgende udgravning undersøgt en hustomt fra yngre bronzealder,
der var mindst 14 m lang og med mindst 6 par tagbærende stolper. Desuden udgravedes en Ø-V
orienteret fundtom jordfæstegrav formentlig. fra jernalderen.
THY 3954

Jens-Henrik Bech

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Kulturlag - Førromersk jernalder
Kulturlag - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Gravplads/grav - Jernalder

259. Midholm II
11.03.07 Skjoldborg

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y. jernalder

Udgravning af grubehus på 1,8 x 2,45 m. I bundlaget fandtes mindst. 4 ubrændte vævevægte.
Grubehuset ligger formentlig i kanten af et større bebyggelsesområde fra germansk jernalder/vikingetid
i nærheden af Skjoldborg kirke (jvnf. sb. 129, Skjoldborg sogn).
THY 3963

Jens-Henrik Bech

Bebyggelse - Yngre stenalder

260. Drengshøj
11.03.09 Thisted Ls

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

Fund af stolpehuller og gruber fra formentlig mindst tre huse. Der blev fundet keramik af yngre
bronzealder karakter samt et brudstykket af en kraftig flækkekniv.
THY 3970

Jens-Henrik Bech

Bebyggelse - Yngre bronzealder

261. Landlyst
11.03.09 Thisted Ls

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 80. Større forundersøgelse efterfulgt af fladeafdækning af ca. 700 m². Der undersøgtes ialt tre
bronzealderhuse. Ældst er Hus 2, et treskibet langhus orienteret VNV-ØSØ med fire sæt tagbærende
stolper og delvist bevarede vægstolper. Huset målte 18 x 7 m og havde på langsiden to modstillede
indgange med indtrukne stolper. Hus 1 tolkes som en udvidelse af Hus 2, hvor man har genanvendt
husets vestende, samtidig med at det er blevet betragteligt forlænget mod øst til en samlet længde på
33,5 m og en største bredde på 8 m. Modstillede indgange med indtrukne stolper på langsiderne førte
ind til et midterrum i huset på 5 m, hvorfra en dør ledte ind til husets vestende. Den 10 m lange østende
var indrettet til stald, hvad enkelte bevarede båseskillerum viste. Det stratigrafisk yngste hus var Hus 3,
som udelukkende havde syv sæt tagbærende stolper bevaret, hvilket giver en samlet længde af huset på
ca. 24 m. Hus 3 henføres til yngre bronzealder, medens de to andre huse på grund af enkelte stykker
groft magret keramik dateres til ældre bronzealder.
THY 3971
Bebyggelse - Bronzealder

Mette Roesgaard Hansen

262. Tvorup Skovhus
11.03.13 Vang

Bebyggelse mv.

Selvvalgt forskning

Nyere tid

I forbindelse med undersøgelsesprojektet forud for en eventuel Nationalpark Thy blev afdækket tomten
af Tvorup Skovhus, der blev opført i 1817 som bolig for den skovløber, der skulle holde øje med de
nystartede plantningsforsøg i klitten. Huset eksisterede til ind i 1890erne og var i sin bevarede længde
ca. 37 m lang og 5 m bred. I den vestlige ende var der en tilbygning mod syd, som var 10 m lang og 3
m bred. Det er dog ikke helt afklaret, om der har været flere byggefaser, og om alt således har været
under tag på en gang. Højst sandsynligt er der sket en gradvis udbygning af huset, hvor også de centrale
dele ser ud til at være ældst. Huset var bygget på en syld af kridtstensflager, de såkaldte bleger, der var
lagt direkte på sandet uden yderligere sokkel eller fundament. Væggene har formentlig også været
opført af bleger, som det har været skik ved vestkysten af Thy. Grundplan og indretning svarer godt til
andre samtidige huse i Thy.
THY 3975

Charlotte Boje Andersen

Bebyggelse - Nyere tid

263. Ginnerup
11.06.05 Heltborg

Boplads

Vejanlæg

Yngre bronzealder

Ved muldafrømning forud for vejforlægning registreredes stolpehuller og gruber fra yngre bronzealder.
I en grube fandtes skår af et større forrådskar med tapører ant. fra per. V.
THY 3967

Jens-Henrik Bech

Bebyggelse - Yngre bronzealder

264. Tygstrup II
11.06.12 Vestervig

Boplads

Selvvalgt forskning

vikingetid/ tidlig middealder

sb. 419. Fladeafdækning af et område på 860 m² nord for Vestervig Kirke. Der udgravedes
størsteparten af et Ø-V orienteret langhus med let buede langvægge min. 14,5 m langt og ca. 5 m bredt
fra vikingetiden. Huset er treskibet og har formentlig kun haft fire sæt tagbærende stolper. Det tolkes
som en del af et gårdsanlæg, hvor hovedhuset ant. skal findes indenfor uudgravet område syd for. I den
nordlige og østlige del af undersøgelsesområdet blev undersøgt 10 store cirkulære og ret dybe gruber
med stejle sider, der forsøgsvis tolkes som rødninggruber i forb. med hørproduktion. Denne tolkning er
ikke blevet understøttet af de makrobotaniske analyser, som er foretaget, men står alligevel som den
mest sandsynlige forklaring på grubernes anvendelse. Løsfund i fylden daterer gruberne til tidlig
middealder. En kulturlagsrest i den vestlige del af undersøgelsesområdet henføres til samme tid gennem
fund af brudstykker af kuglepotter med svaleredeører samt et skår af importeret Rouen-keramik fra 13
årh. eller første halvdel af 14. årh. På marken er tidligere med detektor fundet en halv pladefibula fra
yngre germansk jernalder og en del af en sølvbarre ant. fra vikingetid (jvnf. sb. 419, Vestervig sogn).
THY 3964
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

Tina L. Thurston
Niels Houe

265. Vestervig
11.06.12 Vestervig

Gravfund/ høj

Andet anlægsarbejde

Æ.br.

sb. 305. Ved en større forundersøgelse lokaliseredes i en overpløjet høj en mindre stenkiste, som
efterfølgende blev udgravet. Kisten fremkom umiddelbart under pløjelaget og var på vej mod
fuldstændig ødelæggelse. Alle dæksten var forsvundet ligesom én sidesten var væltet og en anden
manglede. Kisten har bestået af tre sidesten for hver langside og en endesten i hver ende dannede et
kisterum på indvendigt 1 x 0,35 m orienteret NØ-SV. I kisten fandtes brændte ben liggende ovenpå en
bundbelægning bestående af afrundede småsten. I vestsiden af kisten fremkom et kortsværd af bronze
med trapezformet grebplade. Datering formentlig ældre bronzealder per. III. Det kunne ikke afgøres
med sikkerhed om kisten var centralgrav i højen.
THY 3957

Anne-Louise Haack Olsen

Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

266. Vestervig
11.06.12 Vestervig

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y. br. / æ. jernalder

sb. 425 . Ved en større forundersøgelse med ca. 1 km søgegrøfter blev lokaliseret et bopladsområde på
ca. 110 x 50 m med hustomter og brolægninger i kulturlag fra ældre jernalder. Husene fandtes
umiddelbart under pløjelaget og ser ud til kun at repræsentere en bebyggelsesfase. Der sås ingen spor
efter nedbrændte huse. I bopladsområdets vestlige del fandtes i forbindelse med stolpehuller i
undergrundsniveau et skår, som tyder på at der også findes anlæg fra yngre romersk jernalder/ældre
germansk jernalder på pladsen. Adskilt herfra fandtes i undersøgelsesområdets vestlige del kanten af et
nyt bopladsområde med stolpehuller og gruber i undergrundsniveau. Et randskår fra en af gruberne
dateres til yngre bronzealder/ældre førromerske jernalder.
THY 3958 + THY 3959

Anne-Louise Haack Olsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Ålborg Amt
267. Torstedlund
12.05.17 Årestrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

Ved udgravningen fremkom bebyggelsesspor fra Førromersk jernalder, i form af affaldsgruber,
kogegruber og stolpehuller. I et af stolpehullerne og i affaldsgruberne blev der fundet daterende
keramik. Der fremkom ingen spor af anlæg fra forhistorisk tid, i tracéet ned mod Tolvad bro, eller ud i
engarealet mod nord.
ÅHM 5389
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Lars Rasmussen
Annagrete Skjødt

268. Borregård Nord
12.08.09 Overlade

Boplads

Skovrejsning

Yngre bronzealder/ældre jernalder

sb. 106. Undersøgelse af et muligt Ø-V-orienteret, treskibet langhus med tilhørende indhegning eller
lignende. Langhuset er ca. 10,5 m langt og sandsynligvis i to faser. Indhegningen fremkom i form af
hegnsgrøfter på husets nordside. Den omkranser et areal på ca. 75 m². Bebyggelsen er antagelig fra
yngre bronzealder eller ældre jernalder.
VMÅ 2443

Benita Clemmensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

269. Borregård Syd
12.08.09 Overlade

Boplads

Skovrejsning

Yngre bronzealder/ældre jernalder

sb. 107. Forundersøgelsen afdækkede bopladsspor i form af stolpehuller uden system, gruber og
kogestensgruber.
VMÅ 2444

Benita Clemmensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

270. Hedelyvej 10
12.08.09 Overlade

Diverse

Skovrejsning

Nyere tid

sb. 109. Ved forundersøgelsen blev der fundet halvcirkulære grøfter antageligt fra nyere tid.
VMÅ A3135

Benita Clemmensen

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

271. Østerkrat 3
12.08.11 Skivum

Diverse

Skovrejsning

Oldtid

sb. 77. Ved forundersøgelsen blev fundet spredte anlægsspor i form af stolpehuller.
VMÅ 3136

Benita Clemmensen

Andre anlæg/diverse - Oldtid

272. Bjørnstrup
12.08.12 Ulstrup

Boplads

Råstof

Ældre og yngre jernalder

sb. 140. Udgravning af 3 langhuse, et lille firestolpeanlæg og tre mindre udhuse fra jernalderen. Et af
langhusene havde let buede vægge og skal muligvis dateres til yngre jernalder. De øvrige huse skal
dateres til ældre jernalder. Der er tale om et gårdsanlæg, som flytter rundt.
VMÅ 2458
Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder

Charlotta Lindblom

273. Baunehøj 3
12.08.14 Aars

Boplads

Vejanlæg

Førromersk/ældre romersk

sb. 311. Udgravning af et gårdsanlæg med palisade fra førromersk jernalder per. II-IIIa bestående af et
langhus med en nedgravet østdel samt en væggrøft omkring den østlige halvdel af huset, et småhus
samt en gårdsplads indhegnet af en palisadegrøft, hvori der var spor efter kraftige tætstillede stolper.
Palisadeområdet udgjorde et areal på ca. 550 m². Derudover blev der udgravet et langhus, som blot kan
dateres til at være yngre end gårdsenheden. Det er dog sandsynligvis fra yngre førromersk jernalder
eller ældre romersk jernalder. Desuden blev der registreret en stenlægning og en brønd, som muligvis
kan relateres til det yngste langhus, samt en del gruber og stolpehuller uden bestemt anlægsrelation og
et kulturanlæg fra ældre romersk jernalder.
VMÅ 2451

Niels Terkildsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

274. Svenstrup Gårde 2
12.08.14 Aars

Boplads

Råstof

Yngre bronzealder7ældre jernalder

sb. 308. Undersøgelse af 16 langhuse og 12 udhuse. Seks af langhusene havde bevarede vægstolper og
skal typologisk dateres til yngre bronzealder. De resterende 10 langhuse skal sandsynligvis dateres til
ældre førromersk jernalder. I den nordlige del af udgravningen blev der fundet adskillige gruber. Disse
fremkom i et arbejdsområde uden bebyggelse. Der var ingen nævneværdige fund i gruberne.
Lokaliteten viser antagelig en kontinuerlig beboelse fra yngre bronzealder og ind i ældre førromersk
jernalder. Der er sandsynligvis tale om 1-2 gårde, som flytter rundt inden for et relativt begrænset
område. Denne gård eller disse gårde var placeret omkring et vådområde (dog ikke på nordsiden), hvori
der var gravet grøfter, hvis funktion det ikke har været muligt at klarlægge.
VMÅ 2448

Benita Clemmensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

275. Tandrupgård 1
12.08.14 Aars

Andre anlæg

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 301. Udgravning af et muligt stensat anlæg.
VMÅ 2410

Charlotta Lindblom

Andre anlæg/diverse - Udateret

276. Tandrupgård 10
12.08.14 Aars

Vej

Andet anlægsarbejde

Oldtid / middelalder

sb. 313. Ved undersøgelse fremkom et hjulspor. Hjulsporet følger en vej, der er afsat på ældre kort.
Hjulsporet lå umiddelbart sydøst for et gårdsanlæg fra vikingetid og tidlig middelalder (VMÅ 2440).
Opmålingen af sporet viste, at vognene, der har kørt på vejen, må have haft en sporvidde på mellem 0,91,2 m. Hjulsporet kunne følges over en strækning på ca. 30 m.
VMÅ 2454
Vej/bro - Oldtid
Vej/bro - Middelalder

Charlotta Lindblom

277. Tandrupgård 11
12.08.14 Aars

Boplads

Andet anlægsarbejde

Neolitikum ?

sb. 314. Udgravning af nogle gruber og stolpehuller. I en af gruberne fandtes et stykke groft magret
keramik.
VMÅ 2456

Charlotta Lindblom

Bebyggelse - Yngre stenalder

278. Tandrupgård 12
12.08.14 Aars

Grube/Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 309. Udgravning af en større grube samt nogle stolpehuller. Gruben indeholdt en stor mængde
keramik, brændte knogler samt et fragment af en bronzetråd. Keramikken bestod af store spandformede
kar. Grubens funktion må ses i forbindelse med en tilhørende boplads.
VMÅ 2457

Charlotta Lindblom

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder

279. Tandrupgård 2
12.08.14 Aars

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder og ældre romersk
jernalder

sb. 302. Undersøgelse af et treskibet langhus med 2-4 tilhørende småhuse fra ældre romersk jernalder
samt en større grube fra yngre bronzealder.
VMÅ 2411

Charlotta Lindblom

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder

280. Tandrupgård 3
12.08.14 Aars

Boplads

Andet anlægsarbejde

Sen enkeltgravskultur/tidlig neolitikum

sb. 301. Undersøgelse af et midtsulehus i to faser. Huset målte 21,5 m i længden og 6 m i bredden. Det
NØ-SV orienterede hus havde bevarede vægstolper og indgangsparti mod NØ. I en af dørstolperne blev
der fundet en tyknakket økse, og i en af vægstolperne blev fundet to mindre fladhuggede pilespidser.
Der blev udtaget floteringsprøver fra udvalgte anlæg. Disse indeholdt bl.a. forkullede bygkorn.
VMÅ 2412

Charlotta Lindblom

Bebyggelse - Yngre stenalder

281. Tandrupgård 5
12.08.14 Aars

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 303. Der blev undersøgt tre mindre gruber. I en af gruberne blev der fundet et mindre randskår fra
førromersk jernalder.
VMÅ 2413
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Charlotta Lindblom

282. Tandrupgård 6
12.08.14 Aars

Boplads

Andet anlægsarbejde

Vikingetid/middelalder

sb. 306. Undersøgelse af mindst fem langhuse, som ligger i forlængelse af hinanden. Der er
sandsynligvis tale om en gård, som viser overgangen fra et gårdsanlæg med mange funktioner under et
tag til en gård med funktionsopdelte bygninger. Der kan ikke knyttes nævneværdige genstande til
husene. Det ældste hus er treskibet og har let buede vægge. Det skal typologisk dateres til 800-900tallet. De fire andre huse har kraftige vægstolper - det ældste har ydre støttestolper - og ingen
tagbærende stolper. De er af en type, der formodentlig skal dateres til 1000-1100-tallet.
VMÅ 2440

Benita Clemmensen

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

283. Tandrupgård 7
12.08.14 Aars

Boplads

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 307. Undersøgelse af østenden af et formodet treskibet langhus, et hegn samt nogle gruber.
Dateringen er ukendt, men der er muligvis tale om et hus hørende til den store vikingetidsgård (VMÅ
2440), der er fundet mindre end 100 m nordvest for den pågældende lokalitet.
VMÅ 2445

Benita Clemmensen

Bebyggelse - Udateret

284. Tandrupgård 8
12.08.14 Aars

Boplads

Andet anlægsarbejde

Neolitikum/yngre bronzealder/ældre
jernalder

sb. 309. Undersøgelse af et muligt midtsulehus samt mindre gruber. I en af gruberne blev fundet
keramik med pindstik, ildskørnet flint og små stykker brændt knogle. Keramikken peger i retning af en
datering til mellemneolitikum. At der er foregået aktiviteter i området i mellemneolitikum, viser fundet
af en tyknakket B-økse på marken ved udgravningen. Endvidere undersøgtes en mulig brønd antagelig
fra yngre bronzealder/ældre jernalder.
VMÅ 2447

Benita Clemmensen

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

285. Tandrupgård 9
12.08.14 Aars

Depot/brønd

Andet anlægsarbejde

TRB/ældre jernalder

sb. 316. Udgravning af et depot fra tragtbægerkulturen bestående af to slebne flintmejsler og en
tyndbladet sleben flintøkse. Derudover blev der udgravet en brønd, som blot kan dateres til ældre
jernalder.
VMÅ 2446
Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre ste
Bebyggelse - Ældre jernalder

Charlotta Lindblom

286. Vej 467, etape 3
12.08.14 Aars

Grube

Vejanlæg

Yngre stenalder

Udgravning af grube som ud fra den fundne keramik er dateret til mellemneolitikum per. A I. Gruben
var ca. 180 cm i diameter og op til 23 cm dyb. Området, hvor gruben er udgravet, støder op til
lokaliteten sb.nr. 135, som er registreret som en boplads fra jættestuetid. Gruben er sandsynligvis en del
af denne boplads.
VMÅ 2453

Niels Terkildsen

Grube - Yngre stenalder

287. Vej 467, etape3
12.08.14 Aars

Gruber/stolpehuller/brønd?

Vejanlæg

Førromersk jernalder

sb. 312. Ved udgravning af ca. 350 m² på en vestvendt bakkeskråning blev der registreret et større antal
gruber og stolpehuller uden system, samt en mulig brønd. Kun i fire af anlæggene, heriblandt i den
mulige brønd, blev der fundet daterende keramik, og det var i så sparsomme mængder, at det ikke var
muligt at give en mere præcis datering end sandsynligvis førromersk jernalder. Den mulige brønd var
ca. 2,2 m i diameter og ca. 1,2 m dyb. Der var tale om et aktivitetsområde uden egentlig bebyggelse.
VMÅ 2452

Niels Terkildsen

Andre anlæg/diverse - Førromersk jernalde
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder

288. Vestermarkskolen
12.08.14 Aars

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre romerks jernalder

sb. 318. Udgravning af et langhus fra yngre førromersk jernalder. I langhusets østlige ende fandtes
rester af stenbrolægninger. Op mod husets nordside lå et mindre hus. Dette småhus kan være samtidigt
med langhuset.
VMÅ 2391

Charlotta Lindblom

Bebyggelse - Romersk jernalder

Viborg Amt
289. Glattrup V
13.01.02 Dommerby

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

EGK/SN/ÆJA

sb. 86. På et østvendt næs ud mod et tidligere vådområde fandtes bebyggelsesspor fra flere perioder af
oldtiden. Ældst nogle spredtliggende gruber fra tragtbægerkulturen. Fra enkeltgravskulturen en
forsænkning med ardspor i bunden. Udover ornamenteret keramik og bearbejdet flint fandtes dele af et
køllehoved, skår med gennemboringer, kværnsten og slibesten. Keramikken daterer forsænkningen til
sen bundgravstid. Et toskibet hus dateres til den sene del af enkeltgravskulturen. I et gavlstolpehul lå et
køllehoved, mens der i en tagstolpe fandtes en ubrændt vævevægt. Fra senneolitikum stammer fire
toskibede hustomter. Herfra bl.a.keramik i klokkebægerinspireret stil, samt en såkaldt lommeskålsten.
Fra førromersk jernalder per. IIIa stammer fem langhuse og syv mindre huse.
SMS 891A
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Kurt Glintborg Overgaard

290. Industrivej
13.01.03 Feldingbjerg

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

YBRA/ÆJA

sb. 123. I forbindelse med muldafrømning ved Stoholm Fjernvarmeværk undersøgtes et mindre
område, da der var fremkommet stolpehuller og kogegruber. Der blev ikke iagttaget samlede anlæg,
hvorfor undersøgelsen hurtigt blev afsluttet.
SMS 883A

Inge Kjær Kristensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

291. Stadion alle
13.01.06 Højslev

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

MN/SN/YBRA

sb. 173. I forbindelse med byggemodning af 1,2 ha blev der foretaget en forundersøgelse. Det viste sig
hurtigt, at ca. halvdelen af arealet bestod af moderne sandopfyldning i op til flere meters tykkelse, mens
det resterende areal var gravet af. Før opfyldningen var det oprindelige muldlag gravet væk. I
søgegrøfterne lykkedes det at iagttage enkelte ildskørnede sten, skår og bearbejdet flint i et tyndt
kulturlag fra tragtbægerkulturen. I et mindre felt fremkom gruber og kogegruber, samt spredte yngre
bronzealder.
SMS 877A

Inge Kjær Kristensen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

292. Ajstrup
13.01.07 Kobberup

Boplads

Læhegn

YBRA

sb. 301. Der fremkom mange bebyggelsesspor i form af kulturlag, stolpehuller, gruber og et dobbelt
grøftanlæg. Da muldlaget var 0,7 m tykt opgav lodsejeren reolpløjningen, hvorfor lokaliteten ikke blev
udgravet.
SMS 903A

Ole I. Jensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

293. Ormdal
13.01.07 Kobberup

Boplads

Læhegn

FRJA per III

sb. 298. I en knap 120 m lang søgegrøft blev fundet omfattende bopladsspor i form af kulturlag, gruber
og stolpehuller. En del af gruberne var rige på keramik.
SMS 872A

Kurt Glintborg Overgaard

Bebyggelse - Førromersk jernalder

294. Vestergård
13.01.11 Nørre Borris

Prøvegravning

Skovrejsning

uvis

Der blev fundet enkelte fyldskifter fra oldtiden, samt nyere nedgravninger.
SMS 865A
Andre anlæg/diverse - Udateret

Kurt Glintborg Overgaard

295. Tinghøj Huse
13.01.13 Smollerup

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

SN/YBRA

sb. 57. Undersøgelse af tre toskibede huse uden forsænkning. I to fandtes skår ornamenteret i
klokkebægerinspireret stil. Desuden en treskibet hustomt, samt gruber med keramik fra yngre
bronzealder.
SMS 871A

Kurt Glintborg Overgaard

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

296. Heilskov
13.01.17 Ørslevkloster

Boplads

Skovrejsning

GRK/SN/BRA

sb. 224. Fortsat undersøgelse fra 2003. I år blev udgravet tre hustomter af typen med forsænket østende.
I en af forsænkningerne blev der fundet skaller fra østers og cardium, samt lidt knogler. I to
forsænkninger sås ardspor i bunden. En forsænkning fandtes i østenden af et treskibet hus med
tætstillede vægstolper. Det er uvist om forsænkningen tilhører det treskibede hus eller om der er tale om
to forskellige huse. Enkelte gruber fra grubekeramiskkultur indeholdt skaller, keramik og redskaber af
flint.
SMS 840A

Kurt Glintborg Overgaard

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

297. Søndertoften
13.01.17 Ørslevkloster

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

YBRA

sb. 230. Forud for byggemodning blev et areal på ca. 4 ha prøvegravet. Der fandtes gruber og
stolpehuller fra yngre bronzealder, men ikke egentlige sluttede anlæg.
SMS 892A

Inge Kjær Kristensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

298. Langdalgård
13.01.18 Ørum

Urnegrav

Læhegn

YBRA

sb. 103. Forud for reolpløjhning af plateau ud mod Jordbro Å, fandtes yderst på arealet en fritstående
urne. Urnen, der havde en sten som låg, indeholdt kun brændte ben.
SMS 902A
Gravplads/grav - Yngre bronzealder

Ole I. Jensen

299. Sdr. Ørum III
13.01.18 Ørum

Gravplads

Råstof

YBRA

sb. 101. Undersøgelse af mindre gravplads med ottte brandgrave, heraf seks urnegrave og to plyndrede
brandgrave. Gravene lå delvis i kanten og udenfor en mindre høj. Nord for højen fremkom en fundtom
jordfæstegrav.
SMS 874A

Kurt Glintborg Overgaard

Gravplads/grav - Yngre bronzealder

300. Sdr. Ørum IV
13.01.18 Ørum

Jættestuetomt

Råstof

MNI+V, EGK

sb. 100. Udgravning af hidtil ukendt overpløjet høj indeholdende jættestuetomt med bikammer. Dele af
kammergulvet, samt bundlag var bevaret. I forlængelse af den østvendte indgang fandtes en større
mængde keramik. Syd for indgangen lå megen keramik fra mellemneolitikum per. I-II, men også
enkelte ornamenterede skår fra mellemneolitikum per. V og enkeltgravskulturen. Under kammergulvet
fremkom en grube, ca. 1,4-1,75 m bred og 2,85 m lang. Rødbrændt sand i bunden antyder, at der har
været kraftig varmepåvirkning eller ild i gruben. Sydvest for højen, fandtes en 5,5 x 3,75 m stor grube.
Gruben var 0,33 m dyb og indeholdt bl.a. kompakte lag af hvidbrændt, knust flint og ildskørnede
marksten, ligesom et lag viste ildpåvirkning.
SMS 875A

Kurt Glintborg Overgaard
Merethe Schifter Christensen

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

301. Stensbjerg
13.01.18 Ørum

Boplads

Skovrejsning

YBRA

sb. 104. Efter reolpløjning forud for privat plantning af juletræer blev der registreret oppløjede
stolpehuller, antagelig fra en hustomt, på et ca. 40 x 15 m stort område, samt en 12 x 6 m stor grube.
SMS 897A

Ole I. Jensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

302. Toustrupvej
13.02.01 Durup

Diverse

Andet anlægsarbejde

Uvis

På stedet, hvor sb. 38 og 47 skulle ligge, ønskede lodsejer at opføre en ny gylletank. Prøvegravningen
afslørede ingen spor efter de to overpløjede høje. Kun tre stolpehuller fandtes i undergrunden.
SMS 870A
Andre anlæg/diverse - Udateret

Kurt Glintborg Overgaard

303. Harre Vig Golfklub II
13.02.04 Harre

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

TRB/EGK/SN,/ÆBRA/YBRA

sb. 112. Overvågning og udgravning af mindre områder i forbindelse med udvidelse af golfbane. To
mindre felter afgav fund fra mellemneolitikum/tragtbægerkulturen, gruber med
enkeltgravskulturen/senneolitikum/yngre bronzealder, samt en del stolpehuller, antagelig en hustomt fra
ældre bronzealder.
SMS 855A

Inge Kjær Kristensen

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

304. Bølling Højmose
13.03.02 Engesvang

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y. stenalder

sb. 86. Forundersøgelse ved østkanten af den bevarede højmose i den såkaldte skelprofil mellem
Engesvang Sogn og Kragelund Sogn. I 1947 blev der i profilen registreret et sandlag med fund fra
yngre stenalder. Der gravedes 6 prøvehuller på i alt 5,5 m2. Sandlaget blev genfundet, og i det fremkom
en del trækul, men ingen flint. På stedet er der siden anlagt faskiner og området blev i slutningen af
2004 dækket af den nye Bølling Sø.
HEM 4059

Tinna Møbjerg

Bebyggelse - Yngre stenalder

305. Bølling Sø Vest III
13.03.02 Engesvang

Offerplads

Andet anlægsarbejde

Æ.st., y.st., bra., middelalder

sb. 82. Fortsat undersøgelse af område med bevaret træ forud for anlæg af dæmning ved østsiden af
Kragelund, som er vestlig afgrænsning af den nyetablerede Bølling Sø.
Der er to platforme med vandret liggende egetømmer, hvoraf hovedparten undersøgtes i 2003-2004. I
det vestlige anlæg lå træet især i retningen ca. NØ-SV på et 5 x 6 m stort område. Et træstykke er C-14
dateret til 1738-1694 f. Kr. Under trælaget var der blandt andet tværpile og en tyndnakket flintøkse. I
det østlige anlæg lå træet især i retningen NV-SØ. Begge anlæg havde retning mod et kildevæld eller en
brønd med mørk fyld. Trælaget var sunket ned på bunden af nedgravningen, og i fylden var indblandet
fund fra både Maglemosekulturen, Kongemosekulturen og yngre stenalder. Omkring nedgravningen
var der 11 lodrette pæle, hvis øverste del var bortrådnet. Der er antageligt afgravet 2-3 m tørv på stedet.
Nordvest for de øvrige fund var rester af et trælag, som ved hjælp af dendrokronologi er dateret til
ca.1100 e. Kr. Her fremkom desuden jydepotteskår og en hvæssesten. Der er således spor efter
aktiviteter fra flere forskellige perioder. Det er sandsynligt, at anlæggene fra oldtiden kan tolkes som
offerpladser i et vådområde. I 2005 bliver der gennemført forskellige naturvidenskabelige
undersøgelser.
HEM 3898
Depotfund/skattefund/offerfund - Ældre ste
Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre ste
Depotfund/skattefund/offerfund - Bronzeald
Depotfund/skattefund/offerfund - Middelald

Tinna Møbjerg

306. Bølling Sø Vest IV
13.03.02 Engesvang

Boplads, offerfund

Andet anlægsarbejde

Æ.st., y.st.

sb. 82. Fortsat undersøgelse på bopladsområde forud for anlæg af dæmning ved østsiden af
Kragelundvej, som er vestlige afgrænsning af den nyetablerede Bølling Sø. Pladsen er beliggende ved
sydsiden af et gammelt åløb, og bestod af et tyndt kulturlag med tværpile, flækkeskrabere og flækker
fra Ertebøllekulturen. Fundene var dækket af sump- og højmosetørv og lå ovenpå et gytjelag. Mellem
gytjelaget og lige over den senglaciale sandbund fremkom et kulturlag med lodrette, tilspidsede pæle,
en del vandret liggende træ samt en mikrolit, flækker, mikroflækker og blokke fra Maglemosekulturen.
Mellem træstykkerne var et 50 cm langt pileskaft af fyr. I den vestlige del af det ca. 300 m2 store
udgravningsfelt var der nedgravet en tyndnakket sleben flintøkse. Mod øst afdækkedes et område med
vandret liggende træ og en del større sten. I 2005 gennemføres forskellige naturvidenskabelige
undersøgelser.
HEM 4030

Tinna Møbjerg

Kulturlag - Ældre stenalder
Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre ste

307. Dværgebakke III
13.03.02 Engesvang

Boplads

Andet anlægsarbejde

Tidlig maglemosekultur

sb. 81. Neden for Dværgebakke undersøgtes 86 m² på en boplads fra tidlig maglemosekultur. Der er
også foretaget undersøgelser i 1992 og 2001. Udgravningen foregik i små felter på 0,5 x 0,5 m. Ud fra
spredningen af genstandene ses 3 koncentrationer af fund. Den ene findes omkring 2 ildsteder, som
undersøgtes i 1992. De dominerende typer er grove lancetformede mikrolitter, fladehuggede
skiveøkser, grove stikler, små skrabere og mikroflækkeblokke. Bopladsen er færdigudgravet, og
området blev i slutningen af 2004 dækket af den nye Bølling Sø.
HEM 2983

Tinna Møbjerg

Bebyggelse - Ældre stenalder

308. Dværgebakke IX
13.03.02 Engesvang

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ertebøllekultur

sb. 88. Ved afgravning af muldlag i forbindelse med etableringen af Bølling Sø fremkom en lille
boplads, hvor der udgravedes 340 m². På den sydlige del var kulturlaget omgravet. På den nordlige del,
som udgjorde en meget svag forhøjning, var der et tyndt kulturlag med mange fund, blandt andet et
stort antal flækker. I slutningen af 2004 blev området oversvømmet af Bølling Sø.
HEM 4096

Tinna Møbjerg

Bebyggelse - Ældre stenalder

309. Dværgebakke P-plads
13.03.02 Engesvang

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ertebøllekultur, y.st.

Forud for anlægsarbejder blev der undersøgt et større område med kulturlag med bopladsfund fra
Ertebøllekultur på et plateau ovenfor Dværgebakke og Bølling Sø. Kulturlaget havde en udstrækning på
omkring 90 m Ø-V og var indtil 10 cm tykt. Fundene omfatter blandt andet mange flækker,
mikroflækker og flækkeblokke samt enkelte tværpile, skiveøkser og slagsten. Desuden fremkom nogle
få skår og flintgenstande fra yngre stenalder. Udgravningen afsluttedes i 2005.
HEM 4060
Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder

Tinna Møbjerg

310. Femørevejen
13.03.03 Funder

Diverse

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

En prøvegravning viste ingen spor efter forhistorisk aktivitet på stedet, men kun spredte spor efter et
nedlagt tørveværk fra midten af 1900-tallet.
SIM 9/2004

Knud Bjerring Jensen

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

311. Gødvad Østergård
13.03.04 Gødvad

Bebyggelse

Vejanlæg

Rom./germ.

Ved udgravning af et ca. 5500 m² stort areal fremkom dele af et gårdsanlæg 4.- 5. årh., der kan følges i
tre faser. Ved undersøgelsen afdækkedes tre langhuse, tre staklader, syv gruber, flere hegnsforløb samt
en brønd, der er dateret dendrokronologisk til år 371 e. Kr.
SIM 12/2004

Peter Mohr Christensen
Knud Bjerring Jensen

Bebyggelse - Romersk jernalder

312. Gødvad Præstegård
13.03.04 Gødvad

Grav

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Ved prøvegravning fremkom et gravanlæg bestående af en ca. 1,4 m stor kreds af godt hovedstore sten,
indenfor hvilken der fandtes et tyndt, diffust lag af askeblandet sand og små fragmenter af hvidbrændte
knogler.
SIM 15/2004

Knud Bjerring Jensen

Gravplads/grav - Oldtid

313. Harsnaplund
13.03.04 Gødvad

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./æ.br./germ./vik.

sb. 68. Ved udgravning af et ca. 10.000 m² stort areal fremkom fire langhuse og en grube fra
senneolitikum samt et langhus fra ældre bronzealder. Desuden 16 langhuse, 6-8 mindre huse og flere
gruber fra to eller tre gårdsanlæg i mindst tre faser fra 6. -7. årh., samt seks langhuse, 5-7 mindre huse,
syv grubehuse samt et ovnanlæg, der har indgået i tre gårdsanlæg i flere faser fra 8 .- 9. årh. Gårdene
fra germansk jernalder har ligget samlet i den sydlige del af undersøgelsesområdet, husene fra yngre
stenalder og bronzealder i den midterste del, og vikingetidsgårdene i den nordlige del af området.
SIM 8/2004
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Peter Mohr Christensen
Knud Bjerring Jensen

314. Kidmosegård
13.03.04 Gødvad

Høje/urnegrav

Andet anlægsarbejde

Udateret/yngre bronzealder

sb. 25-28. Prøvegravning af fire overpløjede gravhøje uden bevarede anlægsspor. Sydvest for sb. 25
fremkom rester af en urne med rensede, brændte knogler.
SIM 1-4/2004

Knud Bjerring Jensen

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

315. Bøllingsøgård
13.03.05 Kragelund

Brønd

Diverse

Nyere tid

Udgravning af en ca. 0,8m bred og ca. 2,0 m dyb brønd bygget af flade marksten uden brug af mørtel
el. lign. I bunden af brønden fremkom skår af porcelæn, der daterer brønden til slutningen af 1800-tallet.
SIM 6/2004

Knud Bjerring Jensen

Bebyggelse - Nyere tid

316. Marienlyst II
13.04.08 Resen

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

YBRA

sb. 74. Ved en mindre undersøgelse forud for byggeri blev der fundet bebyggelsesspor i form af gruber,
koge- og ildgruber, samt to treskibede hustomter i form af et sæt af tagbærende stolpehuller.
SMS 863A

Kurt Glintborg Overgaard

Bebyggelse - Yngre bronzealder

317. Petuniavej
13.04.08 Resen

Skelgrøft

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

I forbindelse med nedrivning af den gård, på hvis jord den arkæologiske undersøgelse SMS 449A,
Resengård, har fundet sted, prøvegravedes have og gårdsplads. Der fandtes ingen forhistoriske levn,
men en skelgrøft med jydepotteskår.
SMS 858A

Inge Kjær Kristensen

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

318. Kernen, Kjellerup
13.06.07 Hørup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Germansk jernalder

sb. 18. Undersøgelse af et dårligt bevaret treskibet langhus, en mindre, mulig tilbygning og dele af et
hegnsforløb. Det antages, at der er tale om et gårdsanlæg fra germansk jernalder, muligvis ældre del af
denne periode.
VSM G729
Bebyggelse - Germansk jernalder

Mikael H. Nielsen

319. Karup Øst
13.06.08 Karup

Uvis

Andet anlægsarbejde

Sten- eller bronzealder

sb. 38. Ved prøvegravning af et ca. 13 ha stort område fandtes tre ild-/kogegruber og enkelte stykker
bearbejdet flint. Gruberne foreslås ud fra typen dateret til stenalder eller bronzealder.
VSM G695

Mikael H. Nielsen

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

320. Fuglmose Nord
13.06.11 Sjørslev

Løsfund

Skovrejsning

Stenalder og evt. yngre jernalder

sb. 102. Ved en begrænset prøvegravning af et godt 8 ha stort område blev ikke fundet spor efter
fortidsminder. I området har ejerne tidligere fundet en del flintredskaber fra stenalderen samt en
hvæssesten, der kan være fra yngre jernalder.
VSM G643

Mikael H. Nielsen

Andre anlæg/diverse - Stenalder
Andre anlæg/diverse - Stenalder
Andre anlæg/diverse - Yngre jernalder

321. Vium Nord
13.06.14 Vium

Boplads

Skovrejsning

Y. ba og æ. førrom. ja

sb. 165. Ved en prøvegravning af et ca. 5,1 ha stort område forud for planlagt dybdepløjning fandtes i
alt 14 formodede råstofgruber og ild-/kogegruber fordelt på tre adskilte områder. Lerkarskår kan
dateres til yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder. Der blev ikke fundet spor efter bebyggelse.
VSM G645

Mikael H. Nielsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

322. Jansbakke
13.07.01 Bjerring

Boplads

Naturgas

Oldtid

sb. 43. Ved en prøvegravning fandtes spredtliggende fyldskifter, bl.a. enkelte mulige stolpehuller. Der
blev ikke gjort fund. Lokaliteten kan ikke dateres med rimelig sikkerhed.
VSM G815
Bebyggelse - Oldtid

Lisbeth Christensen

323. Jansbakke Syd
13.07.01 Bjerring

Boplads

Naturgas

Bronzealder

sb. 41, 42. Ved en prøvegravning fandtes i to adskilte områder spredtliggende gruber, bl.a. ild/kogegruber samt formodede råstofgruber med bopladsaffald. I flere gruber fandtes lerkarskår.
Lokaliteterne foreslås dateret til yngre bronzealder ud fra de fundne lerkarskår og anlægssporenes
karakter.
VSM G814

Lisbeth Christensen

Bebyggelse - Bronzealder

324. Rødbakkegård SV
13.07.01 Bjerring

Boplads

Naturgas

Y. bronzealder / æ. førromersk
jjernalder

sb. 39. Ved en besigtigelse blev fundet oppløjede fyldskifter og lerkarskår. En efterfølgende
prøvegravning viste spredte anlægsspor over et ca. 60 m langt forløb. Det antages, at der er lokaliseret
spor efter mindst tre treskibede langhuse, enkelte gruber samt nogle andre anlægsspor. Ud fra
bopladsens karakter samt enkelte fund af lerkarskår foreslås en datering til yngre bronzealder og/eller
ældre førromersk jernalder. En mindre undersøgelse forventes gennemført i 2005.
VSM G707

Lisbeth Christensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

325. Rødbakkegård Vest
13.07.01 Bjerring

Boplads

Naturgas

Enkeltgravskultur

sb. 44. Ved prøvegravning er fundet et diffust afgrænset kulturlag, fyldskifter og enkelte formodede
gruber. I kulturlaget er fundet ornamenterede lerkarskår fra yngre stenalder, formodentlig ældre
enkeltgravskultur.
VSM G813

Lisbeth Christensen

Bebyggelse - Yngre stenalder

326. Elmegård Syd
13.07.09 Mammen

Boplads

Læhegn

Y. rom. eller germ. jernalder

sb. 51. Ved prøvegravning fandte spor efter to formodede langhuse, der har afløst hinanden og dertil
mulige rester af et hegn. Der synes at være tale om et mindre gårdsanlæg i to faser. Ud fra
anlægssporenes karakter foreslås en datering til yngre romersk jernalder eller germansk jernalder.
VSM G731
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Martin Mikkelsen

327. Fruergård Nord
13.07.09 Mammen

Boplads

Naturgas

Y. bronzealder/æ. førrom. jernalder

sb. 61. Ved en prøvegravning er fundet stolpehuller, gruber og andre fyldskifter over en ca. 80 m lang
strækning. Ud fra anlægssporenes karakter og fund af enkelte lerkarskår foreslås bopladsen dateret til
yngre bronzealder og evt. ældre føromersk jernalder. Undersøgelsen fortsætter i 2005.
VSM G818

Lisbeth Christensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

328. Hyldegård
13.07.09 Mammen

Aktivitetsområde

Naturgas

Y. stenalder eller bronzealder

sb. 53. Ved prøvegravning af naturgastracé fandtes en kogegrube samt få andre ubestemmelige
fyldskifter. Der blev ikke gjort fund.
VSM G626

Lisbeth Christensen

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

329. Kvolborg Syd
13.07.09 Mammen

Aktivitetsområder

Naturgas

Oldtid

sb. 59, 60. Ved en prøvegravning forud for anlægelse af naturgasledning fandtes fortidsminder i to
topografisk adskilte områder. På en bakketop lige syd for Nørreådalen fandtes en ild-/kogegrube. På
kanten af et højdedrag lidt syd for fandtes flere fyldskifter, bl.a. to mulige kogegruber. Der blev ikke
gjort fund. Begge steder foreslås anlægssporene ud fra art og fyld dateret til stenalder og/eller
bronzealder.
VSM 08902

Lisbeth Christensen

Andre anlæg/diverse - Oldtid

330. Mammen Nørremark
13.07.09 Mammen

Kulturlag

Naturgas

Yngre stenalder

sb. 56. Ved prøvegravning fandtes et strukturløst kulturlag samt et muligt stolpehul og flere
ubestembare fyldskifter. Der blev fundet tandstokornamenteret lerkarskår. Disse skår samt den lyse fyld
antyder en datering til yngre stenalder.
VSM G821
Kulturlag - Yngre stenalder

Lisbeth Christensen

331. Mammen Øst
13.07.09 Mammen

Boplads

Naturgas

Y. stenalder eller bronzealder

sb. 57, 58. Ved en prøvegravning fandtes i to adskilte områder anlægsspor i form af bl.a. ild/kogegruber. Der blev ikke gjort fund, men ud fra anlægssporenes karakter er foreslået en datering til
bronzealder eller eventuelt yngre stenalder.
VSM G822

Lisbeth Christensen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

332. Mammen Søndermark II
13.07.09 Mammen

Boplads

Læhegn

Senneolitikum eller æ. bronzealder?

sb. 52. Ved en prøvegravning forud for dybdepløjning i forbindelse med et læhegn fandtes ild/kogegruber, andre gruber, enkelte mulige stolpehuller og diverse fyldskifter. Der blev ikke gjort
sikkert daterende fund, men ud fra anlægssporenes karakter og nærheden til en lignende boplads
(130709-44) foreslås en datering til senneolitikum eller ældre bronzealder.
VSM G773

Martin Mikkelsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

333. Mammen Søndermark II
13.07.09 Mammen

Boplads

Naturgas

Oldtid, måske bronzealder

sb. 54. Ved en prøvegravning fandtes tre gruber, heraf en ild-/kogegrube. Der blev ikke gjort fund.
Datering er usikker, men ud fra fylden samt ild-/kogegruben skal anlægget muligvis dateres til
bronzealder.
VSM G819

Lisbeth Christensen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Oldtid

334. Mammen Søndermark III
13.07.09 Mammen

Boplads

Naturgas

Y. bronzealder

sb. 55. Ved en prøvegravning fandtes en grube og to andre fyldskifter. I gruben fandtes skår fra yngre
bronzealder.
VSM G820
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Lisbeth Christensen

335. Skjern Slots Voldsted
13.07.10 Skjern

Militærvæsen, voldsted

Selvvalgt forskning

Middelalder

sb. 11. På den vestlige forbanke udlagdes et snit på tværs, som entydigt viste at banken er en naturlig
dannelse, hvor der har været en form for aktivitet i middelalderen. Bankens kant ind mod hovedbanken
er tydeligvis rettet til og gjort stejlere. Det samme kan være tilfældet på den udvendige side, men kanten
var så eroderet, at det ikke var muligt at afgøre. På bankens flade var kun tynde kulturspor tilbage med
lidt keramik, som viser, at der har været aktivitet på stedet engang i middelalderen. Alle andre
anlægsspor var borte. På den østlige forbanke udlagdes to snit, som viste at denne banke er opbygget af
sand lagt på mosefladen. Ind mod hovedbanken var en afgrænsning af nedrammede pæle. Bag
pælerækken lå vandret tømmer. I banken en del teglbrokker og noget keramik. En af pælene er
dendrokronologisk dateret til 1392. De i 2004 foretagne undersøgelser er en fortsættelse af
kampagnerne i 2001-2003. De arkæologiske udgravninger er foretaget som et led i et bredere
forskningsprojekt omkring godskomplekset Skjern. Der er foretaget en magnetometrisk opmåling af
hele anlægget. På hovedbanken synes der således at kunne påvises et ældre, firefløjet anlæg, som ligger
drejet 30 grader i forhold til det yngre firefløjede anlæg fra senmiddelalderen/renæssancen, som delvist
er synligt på banken.
VSM175

Jan Kock

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

336. Middelhede Nord
13.07.11 Sønder Rind

Boplads

Skovrejsning

Y. rom. el. germ. ja

sb. 146. Ved prøvegravning forud for privat skovrejsning fandtes spor efter et formodet langhus med
tilhørende hegn. Fundet blev gjort på kanten til et vådområde. Der blev ikke gjort daterende fund, men
ud fra anlægget art foreslås en datering til yngre romersk eller germansk jernalder.
VSM G708

Martin Mikkelsen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

337. Stigsgård Vest
13.08.05 Fiskbæk

Boplads

Læhegn

Yngre bronzealder

sb. 153. Ved en prøvegravning forud for planlagt dybdepløjning i forbindelse med et læhegn blev
fundet 7 tætliggende gruber. I toppen af flere af gruberne fandtes mange lerkarskår, der kan dateres til
yngre bronzealder per. V-VI. Området blev friholdt for dybdepløjning.
VSM G680
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Martin Mikkelsen

338. Neder Hallum
13.08.10 Ravnstrup

Bopladser

Læhegn

Ældre og evt. yngre jernalder

sb. 171. Forud for planlagt dybdepløjning af ca. 500 m læhegn blev der fundet spor efter fortidsminder
på næsten hele strækningen. I et område fandtes en koncentration af stolpehuller, gruber og andre
fyldskifter. På stedet har givetvis ligget flere langhuse og måske er der også spor efter et hegn. Enkelte
lerkarskår daterer lokaliteten til yngre romersk jernalder og/eller ældre germansk jernalder. På resten af
strækningen fandtes mere spredtliggende anlægsspor i form af stolpehuller, gruber og kulturlag
herundet et formodet gulvlag i et langhus. Der fandtes skår fra ældre romersk jernalder, men det
antages, at der er både ældre og yngre anlægsspor på denne del af strækningen.
VSM G812

Martin Mikkelsen

Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Yngre jernalder

339. Romlund Møllegård
13.08.11 Romlund

Boplads

Skovrejsning

Y. bronzealder - æ. førrom. jernalder

sb. 93. Ved en begrænset prøvegravning af et 7,2 ha stort område fandtes spor efter 1 ild-/kogegrube, 7
andre gruber samt 9 stolpehuller, der antages at være fra 2 treskibede langhuse. I en af gruberne fandtes
skår fra sen yngre bronzealder eller tidlig førromersk jernalder. Området med anlægsspor antages at
være en del af et større bosættelsesområde.
VSM 644G

Mikael H. Nielsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

340. Rødding Sportsplads
13.08.12 Rødding

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder eller jernalder?

sb. 178. Ved prøvegravning af et ca. 2,6 ha stort område blev fundet enkelte stolpehuller, muligvis til
den vestligste del af et langhus. Der blev ikke gjort fund. Datering er usikker, men formodentlig enten
bronzealder eller jernalder. Ud fra topografien kan der meget vel være en boplads øst for fundstedet.
VSM G456

Mikael H. Nielsen
Martin Mikkelsen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

341. Helten
13.09.07 Lynderup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y. stenalder eller bronzealder

sb. 73. Ved prøvegravning forud for byggeri fandtes to stolpehuller. I det ene fandtes et skår og 10
flintafslag. Lokaliteten kan ikke dateres præcist, med det foreslås, at den er fra yngre stenalder eller evt.
bronzealder.
VSM G742
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Mikael H. Nielsen

342. Båndruplund
13.09.10 Simested

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder og æ. førrom. jernalder

sb. 241. Undersøgelse af to let adskilte bostedsområder med mindst 6-10 treskibede langhuse og
diverse andre anlægsspor. Hustomterne er meget varierende i størrelse og der er også forskelle i de
konstruktionsmæssige elementer. Det største langhus er et bulvægshus på ca. 30,6 x 7,5m og med ild/kogegruber i vestenden og muligvis også i andre dele af huset. Det antages ud fra hustypen at være fra
ældre bronzealder per. II. Et formodet lidt yngre hus med mange ild-/kogegruber i vestdelen er markant
mindre med en størrelse på 17-18 x 6m.
Blandt de øvrige huse kan nævnes en mulig brandtomt, der ud fra talrige fund af lerkarskår dateres til
overgangen bronzealder/jernalder. Huset har haft tre sæt tagstolper i hver ende og der er i østenden
tydelige spor efter en stald med grebning og få båseskillerum. Huset har desuden haft indgang i
østgavlen og er med en længde på ca. 19 m og en bredde på 5,1-5,4 m et relativt stort hus fra denne tid.
Selv om dele af bosættelsesområdet ikke er undersøgt antages det, at der i området har ligget en enkelt
gård kontinuerligt fra midten af ældre bronzealder til ind i ældre førromersk jernalder.
VSM G637

Martin Mikkelsen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

343. Ejstrup
13.09.11 Skals

Boplads

Læhegn

Y. bronzealder el. æ. førrom. jernalder

Ved prøvegravning forud for dybdepløjning i forbindelse med et læhegn fandtes 1 grube og 2-3
stolpehuller, der kan være til et treskibet langhus. Ud fra anlægssporenes karakter foreslås en datering
til yngre bronzealder eller tidlig æ. jernalder.
VSM G835

Martin Mikkelsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

344. Skals Efterskole
13.09.11 Skals

Boplads

Andet anlægsarbejde

Sen førrom. - æ. rom. ja.

sb. 107. Ved en besigtigelse fandtes store mængder opgravede lerkarskår ved NV-siden af efterskolen.
Ved en efterfølgende prøvegravning fandtes ved SØ-siden et ca. 0,5 m næsten strukturløst kulturlag
med en del skår samt lidt bearbejdet flint. Tilsyneladende er skolen placeret oven på en større boplads
med omfattende kulturlag fra yngre førromersk og ældre romersk jernalder.
VSM G710

Martin Mikkelsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

345. Skals Syd
13.09.11 Skals

Boplads

Læhegn

Y. Jernalder?

Ved prøvegravning forud for dybdepløjning i forbindelse med et læhegn blev fundet enkelte
anlægsspor, bl.a. en N-S orienteret række stolpehuller. Det er usikkert om disse stolpehuller er til et
hegn eller til en gavl i et langhus. Der foreslås en datering til (yngre?) jernalder.
VSM G834
Bebyggelse - Yngre jernalder

Martin Mikkelsen

346. Aalestrup NØ
13.09.17 Øster Bølle

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

Ved en prøvegravning af ca. 4,5 ha fandtes stolpehuller og enkelte andre anlægsspor i et knap 0,3 ha
stort område. Bopladsen fortsætter udenfor området. Der antages at være spor efter mindst 4-6
treskibede langhuse. Der blev fundet enkelte lerkarskår i et formodet tagbærende stolpehul og på basis
af skårene samt ud fra anlægssporenes karakter foreslås en datering til ældre førromersk jernalder. I
området var tidligere registreret en overpløjet gravhøj (130917-55), men på stedet fandtes kun moderne
nedgravninger, formodentlig spor efter gravrøvere.
VSM G802

Martin Mikkelsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder

347. Sb. 170
13.10.07 Rødding

Høj/bebyggelse

Andet anlægsarbejde

SN/MA/VT?

sb. 170. I forbindelse med salg af sommerhusgrund foretoges en forundersøgelse af arealet, hvorpå sb.
170, en jættestuetomt, var registreret. Der kan rejses tvivl om højen overhovedet har haft denne
beliggenhed, da der ikke fandtes spor efter kammersten, tørmur osv. I grundens NV-hjørne fandtes
bebyggelsesspor fra senneolitikum, samt fragment af fladehugget dolk. En 1 m bred grøft kunne følges
over hele grunden. Skår herfra kunne antyde en datering til middelalder, måske vikingetid.
SMS 891A

Inge Kjær Kristensen

Bebyggelse - Yngre stenalder

348. Fårdalgård
13.12.11 Viskum

Aktivitetsområde

Naturgas

Y. ba og evt. æ. førrom. ja

sb. 53. Undersøgelse af mindre del af aktivitetsområde beliggende lige øst for det berømte Fårdalfund
(131211-43). Der blev fundet ca. 20 ild-/kogegruber samt en del andre gruber og fyldskifter. Det kan
ikke udelukkes, at der er fundet enkelte stolpehuller, men der er tilsyneladende ingen spor efter
hustomter eller andre konstruktioner. Der blev fundet en del lerkarskår, hvoraf nogle formodentlig er
fra yngre bronzealder per. IV-V, mens andre er fra overgangen bronzealder/jernalder.
VSM G804

Lisbeth Christensen

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

349. Nøragergård I-II-III
13.12.11 Viskum

Boplads

Naturgas

Y. bronzealder og tidlig førrom. ja

sb. 65-67. Ved en prøvegravning forud for nedlæggelsen af en naturgsledning lokaliseredes 3 områder
med anlægsspor over en 600 m lang strækning lidt NV og N for Fårdalfundet (131211-43). Den sydlige
koncentration blev undersøgt og her fandtes bl.a. to treskibede langhuse, der var placeret samme sted.
De kan have afløst hinanden. Der blev også fundet ca. 10 ild-/kogegruber og en del andre gruber. Der
er fundet en del lerkarskår, de fleste fra overgangen yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder, men
nogle skår er formodentlig lidt ældre. Undersøgelsen af de to andre fundområder foretages i 2005.
VSM G805
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Lisbeth Christensen

350. Toftgård I-II
13.12.11 Viskum

Boplads

Naturgas

Y. bronzealder

sb. 68, 69. Ved prøvegravning er fundet en del anlægsspor i tre adskilte koncentrationer. Der er
tilsyneladende spor efter flere hustomter og en del andre anlægsspor. Ud fra bl.a. enkelte fund foreslås
stedet dateret til yngre bronzealder. Undersøgelsen fortsættes i 2005.
VSM G808

Lisbeth Christensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

351. Tophøj Mark
13.12.11 Viskum

Boplads

Naturgas

Bronzealder og jernalder

sb. 60. Ved prøvegravning fandtes anlægsspor i to områder adskilt af en svag lavning. Der er fundet
spor efter flere formodede langhuse, ild-/kogegruber, affaldsholdige råstofgruber samt andre fyldskifter.
Der foreslås indtil videre en datering til yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder samt til yngre
jernalder. Undersøgelsen fortsætter i 2005
VSM G806

Lisbeth Christensen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

352. Viskum Hovedgård
13.12.11 Viskum

Boplads

Naturgas

Vikingetid

sb. 61. Ved prøvegravning lige øst for Viskum Hovedgård er fundet spor efter flere grubehuse samt et
muligt langhus. Foreslås indtil videre dateret til vikingetid og evt. ældre middelalder. Undersøgelsen
fortsættes i 2005.
VSM G809

Lisbeth Christensen

Bebyggelse - Vikingetid

353. Ørum Sportsplads
13.12.13 Ørum

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y. stenalder eller bronzealder

sb. 87. Ved prøvegravning fandtes 3 tætliggende ild-/kogegruber, der ud fra typen foreslås dateret til
bronzealder eller måske yngre stenalder.
VSM G727
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Randers Amt

Mikael H. Nielsen

354. Skærsø
14.05.02 Dråby

Kogegruber, affaldsgruber og kulturlag

Skovrejsning

Yngre bronzealder

sb. 93. På et 7 ha stort skovrejsningsområde nordvest for Dråby Sø blev der 6 steder lavet
stikprøveundersøgelser på i alt 560 m². Der fremkom 4 velbevarede kogstensgruber omgivet af
kulturlag. Halvdelen af kogstensgruberne blev udgravet, og der kunne iagttages nedsunket kulturlag i
toppen indeholdende grove flintknive og keramik fra slutningen af yngre bronzealder samt
lerkliningsrester. Ved undersøgelsen fremkom endvidere 5 andre fyldskifter samt rester af kulturlag.
Områderne med oldtidsanlæg blev efterfølgende friholdt for dybdepløjning.
EBM 833

Michael Wölck

Grube - Yngre bronzealder
Kulturlag - Yngre bronzealder

355. Firkløvervej 4B
14.05.03 Ebeltoft

Affaldsgruber og kulturlag

Andet anlægsarbejde

Tidligneolitikum

sb. 117. Ved overvågning af terrænregulering på et 130 m² byggefelt tæt på sydkysten af Hasnæs blev
der konstateret gruber og kulturlag. Der blev undersøgt 9 gruber samt et sammenhængende kulturlag i
feltets sydlige del. Ud fra fund af keramik kan anlæggene dateres til den tidlige del af neolitikum.
EBM 834

Michael Wölck

Grube - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder

356. Herculesvej 9
14.05.09 Tved

Kogstensgruber og affaldsgruber

Andet anlægsarbejde

SN - æ. br.

sb. 48. Ved opsyn med terrænregulering tæt ved Begtrup Vig blev der konstateret kogstensgruber og
fyldskifter. Der blev undersøgt 7 anlæg af varierende karakter. I fyldskifterne fandtes flintafslag fra
fladehugning. Anlæggene dateres til senneolitikum/tidlig ældre bronzealder.
EBM 835

Michael Wölck

Grube - Yngre stenalder
Grube - Ældre bronzealder

357. Solvej 31
14.05.09 Tved

Kogegruber og kulturlag

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 50. På et lavtliggende område, ca. kote 1,5, N for Begtrup Vig blev der undersøgt 9 kogegruber
samt rester af kulturlag fra yngre bronzealder
EBM 832
Grube - Yngre bronzealder
Kulturlag - Yngre bronzealder

Michael Wölck

358. Hvedevangen
14.11.09 Thorsager

Kogstens- og affaldsgruber og
højryggede agre

Andet anlægsarbejde

Y. br. a./ æ. j.a./ middelalder

På det nordøstlige fald af et større bakkelandskab tæt sydøst for den middelalderlige landsby Thorsager,
blev der foretaget prøveundersøgelser på et 11.000 m² stort areal. I alt blev 950 m² undersøgt, og
herved fremkom en affaldsgrube med keramik fra yngre bronzealder./ældre jernalder. samt 6 udaterbare
kogestensgruber. Endvidere blev der iagttaget spor efter højryggede agre.
EBM 836

Lars-Jørgen Rasmussen

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Ældre jernalder
Ager/mark - Udateret
Grube - Udateret

Skanderborg Amt
359. Elkær
16.01.14 Tvilum

Høj

Selvvalgt forskning

Y.st./æ.br.

sb. 53. Ved udgravningen afdækkedes to grave fra enkeltgravstid, begge med en skafthulsøkse af
bundgravstype, samt en fundtom, formodentlig senneolitisk grav. Desuden fremkom rester af en Ø-Vorienteret egekistegrav med velbevarede skeletspor, samt et bronzesværd med en meget velbevaret
skede af træ og skind, der daterer graven til ældre bronzealder per. II.
SIM 7/2004

Knud Bjerring Jensen

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

360. Kildebjerg
16.02.03 Dover

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Stenalder, ældre og yngre jernalder

sb. 263, 264. Prøvegravningen påviste aktivitets- og bebyggelsesspor fra ældre og yngre jernalder i
form af stolpehuller og gruber. Flere steder udgjorde stolpehullerne dele af huse med tagbærende
stolper og vægstolper. I nogle af gruberne blev der gjort genstandsfund; især keramik, men også en
tenvægt, enkelte flintafslag og en skraber.
SBM 983

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Yngre jernalder

Rikke Isler
Anita Terp
Nanna Kirkeby

361. Chr. M. Østergårdsvej
16.03.03 Horsens

gruber

Andet anlægsarbejde

oldtid

sb. 83c. Ved undersøgelsen fremkom flere spredte anlægsspor/fyldskifter, hvis datering og indbyrdes
forhold var temmelig usikre. Anlæggene var fortrinsvis diffuse fyldskifter, dog kunne der udskilles en
brandgrube, en enkelt kogestensgrube samt enkelte mulige stolpehuller. Anlægsspor og fund blev
derfor skønnet for spredte og ukarakteristiske til yderligere undersøgelse.
HOM 1654

Karen Rysgaard

Grube - Oldtid

362. Ole Wormsgade 12
16.03.03 Horsens

bygningsspor

Andet anlægsarbejde

middelalder

sb. 82. Undersøgelsen fandt sted i en baggård i Stjernholmkvarteret, hvor Horsens Johanitterkloster
vides at have ligget. Klosterets nøjagtige beliggenhed kendes ikke. I forbindelse med et mindre
anlægsarbejde i gården til Ole Wormsgade 12 var der mulighed for at se den afgravede flade under den
daværende belægning samt registrere en ca. 0,80 m dyb og 6,6 m lang profil. Der sås en brokke- og
mørtelfyldt grøft, der tolkes som en plyndret fundamentsgrøft eller mur. Der var tale om en nogenlunde
Ø-V-orienteret grøft, der mod vest fortsatte mod nord vinkelret på det formodede sydforløb. Udfra
teglbrokkerne at dømme har der været tale om et middelalderligt anlæg. Desuden sås lag, der ud fra de
bevarede ex situ liggende menneskeknogler, må tolkes som omlejret kirkegårdsjord. Tilstedeværelsen
af omlejret kirkegårdsjord antyder at den nedlagte kirkegård ikke er langt væk. Ved tidligere
undersøgelser (Journalnr. HOM 01697, 2002) i baggårdene Ole Wormsgade 8-10 blev der også fundet
regulære begravelser, foruden et længere, Ø-V-orienteret fundamentsforløb i to faser.
HOM 1907

Annemette Kjærgaard

Bebyggelse - Middelalder

363. Rådhusgade
16.03.03 Horsens

Middelalderlige bylag

Andet anlægsarbejde

middelalder

sb. 52. Der blev undersøgt en ca. 80 m lang grøft i forbindelse med udskiftning af fjernvarmerør i
Rådhusgade. Det undersøgte område ligger vestligst i den middelalderlige by, umiddelbart øst for den
middelalderlige grav. Området bar præg af mange recente forstyrrelser, men det var dog muligt at spore
enkelte høj- og senmiddelalderlige lag og nedgravninger, samt et muligt eftermiddelalderligt
nedbrydningslag.
HOM 1991

Christopher Grønfeldt Petersen

Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

364. Robert Holms Vej 5
16.03.03 Horsens

dige

Andet anlægsarbejde

nyere tid

Ved prøvegravning observeredes tværsnit af et dige, som tidligere skilte Lovbymark og Langmark nord
for Horsens
HOM 1906
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Esben K. Hansen

365. Smedegade, Horsens
16.03.03 Horsens

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

eftermiddelalderlig

sb. 111. Det konstateredes, at der er sket en større afgravning af området - formodentlig under
anlæggelsen af den nuværende bebyggelse i Smedegade. Ingen steder kunne iagttages spor af andet end
enten urørt undergrund eller recente lag påført under tidligere anlægsarbejder.
HOM 1921

Annemette Kjærgaard

Bebyggelse - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

366. Søndergade 30
16.03.03 Horsens

bylag, bebyggelsesspor

Andet anlægsarbejde

mesolitikum, vikingetid, middelalder,
eftermiddelalderlig tid

sb. 108. Der blev undersøgt og registreret godt 26 m profil i et område beliggende få meter syd for
tidligere undersøgte grave fra vikingetiden og inden for 1200-tals byens udstrækning. Den naturlige
undergrund kunne iagtages i stort set hele profilens udstrækning. Over undergrunden konstateredes et
kulturlag/vækstlag, der udfra fundene må dateres til stenalderen. Herover sås to helt omsatte lag
(kulturlag eller vækstlag), hvoraf det nederste ikke kunne dateres, mens det øverste må dateres til sen
tidlig middelalder/tidlig højmiddelalder. Etableret fra toppen af dette niveau sås forskellige anlæg, bl.a.
en læskekalksgrube samt en nedgravning til en brønd eller en affaldsgrube. Herover sås forskellige
opfyldslag samt rester af gulvlag fra høj- eller sen middelalder. Sluttelig sås flere eftermiddelalderlige
opfyldslag.
HOM 1941

Annemette Kjærgaard

Kulturlag - Ældre stenalder
Gravplads/grav - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

367. Baunevej 28-36
16.03.05 Nim

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

yngre bronzealder, yngre romersk
jernalder/ældre germansk jernalder

sb. 122. Ved prøvegravning af et 4000 m² stort areal forud for opførelsen af andelsboliger blev der
konstateret tætte bebyggelsesspor i form af stolpehuller, kogegruber og gruber fra tidsrummet 200-500
e. Kr. En efterfølgende udgravning afslørede, at der på stedet har ligget en større bebyggelse,
formentlig en landsby, i tiden 300-400 efter Kr. Der er udskilt 10 huse og to hegn på stedet. Ud over
jernalderlandsbyen rummede pladsen også en grube fra yngre bronzealder.
HOM 1913
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Anne Mette Kristiansen

368. Porsgårdsvej
16.03.05 Nim

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

yngre bronzealder, yngre romersk
jernalder

sb. 125. Der var talrige stolpehuller og gruber i de to grøfter som anlagdes. Det formodes at
anlægssporene er en del af en større bebyggelse fra yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder
som er fundet i nærheden (HOM 1913 Baunevej, 2004).
HOM 1983

Martin Krogh Nielsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder

369. Skovbakken
16.03.05 Nim

bebyggelse

Vejanlæg

jernalder

sb. 24. Der fremkom ved undersøgelsen en del bebyggelsesspor fra forhistorisk tid, som foreløbig ikke
kan dateres nærmere end til ældre jernalder. Disse pladser ligger primært sydligt på området og placerer
sig topografisk på mindre, afgrænsede højninger med mange fugtige områder i mellem. Desuden
lokaliseredes en del af den sen førromerske landsby, som tidligere er undersøgt. Den nordlige del af
området rummede bebyggelse på den sydligste del, formentlig sammenhængende med en tidligere
udgravet bebyggelse fra yngre romersk jernalder (HOM 1437).
HOM 1993

Anne Mette Kristiansen

Bebyggelse - Jernalder

370. Højlund
16.03.06 Tamdrup

kulturlag

Andet anlægsarbejde

neolitikum, tragtbægerkultur

sb. 135. Der undersøgtes et 10-30 cm tykt kulturlag med flint og ildskørnede sten.
Et par tværpile danner baggrund for en datering af kulturlaget til neolitikum, formentlig
tragtbægerkulturen. Kulturlaget virkede omlejret, og heller ikke lagets mange ildpåvirkede sten lå i
sikker primær konteks. Det kan derfor heller ikke siges med sikkerhed, hvorvidt stenene oprindeligt
stammer fra ildsteder eller eventuelt kogestensgruber. Kulturlaget antages at være dannet som et
udsmidslag fra en nærliggende boplads.
HOM 1911

Per Borup

Kulturlag - Yngre stenalder

371. Ved Leddet
16.03.06 Tamdrup

gruber

Vejanlæg

yngre bronzealder/ældre førromersk
jernalder

sb. 133. I en grøft blev der påtruffet enkelte bebyggelsesspor i form af gruber og kogegruber. En af
gruberne indeholdt keramik fra yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder. På grund af de
sparsomme fund, af bebyggelsesspor, vil det ikke blive nødvendigt at foretage en egentligt arkæologisk
undersøgelse af området.
HOM 1875
Grube - Yngre bronzealder
Grube - Førromersk jernalder

Rikke Isler

372. Vinten - Enner
16.03.06 Tamdrup

megalitter og spredte anlægsspor

Andet anlægsarbejde

tragtbægerkultur

Ved undersøgelserne blev der fundet et megalitanlæg med delvist bevaret randstenskæde og
indgangsparti. For at undgå en arkæologisk undersøgelse blev ledningstracet flyttet mod nord. Ved
forundersøgelsen af dette område, fremkom endnu en megalit. I samarbejde med museet gravede
bygherre ledningen ned i et fundtomt område mellem de to megalitter.
HOM 1743

Carsten Risager
Per Borup

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

373. Kjeldbjergvej
16.04.03 Grædstrup

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

oldtid

sb. 159. Prøvegravning af to byggegrunde på i alt ca. 7.250 m², hvorved der sydligt på begge grunde
blev konstateret bebyggelsesspor i form af stolpehuller og en kogestensgrube.
HOM 1990

Martin Krogh Nielsen

Bebyggelse - Oldtid

374. Skovslundvej 1A
16.04.03 Grædstrup

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

nyere tid

Ved undersøgelsen blev der påtruffet spor efter den 1800-tals bebyggelse, som har ligget på stedet. Da
museet har kendskab til disse bygninger fra kortmateriale og bebyggelsessporene var dårligt bevaret,
blev grunden frigivet til anlægsarbejdet.
HOM 1944

Rikke Isler

Bebyggelse - Nyere tid

375. Kastanjely
16.04.04 Ring

Andre anlæg

Vejanlæg

Udateret

Topografisk er det pågældende areal karakteriseret af et højtliggende, fladt plateau nordligst på
området, hvorfra det skråner stejlt ned mod en lille lavning, der dominerer størstedelen af det
undersøgte areal. Der fremkom ved undersøgelsen i alt 10 anlæg i tre søgegrøfter, næsten alle som
stolpehuller yderst på den flade bakke. Stolperne dannede en eller to Ø-V-orienterede rækker.
Antagelig et hegnsforløb - som formodes at være den sydlige afgrænsning på en større eller mindre
bebyggelse oppe på plateauet.
HOM 1926
Andre anlæg/diverse - Udateret

Per Borup

376. Søkildevej
16.04.04 Ring

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Yngre Bronzealder / Ældre Jernalder

sb. 54. I forbindelse med byggemodning af et areal i den sydlige udkant af Brædstrup blev der foretaget
en prøvegravning med efterfølgende udgravning. Ved undersøgelsen blev der gjort fund af enkelte
anlæg, antageligt fra yngre stenalder og bebyggelse fra yngre bronzealder/ældre jernalder, bestående af
to huse og en del gruber. En enkelt grube indeholdt plankonvekse slagger fra jernbearbejdning.
HOM 1877

Rikke Isler

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

377. Mejlgård
16.04.06 Sønder Vissing

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

neolitikum

Der fremkom en grube med flint og lidt keramik samt et par stolpehuller.
HOM 1957

Carsten Risager

Bebyggelse - Yngre stenalder

378. Rye Bro
16.04.06 Sønder Vissing

boplads

Plantning

neolitikun

sb. 155. Efter at Silkeborg Statsskovdistrikt ulovligt havde dybdepløjet en del af den klassiske
stenalderlokalitet Rye Bro blev der foretaget en opmåling og beskrivelse af de oppløjede anlæg.
Bopladsen er en klassisk lokalitet og findes kort omtalt i Terkel Mathiassens værk "Gudenaa-Kulturen"
fra 1937 (Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1937 s. 43-47). Rye-området var kernen i
Gudenå-kulturens bebyggelse og Rye Bro lokaliteten bliver betegnet som en af Jyllands to rigeste
bopladser fra Gudenåkulturen, hvor den anden (Salten Langsøs Østende) ligger 200 m længere mod
vest. Rye Bro bopladsen er ca 600 m lang og op til 100 m bred orienteret Ø-V og der er blevet opsamlet
i tusindvis af oldsager på stedet. Undersøgelsen af de 1500 m2 gav et meget magert resultat. Generelt
blev der indtegnet en del fyldskifter i fladen (55 stk.), mens et større antal anlæg formentlig er ødelagt
og ligger i den vendte jord. Der blev fundet flintafslag i en stor del af fyldskifterne, afslagene blev ikke
hjemtaget. Der var ingen flintgenstande som kunne hjælpe med dateringen, mens et enkelt stykke
keramik fra den sydvestlige del af feltet formentlig tilhører enkeltgravskulturen.
HOM 1946
Bebyggelse - Yngre stenalder

Carsten Risager

379. Vilholt
16.04.06 Sønder Vissing

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

senneolitikum, ældre bronzealder,
y.br.a/førr. jernalder

sb. 235, 240-244. Forud for nedlæggelse af en spildevandsledning mellem Vængsø i nord og
Vorvadsbro i syd er der foretaget en arkæologisk undersøgelse indenfor et i alt ca. 5 km langt tracé.
Tracéet passerer her gennem et kulturarvsareal, hvilket var afgørende for, at tracéet gennem en stor del
af dette areal blev afrømmet som en lang søgegrøft i 4 m bredde. I en forundersøgelse blev der i alt 17
steder påvist fund af forhistoriske anlæg, og på baggrund heraf udvalgtes 9 større og mindre områder til
egentlige udgravninger. Undersøgelserne har bl.a. resulteret i udgravningen af et forsænket gulv fra et
senneolitisk hus, samt delvis udgravning af et tilsvarende. Begge huse lå indenfor et mindre område
sammen med bl.a. en samtidig grube. Også i de øvige områder påvistes bebyggelsesspor i form af
gruber eller stolpehuller, men ingen andre steder kunne stolper med sikkerhed relateres til huse. I langt
de fleste tilfælde bør de påviste anlæg dateres til senneolitikum eller ældre bronzealder, men i flere
tilfælde kan grubers skårmaterialer også dateres til overgangen yngre bronzealder/tidlig førromersk
jernalder.
HOM 1889

Per Borup

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

380. Højmark
16.04.11 Voerladegård

gravhøj

Dyrkning

enkeltgravskultur

sb. 60. Oprensning af ulovligt afgravet, overpløjet gravhøj. Registrering af stentæpper, randstenskæder
m.v med henblik på vurdering af skadens omfang og fremtidig sikring af fortidsmindet.
HOM 1951

Annemette Kjærgaard

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

381. Egeskov
16.05.02 Hansted

bebyggelse, jernudvinding

Andet anlægsarbejde

yngre romertid/ældre gremanertid

sb. 87. Der er forundersøgt et 50 ha stort område. Forundersøgelsen resulterede i udskillelsen af 13
aktivitetsområder. Fem af disse områder blev frasorterede da de tilsyneladende ikke indeholdt
væsentlige fortidsminder. Af de resterende 8 områder er et totalundersøgt og et delvist undersøgt, mens
resten stadig mangler en arkæologisk undersøgelse. Størstedelen af fundmaterialet var fra jernalderen,
men der blev også genstande fra stenalder og måske yngre bronzealder. Områderne med
jernaldermateriale viste sig ved koncentrationer af stolpehuller, gruber og udsmidslag, der ofte
indeholdt karakteristisk keramik. Det var ikke muligt at udskille områder med stenaldermateriale, da
der blev fundet enkelte stykker stenalderflint over det meste af pladsen, dog uden særlige
koncentrationer. Mange brændte sten i et drænet vandhul peger måske i retning af yngre bronzealder.
En lille del af området er efterfølgende udgravet, hvorved der er fremkommet gårdsanlæg. Bebyggelsen
består af et gårdsanlæg med med et omtrent N-S-vendt langhus, en økonomibygning og diverse
hegnsforløb. Udgravningerne fortsætter hele 2005.
HOM 1795
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Jernudvinding - Jernalder

Carsten Risager

382. Gl. Egebjergvej
16.05.02 Hansted

landbebyggelse

Andet anlægsarbejde

middelalder

sb. 119. Udgravning af stor grund beliggende i den ældste del af Egebjerg. Der fremkom spor efter
bebyggelse fra 1000-1100 e. Kr. i form af tre etskibede huse med rette vægge, en mulig staklade samt et
muligt større hus af uvis konstruktion og datering. Et firelænget gårdsanlæg fra nyere tid blev ligeledes
påvist. Der blev ligeledes gjort fund af Pingsdorfkeramik i en grube og opsamlet fragmenter af
klæberstenskar i et stolpehul i forbindelse med bebyggelsen fra 1000-1100.
HOM 1844

Annemette Kjærgaard
Esben K. Hansen

Bebyggelse - Middelalder

383. Kastanjebakken, Egebjerg, lokalitet 3
16.05.02 Hansted

jernalderbebyggelse,
bronzestøbergrube, grav,
aktivitetsområde

Andet anlægsarbejde

yngre førromersk jernalder

sb. 120. Der er på det berørte område udgravet en mindre bebyggelse fra tidlig yngre førromersk
jernalder med 4 bevarede huse. Desuden fandtes bunden af en urnegrav uden oldsager. På pladsen var
der kun få gruber. En af disse rummede et stort og sjældent materiale i form af affald fra
bronzestøbning. Der fandtes digler, og fragmenterede sådanne, desuden slaggeaffald og rester af
støbeforme. Som noget helt unikt fandtes dele af støbeforme og den indvendige lerkerne fra
fremstillingen af en hulstøbt kronehalsring.
Forundersøgelse af lokalitet 4, hvor der fremkom i alt 9 gruber, de fleste som uregelmæssige,
fundtomme nedgravninger, men også i form af et nedgravet ildsted og 3 kogestensgruber. Da der ikke
sås direkte spor efter en egentlig bebyggelse - der påvistes ingen stolpehuller overhovedet - resulterede
forundersøgelsen ikke i yderligere undersøgelser.
HOM 1790 lok.3

Andre anlæg/diverse - Førromersk jernalde
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Anne Mette Kristiansen
Trine Fristed Jensen
Martin Krogh Nielsen

384. Kastanjeparken
16.05.02 Hansted

bebyggelse i kulturlag

Andet anlægsarbejde

sen førromersk jernalder/ældre romersk
jernalder

sb. 117. Under udgravningen fandtes et antal huse med forskellige strukturer, dels i form af ildsteder og
stolpehuller dels et par steder i form af egentlige gulvlag. Trods det tykke, dækkende muldlag var det
tydeligt at der mellem hver bebyggelsesfase er foregået er oprydning af udrømning og da bebyggelsen
endeligt er forladt, er den del af pladsen som lå vest for hovedbalken formentlig gået i dyrkning;
ildstederne her manglede det ildpåvirkede bundlag af ler som ellers fandtes i bebyggelsen. Kun
fundamentet af håndstore sten med (ikke ildpåvirket) ler imellem var bevaret her. En anden vigtig
iagttagelse var fundet af et brolagt vejforløb, som er blevet anlagt over den østlige del af feltet,
formentlig ret kort tid efter bebyggelsens ophør. Det udgravede areal er en del af et kulturarvsareal.
Kulturlaget rummede trods det tykke lag kun et genstandsinventar som er standard for denne periodes
pladser; keramik, knusesten, lidt flint, kværnsten, slibesten og blankslidte sten, formentlig fra
stenlægninger ved døre og på gangarealer. Der var ikke bevaret knoglemateriale eller andet organisk
materiale indenfor det udgravede område.
HOM 1268

Anne Mette Kristiansen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Kulturlag - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Kulturlag - Romersk jernalder

385. Møllehøjgård, Tolstrupvej 9
16.05.06 Nebel

grube

Andet anlægsarbejde

oldtid

sb. 69. Ved forundersøgelse forud for opførelse af stald blev påtruffet en enkelt grube, som efter
fyldens farve må anses for forhistorisk.
HOM 1994

Annemette Kjærgaard

Grube - Oldtid

386. Stensballevej 4, Serridslev
16.05.06 Nebel

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

middelalder

sb. 68. På et 650 m² stort område blev der registreret, hvad der tolkes som et 11 m langt og 4 m bredt
hus fra den tidlig middelalder samt forskellige toftegrænser. Desuden konstateredes en mængde
stolpehuller, der må formodes at være rester af et eller flere huse. En del af anlægssporene kunne ikke
snittes, da det skønnedes at der ikke var hjemmel til at gøre dette i området udlagt til gårdsplads foran
det projekterede hus. Da ikke alle anlæg er snittet, kan de enkelte bygninger ikke udskilles sikkert.
HOM 1894

Annemette Kjærgaard

Bebyggelse - Middelalder

387. Højvangsvej
16.05.09 Tolstrup

kogegruber

Andet anlægsarbejde

oldtid

I et el-kabeltrace blev der registreret to kogestensgruber. Der blev ikke foretaget yderligere.
HOM 1823
Grube - Oldtid

Annemette Kjærgaard

388. Lykkebjergvej
16.05.09 Tolstrup

kogegruber

Andet anlægsarbejde

oldtid

sb. 36. Et ca. 5900 m² stort areal lige sydsydøst for Gedved by blev undersøgt. Der fremkom i alt 3
kogestensgruber i de i alt 6 udlagte søgegrøfter.
HOM 2006

Per Borup

Grube - Oldtid

389. Kærsholmvej
16.05.11 Vedslet

bebyggelse og udsmid

Andet anlægsarbejde

ældre romersk jernalder

sb. 33. På det undersøgte areal fremkom forskellige anlæg i form af stolpehuller og gruber, som det dog
ikke var muligt at sætte i nogen klar sammenhæng. Enkelte af anlæggene indeholdt keramik fra yngre
førromersk og ældre romersk jernalder. Desuden undersøgtes en større stensamling, som indeholdt en
del keramik fra ældre romersk jernalder. Et profilsnit viste, at der formentlig er tale om opfyldning af en
lokal, eventuelt vandlidende lavning i terrænet.
HOM 1828

Esben K. Hansen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Kulturlag - Romersk jernalder

390. Risengård
16.05.12 Vær

kogegruber, gruber

Andet anlægsarbejde

oldtid

sb. 88. Der blev foretaget en systematisk prøvegravning på et 7,5 ha stort areal. Udover flere recente
anlæg fremkom i alt to kogestensgruber og fire sikre gruber. Der blev ikke fundet daterende materiale i
nogen af anlæggene, hvorfor de ikke kan dateres nærmere end som forhistoriske. Anlæggene lå spredt
over området, som blev frigivet efterfølgende.
HOM 1989

Anne Mette Kjærgård

Grube - Oldtid

391. Fredensvej
16.05.14 Ørridslev

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

ældre jernalder

sb. 65. Der er tidligere, lige uden for det aktuelle område, påvist bebyggelse fra sen førromersk
jernalder heriblandt et eller to huse fra sen førromersk jernalder (Sb. 65, HOM 880). Også i forbindelse
med anlæggelsen af den nærliggende sportsplads skulle der være fremkommet forskellige anlægsspor
og keramik fra jernalderen. Den aktuelle forundersøgelsen har vist, at der på hele det flade, lidt højere
liggende område, hvis udstrækning stort set afspejles af de tre søgegrøfter, findes en udbredt
forhistorisk bebyggelse. De mange stolpehuller anses for at repræsentere huse fra en samtidig
bebyggelse, formentlig en egentlig landsby, der på baggrund af det fremkomne skårmateriale indtil
videre kan dateres til århundrederne omkring Kristi fødsel. Der sås ikke med sikkerhed aktivitetsspor
fra andre perioder. Det overvejende tykke muldlag på stedet har forårsaget en reduceret nedpløjning i
de forhistoriske anlæg, og der synes derfor at være gode forudsætninger for, at sporene efter
bebyggelsen kan være forholdsvis velbevarede.
HOM 1943
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Per Borup

392. Birkholmvej
16.05.15 Østbirk

gruber

Andet anlægsarbejde

yngre bronzealder/ældre førromersk
jernalder

sb. 183. I forbindelse med planering af areal og opførelse af en ny lagerhal i et område hvor museet
tidligere har påvist mange bebyggelsesspor fra yngre stenalder og ældre bronzealder, blev der påvist en
grube med brandlag fra førromersk jernalder, fire små kogestensgruber og et enkelt stolpehul (antagelig
tagbærende).
HOM 1590

Per Borup

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Førromersk jernalder

393. Petersborg Vest
16.05.15 Østbirk

stendiger, kulturlag

Andet anlægsarbejde

mellemste og yngre bronzealder

sb. 183. Der fremkom ved prøvegravningen i alt 8 forhistoriske anlæg, heriblandt to henholdsvis 6 og 8
meter lange, parallelle forløb af stendiger, som formodes at være den sydlige afslutning på et eller flere
af de stendiger, der i 2002-2003 blev undersøgt på det tilstødende areal nord herfor (HOM 1509).
Mellem de to digeforløb, hvis afstand er ca. 3 m, konstateredes under pløjelaget et op til ca. 30 cm tykt
kulturlag med spredte oldsager. Alle de påviste anlæg, der foruden digerne omfatter 2 stenfyldte gruber
og 4 kogestensgruber, ligger indenfor et ca. 8 x 20 m stort areal nordligst på området. Ingen af
anlæggene blev udgravet, men blot registreret i fladen.
HOM 1509

Per Borup

Kulturlag - Ældre bronzealder
Kulturlag - Yngre bronzealder
Andre anlæg/diverse - Udateret

394. Birkevej
16.06.01 Ejstrup

boplads, jernudvinding

Andet anlægsarbejde

senneolitikum/ældre bronzealder, yngre
romertid/ældre germanertid

sb. 225. Ved undersøgelsen fremkom et toskibet hus med forsænket gulv fra yngre stenalder/ ældre
bronzealder, seks huse fra yngre romersk/ældre germansk jernalder, nogle af husene antageligt
sammenhørende med det ene gårdsanlæg fundet i 2003. Desuden to jernudvindingsovne fra samme
periode.
HOM 638
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Jernudvinding - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Jernudvinding - Germansk jernalder

Anne Mette Kjærgård
Rikke Isler

395. Lille Nygård
16.06.03 Klovborg

Stolpehuller

Andet anlægsarbejde

oldtid?

sb. 115. Ved prøvegravning på en lokalitet hvor der tidligere er registreret fund af blandt andet flintøkse
og nær større bebyggelse fra yngre jernalder fremkom nogle få stolpehuller, som dog ikke syntes at
indgå i nogen sammenhæng.
HOM 1294

Esben K. Hansen

Bebyggelse - Oldtid

396. Solfang
16.06.03 Klovborg

Bebyggelsesspor og gravhøj

Andet anlægsarbejde

yngre bronzealder og romersk jernalder

sb. 80, 126. Ved undersøgelsen blev der gjort fund af et hus fra yngre bronzealder, bebyggelsesspor fra
romersk jernalder samt stenspor fra en mulig randstenskæde ved foden af en høj (sb. 80).
HOM 1489

Rikke Isler

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravhøj - Oldtid

397. Præriepladsen
16.06.05 Nørre Snede

Gravplads og bebyggelse

Andet anlægsarbejde

førromersk og ældre romerk jernalder

sb. 513. Under prøvegravningen fremkom stolpehuller fra flere huse, hvorfor en udgravning blev
iværksat. Herved fandtes foruden husene (mellem søgegrøfterne) en gruppe brandgrave, som fremstod
som stenlægninger med mørk, trækulsholdig fyld. Ved udgravning viste det sig, at brandgravene
indeholdt et stort antal potteskår, alle fra ældre romersk jernalder. Desuden indeholdt gravene trækul og
rester af brændte knogler. I enkelte af gravene var der endvidere fragmenter af bronzefibler. Flere af
gravene var nærmest aflange og 3-4 m i udstrækning. I samme område som brandgravene fremkom
desuden 5 jordfæstegrave. Jordfæstegravene, hvis bund alle lå godt 1 m under udgravningens
fladeniveau og var ca. 2 x 3 m i udstrækning, viste sig at indeholde et antal velbevarede lerkar og fade,
alle fra ældre romersk jernalder. Tillige fremkom der i flere af gravene rester af jernknive, der lå i
tilknytning til lerfadene. Der kunne desuden i flere af gravene observeres tydelige spor efter trækister.
Der blev dog ikke fundet skeletrester. I jordfæstegravene fandtes desuden større sten, der oprindeligt
ved begravelsen har dækket og omkranset kisten, men som med tiden er sunket ned mod bunden af
gravene. Husene lå nord for gravpladsen. De var fra førromersk jernalder af typen med væggrøfter. Der
blev i forbindelse hermed fundet keramik fra førromersk jernalder og husene har således ligget i
området i en tidligere periode end gravpladsen.
HOM 1862
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Esben K. Hansen
Martin Krogh Nielsen

398. Skovbakken 6
16.06.05 Nørre Snede

bebyggelse, jernudvinding

Andet anlægsarbejde

ældre og yngre romersk jernalder

sb. 471. På området som grænser op til den udgravede Nørre Snede landsby var der registreret to
overpløjede høje. Der blev ikke fundet spor af de overpløjede høje eller andre gravpladsrelaterede
anlæg. Det udelukker ikke, at der kan gemme sig enkelte begravelser i området, men en større
gravplads er der ikke tale om. Derimod blev der fundet bopladsspor i form af godt 500 stolpehuller og
derudover gruber, mindst fem jernudvindingsovne, grøfter og kulturlag. Stolpehullerne stod flere steder
så tæt, at deres kontekst ikke kunne bestemmes (d.v.s. om der var tale om hegn, vægforløb, tagbærende
stolper o.s.v.). Genstandsfundene bestod især af keramik og slagge (de sidste fra
jernudvindingsovnene). Keramikken daterer anlæggene til romersk jernalder, formodentlig både ældre
og yngre romersk jernalder.
HOM 1861

Anne Mette Kjærgård

Bebyggelse - Romersk jernalder
Jernudvinding - Romersk jernalder

399. Storgården
16.06.05 Nørre Snede

mulige spor af gravhøj

Andet anlægsarbejde

oldtid

sb. 468. Ved en registreret, overpløjet gravhøj blev foretaget en forundersøgelse. I ingen af de to grøfter
kunne iagttages spor af højfyld, stolpehuller, stentæppe eller lignende. Det er sandsynligt, at der er
bevaret dele af højen lidt længere mod sydvest.
HOM 1863

Anne Mette Kjærgård

Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

400. Hjortsballe
16.06.06 Them

Røse

Diverse

Førromersk jernalder

Mindre undersøgelse af en ca. 6 m stor og ca. 0,5 m høj røse af hånd- til godt hovedstore sten. Der
kunne ikke påvises spor efter gravanlæg i røsen.
SIM 5/2004

Knud Bjerring Jensen

Gravplads/grav - Førromersk jernalder

401. Åle Renseanlæg
16.06.09 Åle

Hustomter

Andet anlægsarbejde

Yngre romersk jernalder/ældre
germansk jernalder

Grundet udvidelse af Åle renseanlæg blev der foretaget en forundersøgelse. Den efterfølgende
udgravning af et ca. 2.300 m² stort område, resulterede i fremkomsten af ca. 1000 anlæg. Der kunne
udskilles otte langhuse på mellem 18 og 30 m længde, samt mindst to småhuse og et enkelt grubehus.
Bopladsen blev ikke afgrænset til nogle af siderne. Der blev ved udgravningen også fundet keramik.
VKH 6626
Bebyggelse - Romersk jernalder

Vejle Amt

Folmer Christiansen

402. Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole
17.01.03 Bjerre

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

oldtid

sb. 26. Der blev under forundersøgelsen fundet to stolperækker, som efter udvidelse af feltet imidlertid
ikke kunne sættes i forbindelse med andre strukturer, hvorfor der ikke er foretaget udgravning på stedet.
HOM 1920

Anne Mette Kjærgård

Bebyggelse - Oldtid

403. Sverrigsvej
17.01.07 Klakring

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

neolitikum/ældre bronzealder

sb. 36. Prøvegravningen afslørede spredte spor efter menneskelig aktivitet i yngre stenalder eller ældre
bronzealder. Der fandtes kun et enkelt stolpehul, et par mindre nedgravninger med indhold af flint og
ganske lidt keramik samt bunden af to hus-ildsteder. Der fandtes ingen bevarede stolpehuller i
forbindelse med disse.
HOM 1808

Anne Mette Kjærgård

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

404. Rårup Kirke
17.01.09 Rårup

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

tidlig middelalder

sb. 96. 45 m nord for Rårup Kirke blev der gravet en 98 m lang, Ø-V-orienteret søgegrøft, hvor der i
den østlige del fremkom i alt 11 stolpehuller. Der er tale om spor efter en bebyggelse, der formodentlig
må dateres til den tidlige middelalder, d.v.s. 1000-1150 efter Kristi fødsel.
HOM 1724

Anne Mette Kjærgård

Bebyggelse - Middelalder

405. Boller Slot
17.01.12 Uth

stensætning

Andet anlægsarbejde

eftermiddelalderligt

Under muldafrømning i forbindelse med opførelse af ny garage 25 m øst for arbejderbolig ved Boller
Slot og umiddelbart syd for Voldgraven ved Boller slot sås en ca. 10 m lang løs stensætning, der tolkes
som kantsikring af vandløb eller dambred. Anlægget må formodentlig dateres til at være fra efter
middelalderen.
HOM 1008

Anne Mette Kjærgård

Andre anlæg/diverse - Nyere tid
Herregård - Nyere tid

406. Søndermarken, Sejet by
17.01.12 Uth

landbebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder

Der blev fundet rester af en bebyggelse fra middelalderen i form af stolpehuller fra et delvist afdækket
hus.
HOM 1965
Bebyggelse - Middelalder

Carsten Risager

407. Østermølle, Hornsyldvej 6
17.01.13 Vrigsted

en mølletomts høj

Andet anlægsarbejde

nyere tid

Der blev gravet et N-S-orienteret snit ind i Østermølle højen. Højen var opført af muldlag og omlejret
undergrundsmateriale over en ganske svag, naturlig højning i terrænet. Opfyldslagene måtte dateres til
nyere tid, hvorfor højen ikke bør undersøges yderligere.
HOM 1900

Anne Mette Kjærgård

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

408. Brovad
17.03.02 Erritsø

Hustomt

Vejanlæg

Førromersk jernalder

Der fremkom et omtrent Ø-V-orienteret hustomt på 12-13 m længde og 5 m bredde (Hus A). Huset har
haft fire sæt tagbærende stolper, placeret med en indbyrdes afstand på 3 m, samt i østenden en
væggrøft. To diffuse fyldskifter midt for husets nordside kan være rester af stolpehuller til et dørparti.
Der blev ikke fundet genstande i forbindelse med undersøgelsen. Hustomten dateres på grundlag af
hustypen til begyndelsen af jernalderen, ca. 500-300 f. Kr. Få meter vest for huset fandtes en
kogegrube, med trækulsholdig fyld iblandet ildskørnede og ildsprængte sten.
VKH 6632

Folmer Christiansen

Bebyggelse - Førromersk jernalder

409. CE 1 Syd
17.03.02 Erritsø

Gruber og huse

Vejanlæg

Bronzealder-jernalder

Forundersøgelse af et 2,3 km langt vejtrace mellem Erritsø og Taulov sogne. De fundne anlæg
koncentrerer sig hovedsageligt på tre delstrækninger.
Station 040-100: Fire gruber og to kogegruber. Keramik fra gruberne dateres til sen bronzealder / tidlig
jernalder. Station 1500-1700: Syv gruber og to kogegruber. Keramik herfra dateres til tidlig jernalder.
Ved station 1640 fandtes en mindre koncentration af stolpehuller. Station 1800-1950: Syv gruber og to
kogegruber. Ved station 1880 fandtes dele af en hustomt, der dateres til tidlig jernalder. Dateringen
understøttes af keramikfund. I en enkelt grube blev der fundet keramik fra 300-0 f. Kr. De to
førstnævnte koncentrationer indikerer, at der har været et enkelt langhus. I sidstnævnte koncentration
blev der registreret et langhus (VKH 6632, Brovad).
VKH 6613

Folmer Christiansen

Bebyggelse - Bronzealder
Grube - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Grube - Jernalder

410. Erhvervsområde E4, etape 1.
17.03.02 Erritsø

Huse og gruber

Vejanlæg

Middelalder og førromersk jernalder

Ved en arkæologisk forundersøgelse fremkom fire lokaliteter der afstedkom egentlige udgravninger. En
middelalderlig bebyggelse med hustomter (Henneberg Ladegård 1 VKH 6623) samt tre lokaliteter fra
førromersk jernalder med gruber (Henneberg Ladegård 2 VKH 6625, Henneberg Ladegård 3 VKH
6628 og Henneberg Ladegård 4 VKH 6633).
VKH 6606
Grube - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

John Jeppesen

411. Henneberg Ladegård 1
17.03.02 Erritsø

Huse

Vejanlæg

Middelalder

Der blev på stedet lokaliseret en middelalderbebyggelse, bestående af flere på hinanden følgende faser.
Hus B: Et mindre udhus på ca. 3 x ,57 m, med udskud. Hus C: Udskudshus på 6,8 x 14,2 m. Anlæg D:
Muligt hus på ca. 4,3 x 12,5 meter, med udskud på begge sider eller hus i to faser. Hus E, på 6,5 x 12,5
m, samt hus F, på 5,8 x 12,5 m. Det kan ikke med sikkerhed afgøres, hvor mange fag
middelalderhusene har haft alene på grundlag af de jordgravede spor. Der har nemlig både har været
anvendt jordgravede stolper og stolper på syldsten, i den bærende konstruktion i et og samme hus. Ud
fra stolpehullernes placering kan man dog sandsynliggøre bygningernes størrelse og konstruktion.
Dateringen er bl.a. baseret på et bundstykke af et importeret lerkar fra Frankrig, et hvidt, grønskimlet
glaseret skår (pibeler), som herhjemme dateres til ca. 1250-1350. Der er muligvis tale om den ældste
ladegård til det middelalderlige Hønborg Slot.
VKH 6623

John Jeppesen

Bebyggelse - Middelalder

412. Henneberg Ladegård 2
17.03.02 Erritsø

Bopladsgruber

Vejanlæg

Førromersk jernalder

Undersøgelse af vejtracé. Der blev registreret et antal gruber heraf en med keramik fra tidlig førromersk
jernalder.
VKH 6625

John Jeppesen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder

413. Henneberg Ladegård 3
17.03.02 Erritsø

Gruber

Vejanlæg

Førromersk jernalder

Forundersøgelse af vejtracé. Der blev fundet et antal gruber.
VKH 6628

John Jeppesen

Grube - Førromersk jernalder

414. Henneberg Ladegård 4
17.03.02 Erritsø

Gruber

Vejanlæg

Førromersk jernaldeer

Undersøgelse af kommende vejtracé. Der blev fundet tre kogestensgruber og to gruber, heraf en med
keramik fra førromersk jernalder.
VKH 6633
Grube - Førromersk jernalder

John Jeppesen

415. Mosegårdsvej
17.03.02 Erritsø

Gruber

Vejanlæg

Neolitikum og bronzealder

Ved undersøgelsen fremkom der fire sikre forhistoriske anlæg samt et mindre antal fyldskifter. Tre af
anlæggene er gruber, muligvis bronzealder eller ældre jernalder. Den sidste grube indeholdt en større
mængde skår, der formentlig stammer fra samme lerkar muligvis tidlig neolitikum.
VKH 6631

Folmer Christiansen

Grube - Yngre stenalder
Grube - Bronzealder

416. Nordbygård 2
17.04.01 Daugård

Gruber, stolpehuller og kogestensgruber

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

Spredt over det ca. 5.500 m² store område fremkom i alt 95 anlæg fra den tidlige del af førromersk
jernalder samt 2-3 moderne skelgrøfter. Der var en koncentration af anlæg nordligst og sydøstligst i
området. De førromerske anlæg fordelte sig på 46 gruber, 34 stolpehuller og 12 kogestensgruber.
VKH 6675

Peter Mohr Christensen

Grube - Førromersk jernalder

417. Dalbyhus
17.04.04 Hedensted

Gruber, kogegruber og stolpehuller.

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder/førromersk jernalder

Der blev anlagt syv søgegrøfter og frilagt i alt 2.149 m². Herved fremkom 25 anlæg, 9 kogestensgruber,
6 stolpehuller, 8 fyldskifter og to gruber. Anlæggene stammer fra perioden mellem yngre bronzealder
og førromersk jernalder. Dateringen er baseret på fund af flint og keramik.
VKH 6646

Aase Gyldion Andersen

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Førromersk jernalder

418. Lindehøj
17.04.04 Hedensted

Flere gårdsanlæg og grav

Andet anlægsarbejde

yngre romertid/ældre germanertid samt
vikingetid

sb. 44. Arkæologisk udgravning på baggrund af forudgående prøvegravning. På grund af
byggemodning blev der udgravet et 10.000 m² stort område. Der har inden for det undersøgte område i
yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder ligget tre gårde, der har eksisteret i to eller tre faser.
Gårdene har ligget spredt inden for undersøgelsesområdet med en afstand på mellem 50 og 100 m. I
forbindelse med et af gårdsanlæggene undersøgtes desuden en mulig grav der var samtidig med
bebyggelsen. Endvidere undersøgtes et gårdsanlæg fra sen vikingetid eller tidlig middelalder. Endelig
lykkedes det at lokalisere sb. 44 i form af en grav, der var uden daterende oldsager. Det formodes at
bebyggelsen fortsætter mod nord og vest.
VKH 6619
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Mads Ravn
Peter Mohr Christensen

419. Lindehøj
17.04.04 Hedensted

Gruber, stolpehuller og mulig grav

Andet anlægsarbejde

Yngre romertid/ældre germanertid

sb. 44. Arkæologisk forundersøgelse med lokalisering af op til 100 anlæg, hvoraf der især i den sydlige
ende af lokalplansområdet fandtes tydelige spor efter bebyggelse fra omkring yngre romersk
jernalder/ældre germansk jernalder. I den nordlige ende af området et anlæg med gråligt fyld, der
tolkedes som en mulig centralgrav fra den nu forsvundne gravhøj Sb. 44.
VKH 6619

Peter Mohr Christensen

Andre anlæg/diverse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Germansk jernalder
Grube - Germansk jernalder
Gravhøj - Oldtid

420. Rørkærgård 2
17.04.04 Hedensted

Gruber og stolpehuller

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

På et ca. 5 ha stort område blev der foretaget en systematisk prøvegravning, hvorved der fremkom
spredte fortidminder i form af gruber, kogestensgruber samt stolpehuller, der muligvis hidrører fra en
eller flere enkeltgårde fra forhistorisk tid. Et enkelt skår er fra førromersk jernalder.
VKH 6627

Anne Mette Kjærgård

Andre anlæg/diverse - Førromersk jernalde
Grube - Førromersk jernalder

421. Torup
17.04.04 Hedensted

Stolpehuller, kogestensgruber, gruber
og grøfter

Andet anlægsarbejde

Yngre romertid/ældre germanertid,
middelalder

Spredt over områdets centrale og nordlige dele fremkom i alt 60 anlæg. Anlæggene fordelte sig på 28
stolpehuller, 26 gruber, 4 kogestensgruber og 2 grøfter. På baggrund af den fremkomne keramik samt
bebyggelsen syd for det undersøgte område (VKH 6619) skal hovedparten anlæggene sandsynligvis
henføres til yngre jernalder. De to grøfter virkede yngre og skal nok placeres i middelalderen. I alt
undersøgtes ca. 3.800 m².
VKH 6640
Andre anlæg/diverse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Germansk jernalder
Grube - Germansk jernalder
Andre anlæg/diverse - Middelalder

Peter Mohr Christensen

422. Helge Nielsens Alle
17.04.06 Løsning

Hustomter

Vejanlæg

Førromersk jernalder

I et 6 ha stort område blev der især i den sydlige ende lokaliseret op til 30 anlæg, med tydelige spor
efter bebyggelse fra jernalderen, antagelig ældre jernalder. Der fandtes i den sydlige ende et klart
husgrundrids, der tilnærmelsesvist dateres til førromersk jernalder. Desuden lå der i den vestlige ende af
det sydlige område et anlæg med gråligt fyld, hvoraf en af dem kan være fra en centralgrav fra den nu
forsvundne gravhøj Sb. 10. De øvrige søgegrøfter indeholdt ikke spor af interesse.
VKH 6622

Mads Ravn

Bebyggelse - Førromersk jernalder

423. Selskovvang
17.04.09 Torsted

kogegrube

Andet anlægsarbejde

oldtid

sb. 36. I tre udlagte søgegrøfter fremkom blot en enkelt lille kogestensgrube, hvilket ikke foranledigede
yderligere undersøgelser
HOM 1685

Per Borup

Grube - Oldtid

424. Slarisdal Nord
17.04.09 Torsted

kogegruber, agerrener

Andet anlægsarbejde

oldtid, middelalder/nyere tid

sb. 42. Bortset fra en agerrene og to mindre kogestensgruber blev der ikke fundet spor af fortidsminder.
Gruberne kunne ikke dateres nærmere end til forhistorisk tid.
HOM 2014

Anne Mette Kjærgård

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

425. Thorsgård, Torsted Vestermark
17.04.09 Torsted

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

sen førromersk og ældre romersk
jernalder

sb. 23. Prøvegravningen afslørede fem områder med forhistoriske bebyggelser, som anses for at
repræsentere 3-4 bebyggelser med langhuse og mindre udhuse, måske dele af egentlige landsbyer, fra
tiden lige før og efter Kristi fødsel. Mellem disse bebyggelser sås desuden spredte områder med gamle
vandhuller, som i flere tilfælde ligeledes har været benyttet til deponering af affald. I alle tilfælde findes
bebyggelserne på mindre, langstrakte forhøjninger i landskabet, som de tydeligvis følger. Der er
tidligere undersøgt omfattende bebyggelser fra omtrent samme tidsperiode syd og sydvest for det
aktuelle område.
HOM 1996
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Esben K. Hansen

426. Nordrevej
17.04.10 Tyrsted

smedie

Andet anlægsarbejde

middelalder

Udgravningen af en formodet smedje resulterede i et meget stort genstandsmateriale bestående af især
jernslagger men også små bronzestumper, digle- og essefragmenter, smedeskæl, knogler og lerkarskår,
som er med til at datere hele anlægget til tidlig middelalder. Anlægget anses for at være en smedje, hvor
der gentagne gange, men mest synligt i to.tre faser, har været foretaget smedninger. De tydeligste
aktivitetshorisonter fandtes som udbredte, næste helt plane, sorte kulturlag. Smedningen har fundet sted
nede i en ca. 6 x 10 m stor forsænkning, som oprindelig var nedgravet indtil ca. 150 cm. I kanten af
smedehorisonterne konstateredes en række gruber af varierende i størrelse; fylden tyder på, at en del af
disse har indeholdt vand, og måske har dette netop været formålet. Hvor vidt nogle af de regelmæssige
nedgravninger også kan have fungeret som stolpehuller, er endnu uvist; dette gælder også hvorvidt
anlægget har været benyttet under åben himmel eller i en form for bygning.
HOM 1857

Per Borup

Bebyggelse - Middelalder

427. Skovbrynet Vest
17.04.10 Tyrsted

spredte anlægsspor

Vejanlæg

oldtid

sb. 65. Der fremkom en række spredte anlægsspor, men overvejende i form af fundløse fyldskifter og
svage nedgravninger; kun i et tilfælde kan der være tale om nogle få, usystematiske stolpehuller.
HOM 1899

Per Borup

Andre anlæg/diverse - Oldtid

428. Ternevej syd
17.04.10 Tyrsted

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

YS/ÆB, førrom.

sb. 59. Ved udgravningen blev der påtruffet flere huse fra yngre stenalder, enkelte huse fra førromersk
jernalderog en del affaldsgruber med store mængder keramik fra samme periode.
HOM 1852

Rikke Isler

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

429. Tyrstedgård, Peter Kællersvej
17.04.10 Tyrsted

firestolpeanlæg, kogegruber

Andet anlægsarbejde

ældre jernalder

sb. 64. Der fremkom på arealet spredte stolpehuller, blandt andet stenforede stolper i et firestolpeanlæg.
Desuden fandtes mange kogegruber på pladsen.
HOM 1694
Bebyggelse - Ældre jernalder
Grube - Ældre jernalder

Karen Rysgaard
Rikke Isler

430. Meteorvej, Oens
17.04.12 Ølsted

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

bronzealder

sb. 38. Forud for byggemodning og anlæggelse af vej blev der indenfor et område med flere anlægsspor
udgravet et velbevaret treskibet langhus med afrundede gavle. Den 22 m lange og 6-7 m brede bygning
indeholdt tre sæt tagbærende stolper og i alt 26 vægstolper. Mellem de to yderste stolpesæt og
gavlvæggen ses i begge ender af huset endnu en enkelt stolpe midt i husets længderetning. Også disse
anses for at have haft betydning for husets tagkonstruktion, så det samlet har indeholdt 8 indre
tagbærende stolper. I begge langsider ses to brede, modstående indgangspartier markeret på hver side af
et sæt tætstillede vægstolper. Huset formodes ret sikket at skulle dateres til bronzealderen, men en
nøjagtig datering indenfor perioden er mere usikker. Er huset samtidige med nogle nærliggende gruber,
skal det på baggrund af deres skårmaterialer formentlig dateres til den yngre del af perioden.
HOM 1945

Per Borup

Bebyggelse - Bronzealder

431. Bundsgård
17.05.01 Gauerslund

Fyldskifter og grube

Andet anlægsarbejde

Udateret

Ved forundersøgelsen fundet et mindre antal fyldskifter og en enkelt grube.
VKH 6636

Folmer Christiansen

Andre anlæg/diverse - Udateret
Grube - Udateret

432. Rønnevang
17.05.01 Gauerslund

Huse og gårdsanlæg

Andet anlægsarbejde

Sen førromersk/ældre romersk jernalder

Ud fra anlæggene i søgegrøfterne kunne der udskilles fem gårdsanlæg og en fritliggende hustomt.
Keramik fra gruber daterer pladsen til tiden omkring Kristi fødsel. Prøvegravningen gav anledning til
udgravning (VKH 6635 og VKH 6650).
VKH 6635

Folmer Christiansen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

433. Rønnevang
17.05.01 Gauerslund

Gårdsanlæg med hegn og gruber

Andet anlægsarbejde

Førromersk/ældre romersk jernalder

Der blev undersøgt et 6.600 m² stort areal. Herved fremkom 15 langhuse, 11 mindre huse og staklader
samt diverse hegn og gruber. Der kunne udskildes 10 regulære gårdsanlæg. Fem gårdsanlæg blev
undersøgt grundigt. Disse var på mellem 260 og 500 m². Langhusene var mellem 12 og 17 m lange og
havde en bredde på mellem 4,6 og 5,5 m. Indgangspartier med dobbelte stolper blev fundet i både nord
og sydvægge. Stakladerne var på mellem 4 og 6 meter i længden og 3 til 4,5 meter i bredden. På
pladsen blev der ligeledes registreret pallisadehegn. Indenfor hustomterne blev der registreret en
jordovn samt to stensatte gruber. Se også VKH 6650.
VKH 6635
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Jochen Meyer

434. Rønnevang 2
17.05.01 Gauerslund

Gårdsanlæg

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

Indenfor et 655 m² stort felt undersøgtes den vestlige fortsættelse af et tidligere påvist gårdsanlæg
(VKH 6635). På den 460 m² store indhegnede gårdsplads fandtes spor efter 2 treskibede langhuse og et
udhus. Yderligere ligger der en mindre bygning udenfor hegnets døråbning mod vest. Få meter mod
nord stod et tredje langhus, som et stykke palisadehegn forbandt med resten af gården. Det omfangsrige
keramiske fundmateriale daterer bebyggelsen til udgangen af førromersk jernalder (Becker IIIb).
VKH 6650

Jochen Meyer

Bebyggelse - Førromersk jernalder

435. Enkehøj
17.08.02 Brande

Bopladsfund

Andet anlægsarbejde

Senneolitikum

Der gennemførtes forundersøgelse på et ca. 65.000 m² stort udstykningsområde i den sydlige del af
Brande på et plateau ved Brande Å og Marbæk. Der blev anlagt 21 søgegrøfter, som var 4 m brede og i
alt omfattede 8.250 m2. På den østlige del var der bopladsfund på et ca. 140 x 120 m stort areal, hvor
der fremkom stolpehuller, gruber med ildskørnede sten og gruber med flint og skår af
klokkebægerkeramik. Pladsen udgraves i 2005.
HEM 4026

Tinna Møbjerg

Bebyggelse - Yngre stenalder

436. Petersholm
17.08.02 Brande

Boplads

Skovrejsning

Y. germansk jernalder

sb. 290. Ved efterrekognoscering af et dybdepløjet skovrejsningsområde konstateredes oppløjede
bopladsfund på et ca. 180 x 120 m stort område, hvor de mørke pletter tegnede sig tydeligt i det
overvejende lyse undergrundssand. Der kunne erkendes stolpehuller, væggrøfter, hegnsforløb og
grubehuse. Dybdepløjningen nåede 70-75 cm ned, det vil sige cirka 30-35 cm dybere end det normale
pløjelag. Der var blandt andet 3 langstrakte koncentrationer med oppløjede stolpehuller. De lå på et
relativt markeret Ø-V-liggende næs og blev tolket som gårdsanlæg, der var omkring 80 x 40 m store. I
et af dem var der tydelige vægrender fra et 13 m langt og 5 m bredt hus med indgange. Som
afgrænsning af den nordlige koncentration kunne der erkendes et 60 m langt hegn med en indgang. I alt
9 anlæg blev eftergravet, nemlig 3 gruber, 5 grubehuse og et stolpehul med skår. Under pløjelaget var
der bevaret bunden af anlæggene. Grubehusene var mest rektangulære og cirka 3,5 x 2,5 m i
udstrækning. I et af grubehusene var der bevaret et 20 cm tykt lag med mange fund, blandt andet skår
og flere vævevægte.
HEM 3978
Bebyggelse - Germansk jernalder

Martin Winther Olesen

437. Diagonalvejen syd om Give
17.08.04 Give

Andre anlæg/gruber

Vejanlæg

Udateret/oldtid

Arkæologisk forundersøgelse af et 8,5 km langt vejtrace. Der blev registreret flere lokaliteter med kun
få og spredte forhistoriske anlæg bestående af gruber og stolpehuller. I alt blev der undersøgt 16.700
m². På to lokaliteter blev der i forbindelse med prøgevravningen foretaget en mindre udvidelse af
søgegrøfterne med en efterfølgende mindre undersøgelse til følge, (VKH 6663 Gelling 1 og VKH 6664
Gelling 2). På to øvrige lokaliteter blev der foretaget en egentlig udgravning, (VKH 6615 Gellinggård
og VKH 6624 Jægerhytten).
VKH 6578

Aase Gyldion Andersen

Grube - Oldtid
Andre anlæg/diverse - Udateret

438. Jægerhytten
17.08.04 Give

Overpløjet gravhøj

Vejanlæg

Enkeltgravskulturen

Undersøgelse af en overpløjet høj fra enkeltgravskulturen, forud for etableringen af diagonalvejen syd
om Give. Graven bestod af en totalt nedpløjet høj med en oprindelig diameter på 17 m. Ved den østlige
og nordlige højfod blev der registreret en lille omløbende grøft. I højens centrum befandt sig en Ø-Vvendt dobbelt kvindegrav. I et rektangulært mønster omkring graven blev der registreret 11
stolpehuller, antagelig fra et dødehus. Omkring graven var der en ringgrøft med en ydre diameter på 5
m. Heri blev der registreret 21 stolpehuller. I den sydvestlige del af ringgrøften var der et tydeligt
aflangt fyldskifte, et plyndringshul. Graven var på trods af den stærke nedpløjning velbevaret. Oven på
låget af kisten blev der fundet et lerkar. I begge grave blev der i østenden fundet halskæder i rav (54
perler i nord og 44 perler i syd). I vestenden af den nordligste grav blev der fundet tre flintafslag.
VKH 6624

Aase Gyldion Andersen

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

439. Uldum Renseanlæg
17.08.14 Uldum

Kogestensgruber

Andet anlægsarbejde

?

sb. 19. Grundet udbyggelse af Uldum Renseanlæg, foretoges en undersøgelse af det berørte areal. Der
blev lokaliseret 25 kogestensgruber/jordovne samt en del flint med karakter af sen Ertebøllekultur/tidlig
neolitikum.
VKH 6603

John Jeppesen

Grube - Udateret

440. Kirketorvet 24
17.08.15 Vejle

Grave

Andet anlægsarbejde

Middelalder/renæssance

I forbindelse med indretning af et mødelokale i ejendommens gamle kælder, blev museet kontaktet. Det
blev vurderet at man under arbejdet ville grave ned gennem den middelalderlige kirkegård, som ligger
under det nuværende torv. Det blev derfor besluttet at følge jordarbejdet. Der blev registreret 27 grave,
hvoraf de ældste sandsynligvis er middelalderlige. Der blev gjort mange løsfund i kirkegårdsmulden, og
enkelte fund i gravene, men arbejdet bestod primært i en registrering af de grave som ville blive ødelagt
af anlægsarbejdet.
VKH 6655
Gravplads/grav - Middelalder
Gravplads/grav - Nyere tid

Martin Wangsgaard Jürgensen

441. Skovbyen 3
17.08.15 Vejle

Gruber og kogegruber

Andet anlægsarbejde

Stenalder og Jernalder

Der blev ved prøvegravningen afdækket 2.435 m² og derved frilagt 23 gruber, heraf tre
kogestensgruber og to større fyldskifter. I syv af gruberne blev der fundet keramik i toppen. Flere af
disse gruber blev snittet og keramikken herfra dateres til førromersk jernalder per. I. På fladen blev der
flere steder fundet flint, bl.a. en lille flækkeblok og et flækkebor.
VKH 6637

Aase Gyldion Andersen

Grube - Stenalder
Grube - Stenalder

442. Vestergade Syd/Nørretorv
17.08.15 Vejle

Mulig vej

Vejanlæg

Renæssance/ nyere tid

Overvågning i forbindelse med renovering af Nørretorv og Vestergade. Der blev registreret kampesten
og pæle der ikke lå in situ. Disse elementer kan muligvis stamme fra en ældre vej.
VKH 6618

Martin Wangsgaard Jürgensen

Vej/bro - Nyere tid

443. Gammel Sole
17.08.19 Øster Snede

Stolpehuller og kogestensgruber

Skovrejsning

Førromersk jernalder

sb. 18. Prøvegravning på 5,1 ha stort areal. Undersøgelsen resulterede i at et 35 x 35 m stort område tæt
ved sb 18, blev friholdt fra dybdepløjning.
VKH 6611

John Jeppesen

Andre anlæg/diverse - Førromersk jernalde
Grube - Førromersk jernalder

444. Gelling 1
17.09.06 Lindeballe

Stolpehuller og gruber

Vejanlæg

Jernalder ?

I forbindelse med prøvegravningen af vejtrace til diagonalvejen syd om Give blev der udover
søgegrøfterne afrømmet et 190 m² stort felt. Der blev fundet 12 anlæg bestående af gruber og
stolpehuller. I et af stolpehullerne blev der fundet et sideskår med beklaskning.
VKH 6663

Aase Gyldion Andersen

Andre anlæg/diverse - Jernalder
Grube - Jernalder

445. Gelling 2
17.09.06 Lindeballe

Gruber

Vejanlæg

Førromersk jernalder

I forbindelse med forundersøgelserne på vejtrace på Diagonalvejen syd om Give, blev der ved en
udvidelse af søgegrøfterne registreret tre kogestensgruber og nogle stolpehuller. Der blev ligeledes
opsamlet keramik fra gruberne.
VKH 6664
Grube - Førromersk jernalder

Aase Gyldion Andersen

446. Gellingegård
17.09.06 Lindeballe

Gruber, huse og grubehus

Vejanlæg

Stenalder, bronzealder og vikingetid

Ved udgravningen fremkom 191 anlæg. Heraf kunne der udskilles to treskibede langhuse og et toskibet.
Husene dateres til den yngste del af bronzealderen. Hus I var placeret oven på tomten af Hus III; disse
var Ø-V-vendte. Hus II var derimod orienteret N-S. I feltets sydvestlige hjørne lå et lille grubehus med
velbevaret væggrøft og to tagbærende stolper. Det vigtigste fund fra huset var et fragment af et
klæberstenskar. Derudover blev der registreret flere små gruber fra mesolitikum, indeholdende flækker,
afslag samt en lille mikroflækkeblok. På fladen blev der opsamlet en skævpil fra Kongemosekulturen.
Lokaliteten er beliggende tæt ved Omme Å og Hærvejen.
VKH 6615

Aase Gyldion Andersen

Grube - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Vikingetid

Ringkøbing Amt
447. Bakkevej
18.01.06 Herborg

Boplads

Andet anlægsarbejde

Æ.st. og tidl. midd.

sb. 233. Forundersøgelse og første del af udgravning af udstykningsområde på ca. 40.000 m2 på
nordsiden af Herborg Bæk. Der fremkom spor af bebyggelse fra Maglemosekultur og tidlig
middelalder. Ved forundersøgelsen blev lavet 25 søgegrøfter på i alt 6.690 m2, som viste, at
størstedelen af området skulle udgraves. Der var dele af mindst 7 gårdsanlæg fra tidlig middelalder,
bestående af toskibede langhuse, flere af dem med støttestolper udvendig. En del af husene havde
bevaret ildsted. Flere af husene havde indgange nær ved gavlen, et par af dem med udskud. I
forbindelse med husene blev der registreret brede toftegrøfter. På den sydvestlige del af området
fandtes en ca. 4 x 4 m stor flintplet med fund fra ældre stenalder. På den østligste del af arealet var der
et mindre område med kogegruber samt kulturlag med flint fra Maglemosekulturen. Begge pladser med
flint lå på sandbanker lidt oven for Herborg Bæk.
HEM 4100

Martin Winther Olesen

Bebyggelse - Ældre stenalder
Grube - Ældre stenalder
Kulturlag - Ældre stenalder
Bebyggelse - Middelalder

448. Højager
18.03.03 Avlum

Boplads

Naturgas

Y.st., y.br., y.br./førrom.

sb. 106. På et udstykningsområde i den nordlige del af Aulum afgravedes et stort felt og en del
søgegrøfter, i alt 18.190 m². Der fremkom et stort antal kogegruber spredt over området, og mod
sydvest var der en større samling kogegruber. På den nordøstlige del af området blev der undersøgt 5.
Det ældste hus er fra sen neolitikum og bestod af en cirka 9,5 x 5 m stor og indtil 10 cm dyb
forsænkning, som indeholdt flint og skår. Der var bevaret huller fra to tagbærende stolper og et par
vægstolper. Der er to huse fra yngre bronzealder. Det ene er 21 m langt og 8 m bredt og har mange
stolper inde i huset på grund af flere ombygninger. Det andet hus er 30 m langt og 8 m bredt. Det har
12 huller fra kraftige tagbærende stolper, vægge og gavle af enkeltstolper og indgang i begge langsider.
I husets vestende er der en lille koncentration af kogegruber. De to sidste huse er fra bronzealderens
slutning eller tidlig førromersk jernalder. Det ene var 10 m langt og dårligt bevaret. Det andet var 13 m
langt og 5,5 m bredt og havde huller fra tagbærende stolper. Samt en delvist bevaret vægrende og
forsænkning i østenden, måske fra grebning.
HEM 4081
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Martin Winther Olesen

449. Højgård
18.03.03 Avlum

Bopladsfund

Naturgas

Bronzealder og jernalder

sb. 107. Udgravning af bopladsfund fra bronzealder og jernalder på en VNV-ØSØ-gående
naturgasledning på et bakkedrag nord for Aulum. Der foretoges udgravning på en 310 m lang
strækning i et indtil 16 m bredt tracé. I alt afgravedes knap 3.600 m². Der fremkom otte huse, 11 større
og mindre lertagningsgruber, to områder med mange sammengravede gruber, 11 kogegruber, to grøfter,
omkring 150 stolpehuller, som ikke syntes at indgå i nogen konstruktion, samt syv andre fyldskifter. De
otte huse var orienteret ca. Ø-V. Flere af dem havde kun bevaret huller fra de tagbærende stolper. To
huse havde bevaret vægge med enkeltstillede stolper og tydeligt rundede gavle. Husene var henholdsvis
11 m og mindst 22 m lange og ca. 5 m og 7 m brede. Disse to huse skal dateres til midterste del af
bronzealderen. De øvrige huse er fra den sene del af førromersk jernalder. Gruberne fandtes spredt i
udgravningsfeltet, dog var de større grubeområder koncentreret til den vestlige del. De indeholdt store
mængder fund, især lerkarskår, men også slagger, knusesten, fragmenter af kværne og skår af
lerblokke. Fundene daterer gurberne til sen førromersk jernalder. Kogegruberne fandtes især i den
østlige halvdel af feltet. En af kogegruberne fremkom i det ene af bronzealderhusene, hvor den var
placeret i husets midterakse midt mellem de to vestligste sæt tagbærende stolper. Kogegruben, der
sandsynligvis fungerede som husets ildsted, var fladbundet og indeholdt trækulsholdig fyld og enkelte
ildskørnede sten.
HEM 4082

Vibeke Juul Pedersen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

450. Lille Damgård
18.03.03 Avlum

Bopladsspor

Naturgas

Æ. st., y. st., bra., ja.

sb. 102. Undersøgelse ved udvidelse af naturgastracé, hvor der i 1993 fremkom fund fra
tragtbægerkulturen. I et 66 x 7 m stort felt undersøgtes kulturlag og store gruber. Der fandtes en
skævpil fra ældre stenalder, en skraber og flintaffald. Helt mod syd fremkom 3 kogegruber.
HEM 3223

Hans Rostholm

Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

451. Løven Å
18.03.03 Avlum

Vejanlæg

Naturgas

Oldtid

sb. 103. Fortsat undersøgelse af område med formodet vejanlæg i forbindelse med udvidelse af
naturgasledningstracé. Gravning af 4 x 4 m stort prøvehul i 1,8 m dybt tørvelag i en eng, hvor der i
1993 undersøgtes et trælagt, formodet vejanlæg fra oldtiden. Der fremkom ingen fund.
HEM 3254
Vej/bro - Oldtid

Hans Rostholm

452. Rugbjerg
18.03.03 Avlum

Bopladsfund, gravfund og skattefund

Naturgas

Jernalder

sb. 105. Udgravning af bopladsfund, gravfund og skattefund fra jernalder og vikingetid på en NV-SØgående naturgasledning på et bakkedrag nord for Aulum. På en 340 m lang strækning blev der i alt
udgravet ca. 5.450 m². Bopladsen fortsætter mod nordvest (HEM 4053 Torpgård). Der blev undersøgt
otte huse (syv langhuse og et firestolpehus), syv grubehuse, fire hegnsforløb, tre brandgrave, fem
gruber, en kogestensgrube, omkring 100 stolpehuller uden system og et par fyldskifter. I et af husene
fandtes en nedgravning med et skattefund. De seks af de treskibede langhuse fandtes i den nordvestlige
del af området. Helt mod sydøst fremkom det sidste langhus og firestolpehuset. Husene lå Ø-V og var
relativt velbevarede med vægge bestående af tætstillede stolper. Husene var omkring 5,5 m brede og op
til 24,5 m lange, men kun et enkelt hus blev med sikkerhed fremgravet i hele længden. Der var rester af
hegn, som viser, at kun få af gårdene kan havde eksisteret på samme tid. I nordvestlige del af området
fremkom syv grubehuse, som have oval form med en tagbærende stolpe i vest og øst. Deres
udstrækning varierede fra 5 til 14 m2, og dybden var mellem 10 og 50 cm. Der var vævevægte i flere af
grubehusene. De tre brandgrave bestod af små nedgravninger, der var indtil 21 cm dybe og indeholdt
rester fra ligbålet, lerkar og brændte ben. De fem gruber var små og uden fund. I en lille nedgravning i
et af langhusene, mellem stolpehullerne fra en ydre og en indre vægstolpe, var anbragt et skatte- eller
offerfund. Det fremkom ved maskinafgravningen, hvor der blev frilagt glasperler. Efterfølgende
fremkom desuden en guldbrakteat, hvilket gav anledning til undersøgelse af området med
metaldetektor og soldning af den afgravede jord fra området. I gruben lå en del glasperler og en
guldbrakteat endnu på plads. Fundet omfattede ni guldbrakteater, to sølvspiralperler samt omkring 40
glas- og bronzeperler. Ud fra guldbrakteaterne kan skattefundet og dermed også langhuset dateres til
perioden 500-550 e. Kr.
HEM 4058

Vibeke Juul Pedersen

Depotfund/skattefund/offerfund - Germansk
Bebyggelse - Jernalder
Gravplads/grav - Jernalder

453. Store Damgård
18.03.03 Avlum

Bopladsfund

Naturgas

Jernalder

sb. 108. Udgravning af bopladsfund fra jernalderen på en ca. NV-SØ-gående naturgasledning på den
sydlige skråning af et stort bakkedrag nord for Aulum. Der foretoges udgravning over en 245 m lang
strækning i indtil 16 m² bredde. Der fremkom fire huse, ni hegnsforløb, en stolperække, en
jernudvindingsovn, 41 større og mindre gruber/lertagningsgruber, et grubeområde med flere
sammengravede gruber, fire kogegruber, en hulvej samt omkring 100 stolpehuller, som ikke syntes at
indgå i nogen konstruktion, og 23 andre fyldskifter. De ni hegnsforløb synes at afspejle mindst tre
gårdsanlæg i op til tre faser. Hegnene bestod enten af grøfter eller tætstillede enkelthuller. To af
hegnene kunne følges over 30 m. Ved det ene blev undersøgt et firestolpehus, og ved det andet dele af
et langhus. Resten af disse gårdsanlæg har ligget uden for undersøgelsesområdet. Gruberne fremkom
sammen med de øvrige bebyggelsesspor. I flere af dem var der store mængder lerkarskår. Desuden
indeholdt de blandt andet kværnstensfragmenter og rester af lerblokke. Bopladsfundene er fra sen
førromersk jernalder. Omkring 60 m syd for det sydligste hus undersøgtes rester af en lav
jernudvindingsovn med slagger, trækul og brændt ler fra ovnen. Tværs over udgravningsfeltet
fremkom et bredt fyldskifte, som tydeligt havde forstyrret bopladssporene fra jernalderen. Det var rester
af en hulvej med hjulspor i bunden. Der var intet daterende materiale. Hulvejen må dateres til nyere tid
eller eventuelt til middelalder.
HEM 4083
Bebyggelse - Jernalder

Hans Rostholm
Vibeke Juul Pedersen

454. Torpgård
18.03.03 Avlum

Bopladsfund, gravfund

Naturgas

Jernalder

sb. 104. Udgravning af boplads- og gravfund fra jernalder og tidlig middelalder på en NV-SØ-gående
naturgasledning på bakkedrag nord for Aulum. På en 430 m lang strækning afgravedes i alt 6.550 m²
med omfattende bopladsspor især i den sydøstlige del. Bopladsen fortsætter mod syd (HEM 4058
Rugbjerg).
Der registreredes i alt 30 huse, otte grubehuse, 16 hegnsforløb, et "multifunktionshegn/ hulbælte", en
stolperække, en jernudvindingsovn, seks gruber, en brønd, to ildsteder, en trækulsmile samt tre
brandgrave og en jordfæstegrav. Husene var især orienteret ca. Ø-V, enkelte dog N-S. Deres
bevaringstilstand var meget forskellig. De fleste havde væg bevaret, enten som grøft eller enkeltstolper.
Hovedparten af husene var 5,0-5,5 m brede. Det bredeste, et Trelleborghus, var op til 9,5 m bredt. Da
de fleste af husene lå på tværs af traceet, blev kun få af dem registreret i deres fulde længde.
Trelleborghuset var frilagt i 19 m længde og fortsatte uden for feltet. De korteste huse var 8-10 m lange.
Der kunne i enkelte tilfælde udskilles indhegnede gårdsanlæg. For eksempel var der midt i området et
gårdsanlæg fra ældre romersk jernalder med hegn i form af smalle grøfter. Der kunne iagttages en
tidsmæssig fordeling af husene. De ældre huse fra førromersk jernalder fandtes i den nordvestlige og
midterste del af udgravningsfeltet. Her fremkom desuden de yngste anlæg, som antageligt er fra
middelalderen. Husene fra yngre romersk jernalder og ældre germansk jernalder fandtes i den
sydøstlige del af traceet. Huse fra vikingetid fremkom både mod nordvest og sydøst. På sydøstlige del
fremkom otte grubehuse, som overvejende havde oval form. De lå Ø-V med et hul fra tagbærende
stolpe i hver ende. De varierede fra 6 til 14 m2 i udstrækning, og dybden var mellem 20 og 100 cm. I
hovedparten af grubehusene fandtes vævevægte, og der var desuden et par tenvægte. De tre brandgrave
var indtil 16 cm dybe og indeholdt kun brændte ben. Den enlige jordfæstegrav var 265 x 110 cm stor og
40 cm dyb og indeholdt kun et jernsøm. I gravfylden fremkom dog blandt andet flere skår og en
vævevægt. "Multihegnet" var 2,5-5,0 m bredt og kunne følges over 7 m. Det er fra oldtiden, men havde
samme retning, som det nutidige dige, der findes 10 m længere mod nord.
HEM 4053

Vibeke Juul Pedersen

Bebyggelse - Jernalder
Gravplads/grav - Jernalder

455. Hammerum Sydøst
18.03.05 Gjellerup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk Jernalder

sb. 85. Fortsat undersøgelse på udstykningsområdet Hørmarken i den sydlige del af Hammerum. Der
fremkom kun en enkelt kogegrube. I området var der spredte fund fra førromersk jernalder.
HEM 3976

Martin Winther Olesen

Bebyggelse - Førromersk jernalder

456. Humlegård
18.03.05 Gjellerup

Kogegrube

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 77. I forbindelse med anlægsarbejde udgravedes en kogegrube i et område med tidligere fund fra
førromersk jernalder.
HEM 3562
Grube - Førromersk jernalder

Hans Rostholm

457. Løvbakkevej Nord
18.03.06 Herning

Bopladsfund

Andet anlægsarbejde

Br./ja.

sb. 38. På den sydlige del af udstykningsområdet Skovbakken fremkom kun en enkelt kogegrube uden
daterende fund.
HEM 3464

Martin Winther Olesen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

458. Nykær Øst
18.03.06 Herning

Boplads

Vejanlæg

Førromersk jernalder

sb. 24. Der fremkom 11 kogegruber og 11 lertagningsgruber i forbindelse med udvidelsen af Vardevej.
Den største grube var cirka 4 m i diameter og 80 cm dyb. Desuden blev der foretaget en
forundersøgelse på et planlagt depotområde, som på grund af omfattende bopladsspor i alle 4
søgegrøfter blev opgivet. Der var rester af huse, gruber med blandt andet slagger og ovnrester og et
område med kulturlag. I forbindelse med anlægsarbejde ved Kaj Zartows Vej (øst for Vardevej)
fremkom der 2 kogegruber og 6 lertagningsgruber, som var uden daterende fund. Alle fund fra gruber
og kulturlag er fra mellemste og sidste del af førromersk jernalder
HEM 2700

Martin Winther Olesen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder
Kulturlag - Førromersk jernalder

459. Nøvlingskov
18.03.09 Nøvling

Bopladsspor

Naturgas

Udateret

sb. 52. Ved udvidelse af naturgasledningstracé afgravedes et 170 x 3,5 m stort felt ved tidligere
undersøgt boplads. Der fremkom kun en grube med trækul og enkelte stolpehuller. Der var ingen
daterende fund.
HEM 3221

Martin Winther Olesen

Bebyggelse - Udateret

460. Gammelbosig
18.03.10 Rind

Boplads

Vejanlæg

Jernalder

sb. 128. Fortsat undersøgelse på en jernalderboplads. På den østlige del undersøgtes 5 gårdsanlæg, som
kan dateres til 4.-5. århundrede og 6.-7. århundrede. Det største hus var ca. 40 m langt. På vestlige del
afsluttedes undersøgelsen af et stort gårdsanlæg fra 700-tallet og af flere andre huse, som tidligere er
delvist udgravet, samt et cirka 100 m langt N-S-gående hegn, som afgrænser området mod vest. På
sydlige del af området blev den Ø-V-gående multihulrække afsluttet i begge ender. Der er 5 rækker
huller ved siden af hinanden, og de kan følges over en strækning på 333 m og forbinder to vådområder.
Der er en indgang i multihulrækken, som er fra jernalderen men endnu ikke kan sikkert dateres.
HEM 3994
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Jernalder

Martin Winther Olesen

461. Kollund Sø
18.03.10 Rind

Mellemistidslag

Vejanlæg

Hareskov Interglacial

Ved Kollundvej sydøst for Herning skærer motorvejen Herning-Høgild sig gennem et større bakkedrag.
Boringer havde vist, at der var ferskvandsaflejringer over en strækning N-S på mere end 1 km.
Pollenanalyser af boreprøverne tydede på, at der var tale om en sø fra Cromer Mellemistid (Hareskov
Interglacial), som har en alder på mellem 780.000 og 480.000 år. På bunden af det cirka 6 m dybe
vejtracé blev der derfor gravet et 3 x 4 m stort felt, hvorfra der opgravedes fyld i 3 m dybde fordelt på
16 forskellige lag. Herfra blev et stort antal prøver senere vandsoldet i et roterende sold eller
gennemgået manuelt. I feltet blev der blandt andet fundet en 3 m lang træstamme. Cirka 40 m længere
mod syd blev der i kanten af motorvejen udlagt et 18 x 2 m stort udgravningsfelt nær den formodede,
fortidige søbred, hvor det vurderedes, at der var størst chance for at finde spor efter menneskelig
aktivitet. Mellem de 2 felter gravedes en 1 m bred søgegrøft for at lokalisere søbredden, hvor den gamle
overflade antageligt registreredes som en markant tørvestribe med enkelte stykker velbevaret træ. Der
blev udtaget et stort antal prøver til senere analyser. Ved undersøgelsen blev der ikke fundet bearbejdet
flint eller andre spor af menneskelig aktivitet. Derimod var gytjelagene rige på dyre- og planterester.
Der blev blandt andet fundet ryghvirvler og skæl fra fisk, insekter, snegle, blade, kviste og 15 større
stykker træ.
HEM 4051

Tinna Møbjerg

Andre anlæg/diverse - Oldtid

462. Kollundvej
18.03.10 Rind

Grube

Andet anlægsarbejde

Antageligt jernalder

I forbindelse med anlæg af en 3 km lang cykelsti mellem Lind og Kollund blev der undersøgt en
kogegrube og en lille grube med nogle få skår, formentlig fra jernalderen.
HEM 4094

Hans Rostholm

Grube - Jernalder

463. Koustrup
18.03.10 Rind

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st., bra., førrom., middelalder

sb. 125. Fortsat undersøgelse på stor boplads fra yngre bronzealder og førromersk jernalder. Mod øst
fandtes 16 kogegruber, 2 trækulspletter og en del stolpehuller samt et 11,5 m langt hus fra
middelalderen. Mod syd fremkom 5 huse, 2 ildsteder, 14 større eller mindre gruber, 3 trækulsmiler, 80
kogestensgruber og et større antal stolpehuller, som ikke umiddelbart indgik i nogen konstruktion. De 2
af husene var fra bronzealderen, og begge havde ildsted i vestenden og vægge bestående af
enkeltstående stolper placeret med 3 m afstand. Det største af husene var 29 m langt og 8,5 m bredt. De
3 andre huse kunne dateres til første del af førromersk jernalder. De var mellem 6 og 20 m lange. Det
ene af husene var nedbrændt og havde vægrende og to tydelige indgange midt på langsiderne. I
østenden var der båseskillerum og nedtrampningslag eller "grebning". Trækulsmilerne var indtil 1,5 m i
diameter og 40 cm dybe. De syntes at være brugt flere gange. Gruberne var indtil 7 m i diameter og
1,65 m dybe og indeholdt mange skår og en del kværne.
Kogestensgruberne lå til dels i klynger omkring husene og var op til 1 m i diameter.
HEM 3391
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Vibeke Juul Pedersen

464. Lilling
18.03.10 Rind

Boplads

Vejanlæg

Bra. og vik./tidl. midd.

sb. 133. Afsluttende udgravning på større bopladsområde efter nedlæggelse af vej. Der fremkom 4
kogestensgruber og dele af to huse, hvoraf resten blev udgravet i 2003. Husene er fra henholdsvis
bronzealder og vikingetid eller tidlig middelalder.
HEM 4032

Martin Winther Olesen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

465. Overgård
18.03.10 Rind

Boplads

Vejanlæg

Bronzealder

sb. 135. På motorvejen Herning-Høgild og et stort depotområde vest for vejen blev der afgravet cirka
22.000 m², hvor der fremkom bebyggelsesspor fra bronzealderen. Der er 8 sikre huse, 2 usikre huse, 4
gruber, 70 kogegruber, 4 trækulsmiler, et nedgravet lerkar på cirka 70 cm i diameter, gamle hjulspor
samt en del spredte stolpehuller og fyldskifter. Flere af husene havde kun bevaret huller fra de
tagbærende stolper og eventuelt indgangsstolper. To huse havde bevaret vægforløb med enkeltstillede
stolper; husene var henholdsvis 11 m og mindst 22 m lange og 5 m og 7 m brede og kan dateres til
mellemste del af bronzealderen. Resten af husene er ud fra hustype og skår i stolpehullerne fra sen del
af yngre bronzealder. Disse huse var placeret på den sydvendte del af 3 vest-øst gående højninger. De
var op til 22 m i længden og 6,5 m i bredden, og der var rester af ildsted i 2 husene. Der fremkom en
mulig grav på 150 x 95 cm, men der var intet gravudstyr. Gruberne var ret små og kun op til 1,5 m i
diameter. To af dem indeholdt fund, blandt andet fragmenter af smeltedigler, skår og kværne.
Trækulsmilerne var 1,2-2,0 m i diameter og indtil 45 cm dybe. Øverst i en af milerne fandtes et stykke
hjortetak.
HEM 4038

Vibeke Juul Pedersen

Bebyggelse - Bronzealder
Vej/bro - Udateret

466. Overgård II
18.03.10 Rind

Boplads

Vejanlæg

Y.st., br. og middelalder

sb. 138. Ved motorvejsbyggeri afgravedes 5.000 m² med rester af to huse fra middelalderen. De var 9 m
og 8 m lange og 5,5 m brede. Der var også et 4 x 3 m stort grubehus, som var ca. 30 cm dybt og blandt
andet indeholdt slagger. Til middelalderbebyggelsen hører desuden gruber med slagger og brændt ler
(måske fra en ovn). Endvidere var der en trækulsgrube uden daterende fund og rester af en hulvej. På
den nordvestlige del af området fandtes et stykke af en tyknakket flintøkse samt en del stolpehuller,
som stammer fra et bronzealderhus der hører til en boplads, som kan knyttes til en bebyggelse, som
tidligere er undersøgt længere mod nord. Midt i området var der et cirka 10 cm tykt kulturlag, som
indeholdt ardspor og skår fra bronzealderen. Under kulturlaget fremkom et større område med flint fra
en Ertebølleboplads, der er udskilt som en særlig sag (HEM 4120 Overgård III).
HEM 4110
Bebyggelse - Yngre stenalder
Ager/mark - Bronzealder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Middelalder

Martin Winther Olesen

467. Overgård III
18.03.10 Rind

Boplads

Vejanlæg

Ertebøllekultur

sb. 139. Første del af udgravning af et mindst 20 x 10 m stort område med kulturlag ved nordsiden af
Høgild Bæk. Under et ca. 10 cm tykt kulturlag fra bronzealderen fandtes et op til 20 cm tykt kulturlag
med flint fra Ertebøllekultur, blandt andet flækker, mikroflækker, en skiveøkse, 6 flækkeskrabere og 8
tværpile. Udgravningen fortsættes i 2005.
HEM 4120

Tinna Møbjerg

Bebyggelse - Ældre stenalder

468. Eggersgård
18.03.12 Sinding

Boplads

Naturgas

Yngre stenalder

sb. 81. Ved udvidelse af naturgasledningstracé blev der afgravet et 4 x 64 m stort felt, hvori der
fremkom et fyldskifte med sten, trækul og flint. Desuden var der flint på markoverfladen. Fundene
hører sammen med bopladsfund fra yngre stenalder, udgravet i 1993.
HEM 3253

Hans Rostholm

Bebyggelse - Yngre stenalder

469. Lille Visgård
18.03.12 Sinding

Bopladsfund

Naturgas

Udateret

sb. 52. Ved udvidelse af naturgasledningstracé afgravedes et 3 x 380 m stort felt ved en tidligere
undersøgt bebyggelse fra middelalderen. Der fremkom kun 2 kogegruber og et fyldskifte med trækul.
Der var ingen daterende fund.
HEM 3224

Martin Winther Olesen

Bebyggelse - Udateret

470. Gilmosevej
18.03.18 Tjørring

Boplads og evt. grav

Andet anlægsarbejde

St., Y.st./æ.br., y.br., jernalder

sb. 57. På det højestliggende areal mod nordvest, fremkom enkelte bopladsspor og en mulig grav (nær
tidligere undersøgte jernaldergrave). På den vestlige og sydlige del af arealet fremkom stolpehuller,
gruber, et gammelt vejforløb og et større område med kulturlag. Husene er antageligt fra jernalderen.
Desuden fremkom der flint fra stenalderen og en grube med skår fra sen yngre stenalder eller tidlig
bronzealder. På den østlige del af arealet var der kun enkelte stolpehuller og kogegruber.
HEM 4086
Grube - Yngre stenalder
Grube - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Jernalder
Bebyggelse - Oldtid
Vej/bro - Udateret

Martin Winther Olesen

471. Jordbærmarken
18.03.18 Tjørring

Bopladsfund

Andet anlægsarbejde

Jernalder

sb. 56. Undersøgelse på et stort udstykningsområde med enkelte bopladsfund fra jernalderen. Området
er beliggende umiddelbar sydøst for den store jernalderboplads ved Rosenholmvej (HEM 3441). På den
nordvestlige del fremkom bopladsspor. Der fremkom kun to grupper med enkelte stolpehuller, som kan
udgøre rester af næsten helt ødelagte jernalderhuse.
HEM 4072

Martin Winther Olesen

Bebyggelse - Jernalder

472. Klintholmvej
18.03.18 Tjørring

Boplads

Andet anlægsarbejde

Tidl. førrom.

sb. 53. Undersøgelse af et mindre, privat parcelhusområde med bopladsfund fra tidlig førromersk
jernalder umiddelbart syd for det store bopladsområde ved Rosenholmvej (HEM 3441) og vest for
udgravningen på Jordbærmarken (HEM 4072). Undersøgelsen omfattede et i alt 3.300 m² stort felt,
hvor der fremkom tre langhuse og en kogegrube. De to af husene var ret forstyrrede af en nu nedrevet
gård. Det tredje hus var ganske lille; l0 m lang og 5 m bred. Østenden var kraftigst med huller fra fire
tagbærende stolper, bevaret vægrende og en række små udvendige støttestolper.
HEM 4056

Martin Winther Olesen

Bebyggelse - Førromersk jernalder

473. Rosenholmvej
18.03.18 Tjørring

Boplads

Vejanlæg

Æ. jernalder

sb. 49. Fortsat undersøgelse på vestlige del af stor jernalderboplads, hvor en 80 m lang, N-S-gående vej
blev afgravet. Der fremkom 2 kogegruber og en større sænkning med kulturlag uden daterende fund.
HEM 3441

Martin Winther Olesen

Bebyggelse - Ældre jernalder

474. Cykelsti Tvis - Halgaard Skole
18.03.19 Tvis

Grube samt kogestensgrube

Andet anlægsarbejde

Neolitikum

Ved prøvegravning blev der afdækket en grube med skår fra neolitikum samt en kogestensgrube.
HOL 20.444
Grube - Yngre stenalder

Bo Steen

475. Naturgasledning Holstebro - Herning
18.03.19 Tvis

Kogestensgruber

Naturgas

Oldtid

Fortsat undersøgelse. I 2004 blev der prøvegravet på den sidste af de i alt 16 udvalgte lokaliteter på
strækningen. Ved undersøgelsen blev en enkelt kogestensgrube afdækket. Efterhånden som
entreprenøren foretog muldafrømning blev der udført efterrekognoscering af hele tracéet. Herved blev
der to steder registreret kogestensgruber. Fundene af kogestensgruber gav ikke anledning til videre
undersøgelser.

HOL 20.408

Bo Steen

Grube - Oldtid

476. Tvislund
18.03.19 Tvis

Boplads

Vejanlæg

Jernalder

Forud for den planlagte nedlægning af naturgasledning Herning-Holstebro blev der på strækningen
foretaget prøvegravninger i udvalgte områder. Et af disse var ved gården Tvislund, hvor der fremkom
bopladsspor, hvilket gav anledning til den efterfølgende udgravning. I det 860 m² store udgravningsfelt
blev der i alt afdækket 126 stolpehuller. I den sydlige del af feltet var der en svag antydning af to
stolperækker, men herudover kunne ingen af stolpehullerne indpasses i nogen genkendelig
konstruktion. Desuden blev der afdækket fem kogestensgruber, samt seks fyldstriber. Ud fra fund af
skår samt jernslagger dateres bopladsområdet til jernalderen. Ud over disse oldtidsanlæg, blev der
frilagt to gravlignende nedgravninger samt en mulig dyrefold fra historisk tid.
HOL 20.436

Bo Steen

Bebyggelse - Jernalder

477. Norgesvej
18.03.20 Vildbjerg

Boplads

Andet anlægsarbejde

Jernalder

sb. 49. Forundersøgelse på en 65 x 50 m stor erhvervsbyggegrund. Der var bopladsspor på hele arealet,
blandt andet et indhegnet gårdsanlæg, rester af flere huse, en brønd og et område med kulturlag.
Området udgør en fortsættelse mod syd af en tidligere undersøgt boplads fra ældre jernalder.
Udgravning gennemføres i 2005.
HEM 3220

Martin Winther Olesen

Bebyggelse - Jernalder

478. Kirketoft
18.05.01 Asp

Boplads, bebyggelse og urnegrav

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder /tidlig middelalder

Fra førromersk jernalder blev lokaliseret et bopladsområde med bl.a. en delvist frilagt hustomt.
Desuden blev fundet en urnegrav, der formentlig er fra samme tidsperiode. Fra tidlig middelalder var
der spor efter en bebyggelse med bl.a. to hustomter.
HOL 20.439
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Bo Steen

479. Risum Østerfård
18.05.02 Borbjerg

Stolpehulsbælte

Råstof

Ældre førromersk jernalder

Ved prøvegravningen blev lokaliseret et 5 m bredt stolpehulsbælte, der efterfølgende blev udgravet i
det 237 m lange forløb, som omfattedes af råstofudvindingen. Ud fra lighed med de syv øvrige kendte
stolpehulsbælter, skal anlægget formentlig dateres til tidlig førromersk jernalder.
HOL 20.443

Bo Steen

Andre anlæg/diverse - Førromersk jernalde

480. Solbakken
18.05.11 Måbjerg

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ælde bronzealder periode II

Ved en prøvegravning forud for byggemodningen af et boligområde blev der lokalisere et
bopladsområde fra bronzealderen. I den undersøgte del blev der afdækket spor af en gård bestående af
et velbevaret 33,5 m langt og 6,7 m bredt langhus med et tilhørende cirkulært udhus. Ud fra hustypen
skal gården dateres til ældre bronzealder per. II.
HOL 20.434

Bo Steen

Bebyggelse - Ældre bronzealder

481. Stensgård Vest
18.08.04 Nørre Felding

Boplads

Andet anlægsarbejde

Æ.br./Y.br.

Ved de tidligere undersøgelser (2000) blev der bl.a. udgravet to treskibede hustomter fra ældre
bronzealder per. II. Den østlige del af det ene hus lå uden for det område, der den gang skulle
byggemodnes og kunne derfor kun udgraves i et 35 m langt forløb. I 2004 skulle den resterende del af
området bebygges og til hustomten kunne nu føjes yderlige 11 meter, således at huset har været i alt 46
m langt. Ud over den afsluttende udgravning af hustomten blev der udlagt prøvegrøfter i den resterede
del af det kommende boligområde. Herved fremkom blot spredtliggende stolpehuller og
kogestensgruber, hvilket ikke gav anledning til en efterfølgende større udgravning.
HOL 20.350

Bo Steen

Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

482. Solvang
18.08.11 Vinding

Boplads

Skovrejsning

Germansk jernalder

Prøvegravning forud for skovrejsning på et 5,4 ha stort areal. I den sydøstlige del af området blev der
fundet et bopladsområde med bl.a. en 15 m lang hustomt fra germansk jernalder
HOL 20.445
Bebyggelse - Germansk jernalder

Ribe Amt

Bo Steen

483. Mulvadparken
19.02.01 Bramminge

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

ældre romersk jernalder

I forbindelse med byggemodning blev prøvegravet ca. 6 ha fordelt på to byggemodningsområder.
Mulvadparken, hvor der ikke fremkom noget af arkæologisk interesse, og Krakovparken, hvor der
fremkom en enkelt grube med keramik fra yngre romersk jernalder.
ESM 2568

Steen Frydenlund Jensen

Bebyggelse - Romersk jernalder

484. Nørhøe
19.02.03 Gørding

bebyggelsesspor

Skovrejsning

middelader

sb. 168. Ca. 5,5 ha blev prøvegravet i forbindelse med skovrejsning, hvorved der fremkom spor efter et
stolpebygget hus, der muligvis er den del af en nærliggende middelalderbebyggelse.
ESM 2151

Steen Frydenlund Jensen

Bebyggelse - Middelalder

485. Andersminde
19.04.08 Ribe Domkirke

Bebyggelse

Selvvalgt forskning

FRJ/ÆRJ, YGJ/VIK og MIA

sb. 11. Ved undersøgelsen, der omfattede ca. 400 m², fremkom spredte bebyggelsesspor fra sen
førromersk jernalder og ældre romersk jernalder; fra 8. og dele af 9. århundrede fandtes mindst 5
grubehuse og et muligt hegns- eller vægforløb samt grøfter. Fundmaterialet fra grubehusene, der blev
soldet, dokumenterer klartnærheden og tilknytningen til markedspladsen i Ribe, kun ca. 1500 meter
væk. Endelig fremkom dele af et langhus fra ældre middelalder. Undersøgelsen fortsættes i 2005.
ASR 1874

Claus Feveile

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

486. Jernkærvej 20
19.04.08 Ribe Domkirke

Boplads

Andet anlægsarbejde

SN/ÆB, vikingetid, ældre middelalder

sb. 90. Ved undersøgelsen fandtes et stedvist bevaret, ældre muldlag med granitmagret oldtidskeramik,
sandsynligvis senneolitikum/ældre bronzealder, et par stolpehuller med vikingetidskeramik samt et
stolpebygget hus fra ældre middelalder i to faser. Det retvæggede hus målte ved opførelsen 18 x 4,6 m
og bestod af fagvist placerede stolpehuller i væglinien samt tre kraftige stolpehuller i husets midtakse. I
østenden var huset udstyret med en ca. 1 m dyb kælder, 5 m lang og 3 m bred, uden spor af trævægge,
hjørnestolper ell. lign. Kælderen opgives mens huset står, og fyldes op med græstørv. På et senere
tidspunkt blev huset forlænget med 7,5 m mod vest. Enkelte stykker glaseret keramik og tegl daterer
husets levetid til perioden 1150-1250.
ASR 1817
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Morten Søvsø

487. Sønderportsgade
19.04.08 Ribe Domkirke

Vej

Andet anlægsarbejde

Middelalder-nyere tid

sb. 95. Ved undersøgelsen registreredes gadelag og vejkonstruktioner rækkende i tid fra sandsynligvis
anden halvdel af 1000-årene til nutiden. Kulturlagstykkelsen i området var 3½-5 m, og hele lagsøjlen
var gadelag, der viste, at Sønderportsgades historie går tilbage til domkirkebydelens opståen senest
omkring år 1100. Ældst var jordveje, herefter fulgte en belægning af dyreknogler, efterfulgt af en
belægning af fletværksmåtter og herover de ældste plankeveje dendrodateret til 1122± 10 år. Fra midten
af 1100-årene og det meste af 1200-årene var gadebelægningen stolpebårne plankeveje af primært
egetræ, hvorfra et betydeligt antal dendrokronologiske prøver er undersøgt. Onkring år 1275 udlægges
en stenbro sat i sand, og denne belægningstype er løbende udskiftet og nylagt til ind i det 20. årh.
Kulturlagene fra 11- og 1200-årene var organiske og delvist vandmættede med gode bevaringsforhold
for især organisk materiale. Udstrakt brug af soldning var med til at sikre store mængder
genstandsfund, herunder flere unika, bl.a. et islamisk tinglaseret og lusterbemalet skår sandsynligvis
fremstillet i det nuværende Egypten i 1100-årene.
ASR 1843

Morten Søvsø

Vej/bro - Middelalder
Vej/bro - Nyere tid

488. Dankirke Nord
19.04.11 Vester Vedsted

Bebyggelse

Skovrejsning

YRJ/ÆGJ + MIA

sb. 70. Ved forundersøgelsen fremkom følgende fund: Spredt i området lå løsfund i form af flintafslag
fra sten/bronzealder; dele af mindst to-tre gårdsanlæg fra (yngre romersk og) ældre germansk jernalder;
dele af mindst ét gårdsanlæg fra ældre middelalder, samt spor efter dyrkningssystemer i form af
højryggede agre fra senmiddelalder eller nyere tid. Dateringerne skyldes en kombination af
huskonstruktion og keramik.
ASR 1818

Claus Feveile

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

489. Dankirke Nordøst
19.04.11 Vester Vedsted

Bebyggelse

Skovrejsning

Førromersk jernalder

sb. 130. Forud for skovrejsning blev et ca. 1,7 ha stort areal lige N for den fredede del af Dankirke
undersøgt. Herved fremkom én velbevaret hustomt fra tidlig førromersk jernalder. I forbindelse med
huset fandtes enkelte mindre, spredte gruber. Husets datering hviler på huskonstruktionen og få stykker
keramik. Der blev anlagt i alt 9 søgegrøfter og to mindre felter, på tilsammen 1716 m², svarende til ca.
10% af markens areal.
ASR 1830
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Claus Feveile

490. Fåborgvej
19.05.04 Fåborg

Stolper, gruber og jordfæstegrav

Andet anlægsarbejde

Yngre romersk jernalder

I forbindelse med nedlæggelse af en 5 km lang vandledning fra Tranbjergvej i Årre til Fåborg blev der
foretaget en arkæologisk overvågning. Undersøgelsen frembragte stolpehuller, gruber og en enkelt
jordfæstegrav, som ud fra keramikken dateres til yngre romersk jernalder.
VAM 1461

Lene B. Frandsen
Søren Christensen

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

491. Grimstrup Kirke
19.05.05 Grimstrup

Bebyggelse, jordfæstegrave

Andet anlægsarbejde

Jernalder (500 f.Kr. - 1050 e.Kr.)

sb. 113. Udgravning af ca. 400 m² nord og syd for Grimstrup Kirkes nordlige dige. Der fremkom
hovedparten af et øst-vest orienteret langhus fra yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder, to
formodede jordfæstegrave uden gravgaver, samt spredte stolpehuller og gruber, bl.a. kogestensgruber,
samt bunden af en jernudvindingsovn.
VAM 1451

Lene B. Frandsen

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

492. Skoletoften, Guldager
19.05.06 Guldager

Løsfund

Andet anlægsarbejde

Middelalder

Ca. 3,2 ha blev prøvegravet. Der fremkom enkelte lerkarskår af middelalderkarakter i pløjejorden, men
ellers ingen spor af arkæologisk interesse.
ESM 2441/23

Steen Frydenlund Jensen

Andre anlæg/diverse - Middelalder

493. Skorpionens Kvarter
19.05.06 Guldager

urnegrave

Andet anlægsarbejde

ældre jernalder

Ved prøvegravning af 7.200 m² fandtes to urnegrave fra ældre jernalder.
ESM 2572
Gravplads/grav - Ældre jernalder

Steen Frydenlund Jensen

494. Gåsebakken
19.05.07 Hostrup

bebyggelsesspor

Diverse

romersk jernalder

sb. 123. Prøvegravning af et ca. 1.500 m² stort områder resulterede i fund af enkelte stolpehuller og
gruber fra romersk jernalder.
ESM 2571

Steen Frydenlund Jensen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder

495. Sjelborgparken
19.05.07 Hostrup

bebyggelsesspor

Andet anlægsarbejde

yngre bronzealder

Prøvegravning af et 7,2 ha stort område i forbindelse med en privat udstykning. Der fandtes en del
gruber med keramik fra sen bronzealder spredt ud over den nordlige del af arealet, men ingen sikre
husanlæg. Endvidere fandtes tomten efter en overpløjet høj, der blev udgravet i 1916.
ESM 2569

Steen Frydenlund Jensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

496. Nørbæk
19.05.09 Næsbjerg

Løsfund

Skovrejsning

Oldtid

sb. 200. Under muldafrømningen fremkom enkelte ukarakteristiske flintafslag, samt en ildskørnet
slagsten af kvartsit. Fundene vidner om at der har været forhistorisk aktivitet indenfor området, dog
uden at der kunne påvise egentlig bosættelse. En overpløjet høj (sb.nr. 157) lå ganske tæt på området og
er stadig synlig, om end meget nedpløjet.
VAM 1450

Jens G. Lauridsen

Andre anlæg/diverse - Oldtid

497. Solbjerg Plantage
19.05.10 Nørre Skast

Bebyggelse

Skovrejsning

Ældre jernalder

I forbindelse med skovrejsning prøvegravedes et område på 5,5 ha. Midt i området fandtes spor af en
formodet enkeltgårdsbebyggelse fra ældre jernalder. Området blev udtaget af dybdepløjningen, men
ikke af skovrejsningen.
ESM 2570
Bebyggelse - Ældre jernalder

Steen Frydenlund Jensen

498. Tårngård
19.05.10 Nørre Skast

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

YRJ og VIK

sb. 209. Der blev undersøgt 650 m² tæt ved gården Tårngård, hvor der tidligere er konstateret
bebyggelse fra vikingetid. Ud over gavlen af et langhus fra vikingetid fandtes dog også et grubehus og
et hegnsforløb, som formentlig er fra yngre romersk jernalder. Fra samme tidsperiode fandtes desuden
en bronzefibel, som lå i en lille grube nær hegnsforløbet.
ESM 547

Steen Frydenlund Jensen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

499. Krogsgård
19.05.13 Tjæreborg

bebyggelse

Råstof

Middelalder, renæssance, nyere tid

sb. 66. Undersøgelse af ca. 3000 m² under avlsbygninger og gårdsplads for den tidligere hovedgård
Krogsgård. Det undersøgte område lå i direkte forlængelse af en tidligere udgravning (2003) og viste
massive bebyggelsesspor inden for et smalt Ø-V-bælte helt ud til den kant af grusgraven i nord, hvor
der desværre var forsvundet end del anlæg. Der var tale om 3-4 faser af en stor bygning uden spor af
indre tagbærende stolper, men til gengæld kunne iagttages meget markante og dybe stolpehuller til de
rette vægge. Ud fra typen kan dette hus bedst dateres til den senere del af middelalderen (ca. 13001500). Den centrale af det undersøgte område viste et 20-30 cm tykt lag af lyst sand, der udjævnede en
lavning. Det formodes, at området er opfyldt i forbindelse med Wenzel Rothkirchs nybygning af
Krogsgård omkring 1640. Måske er der tale om fyld fra den voldgrav, som Rothkirch lod grave
omkring den firelængede hovedgård, som lå øst for det undersøgte område. Mod øst berørte
udgravningsfeltet området netop en del af voldgraven.
ESM 1422

Palle Siemen

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

500. Krusborg
19.05.13 Tjæreborg

bebyggelsesspor

Vejanlæg

yngre bronzealder-ældre jernalder

sb. 84. Undersøgelse af ca. 2000 m². I det kommende vejrareal fandtes overordentlig mange
kogestensgruber, et større grubekompleks samt en del spredte gruber med keramik fra ældre jernalder.
ESM 2307

Steen Frydenlund Jensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

501. Vester Nebel
19.05.14 Vester Nebel

Bebyggelsesspor

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 62. Undersøgelse af 1220 m² i forbindelse med etablering af et vejforløb til nogle kommende
storparceller. Ved en tidligere prøvegravning er der konstateret bebyggelse fra romersk jernalder i
området. Udgravningen koncentrerede sig om et mindre areal i den nordlige del af området, hvor der
fandtes en brønd, en urnegrav og en grube med bunden af et forrådskar, alt fra ældre romersk jernalder.
ESM 2175
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder

Steen Frydenlund Jensen

502. Haltrup
19.05.17 Øse

Kogestensgrube

Råstof

Oldtid

sb. 203. Overvågning af afrømning af muld. Der fremkom kun spredte kulturspor i form af en enkelt
kogestensgrube og trækulspletter.
VAM 1435

Søren Christensen
Lene B. Frandsen

Grube - Oldtid

503. Grindsted
19.06.02 Grindsted

Gravhøj

Restaurering

Oldtid

sb. 65. Forud for reetableringen af den i februar 2004 bortgravede gravhøj, blev foretaget en
fladeafdækning af området, hvor højen havde stået, for at fastslå dens præcise placering og omkreds.
Herefter genetableredes højen til en højde af 0,6 m, og en diameter på 16 m med tilkørt sand og muld.
ESM 2547

Steen Frydenlund Jensen

Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

504. Høllund
19.06.04 Vorbasse

Jernudvindingsovn

Skovrejsning

ældre jernalder

I forbindelse med skovrejsning prøvegravedes ca. 6 ha, hvorved der fremkom en jernudvindingsovn og
et enkelt andet anlæg.
ESM 2567

Steen Frydenlund Jensen

Jernudvinding - Ældre jernalder

505. Henne Kirke vest
19.07.02 Henne

Vikingetidsboplads

Dyrkning

vikingetid

sb. 147. Pladsen blev erkendt i 2003 - dette år udgravning havde til opgave at afdække
dyrkningstruslen. Der blev foretaget både udgravning og en omfattende magnetisk kortlægning. Der
kunne konstateres mere end 100 grubehuse placeret langs et vejforløb med retning mod Filsø - herfra
har der formodentlig været adgang til Nordsøen i vikingetiden. 7 grubehuse blev undersøgt, samt 8
mindre langhus - økonomibygninger, heraf flere med tilhørende hegnsforløb. Bebyggelsen har karakter
af at være central- eller ladeplads, dels på grund af dens meget velstrukturerede opbygning, dens
topografiske placering, samt en række importfund bl.a. rhinsk basalt, klæbersten og bjergkrystalperler.
VAM 1421
Bebyggelse - Vikingetid
Grube - Vikingetid

Pernille Pantmann
Lene B. Frandsen

506. Henne Kirkeby
19.07.02 Henne

Stolpehuller, grøfter og kulturlag

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 157. Forud for nedlægning af kloak vest, nord og nordøst for Henne Kirke blev der foretaget en
prøvegravning. Vest for kirken fremkom spredte spor af en formodet tidlig middelalderlig bosættelse i
form af stolpehuller, grøfter og et affaldslag med smedeslagger. Nord for kirken fremkom kun spredte
anlæg.
VAM 1454

Lene B. Frandsen
Esben Aarsleff
Signe L. Pedersen

Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

507. Thomas Jensens Vej 3
19.07.02 Henne

Huse, hegn og gruber

Andet anlægsarbejde

Ældre germansk jernalder

sb. 156. Der blev under afrømning af mulden på lokaliteten registreret anlægsspor og potteskår, heraf
en del af oldtidskarakter. Udgravningen bestod af to felter. I det nordlige felt fremkom et brandlag med
spor efter værkstedsaktivitet i form af diverse slagger. Ligeledes fremkom den vestlige ende af et
treskibet hus og et hegnsforløb, som typologisk tilhører ældre germansk jernalder. I en mindre grøft
beliggende syd for dette felt fremkom en næbfibula ved detektorafsøgning. I dette felt sås desuden
sydøstenden af et langhus, samt to gruber.
VAM 1452

Jens G. Lauridsen

Bebyggelse - Germansk jernalder
Grube - Germansk jernalder

508. Åbrinken
19.07.12 Varde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk/ældre romersk jernalder

Undersøgelsen som fandt sted i forbindelse med byggemodning af et 9 ha stort område, afdækkede spor
efter 19 huse (langhuse), 7 formodede huse, 11 såkaldte staklader, 1 seksstolpehus, 31 hegnsforløb, 3
mulige vandingshuller, 1 stenlægning og 1 urne. Der blev ligeledes registreret ardspor flere steder.
Bebyggelsen kan tidsmæssigt opdeles i tre faser, baseret på hustypologi og fundmateriale. Den ældste
fase (fase 1) er dateret til yngre førromersk jernalder, den mellemeste fase (fase 2) dateres ud fra
hustypologier og keramik til sen førromersk jernalder, mens den yngste fase (fase 3) dateres til sen
førromersk jernalder/tidlig ældre romersk jernalder. Udgravningen fortsættes 2005.
VAM 1445

Lene B. Frandsen
Njal J. Geertz

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

509. Baunhøjvej
19.07.14 Ål

Arspor

Skovrejsning

Oldtid, Middelalder

sb. 162. Prøvegravning i forbindelse med planlagt skovrejsning nord for et tidligere undersøgte område.
Undersøgelsen påviste ardspor i krydspløjet system samt rester af et middelalderligt kulturlag, som var
forstyrret af moderne gennemgravning.
VAM 1390
Ager/mark - Oldtid
Ager/mark - Middelalder

Jens G. Lauridsen

510. Kirkegade - Baunhøjvej
19.07.14 Ål

Grube

Andet anlægsarbejde

Neolitikum

sb. 178. I forbindelse med forundersøgelse af byggemodningsareal ved Oksbøl, blev der fundet en
enkelt mindre stenfyldt grube, formodentlig fra neolitikum. Derudover blev der ikke påvist spor efter
bebyggelse eller lignende.
VAM 1462

Jens G. Lauridsen

Grube - Yngre stenalder

511. Oksbøl Øst, Industri
19.07.14 Ål

Stolpehuller, brandplet

Andet anlægsarbejde

yngre bronzealder/ældre jernalder

sb. 155. Forsat udgravning af byggemodningsområde påviste bopladsspor fra sen yngre bronzealder
eller tidlig førromersk jernalder i form af kogestensgruber, et hegnsforløb, og spredte usystematiske
stolpehuller.
VAM 1392

Jens G. Lauridsen

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

512. Egedalen, Ansager
19.08.01 Ansager

Bund af slaggegrube

Andet anlægsarbejde

Jernalder

sb. 116. I forbindelse med byggemodning i den sydøslige del af Ansager, blev der foretaget en
forundersøgelse. Der blev udlagt en række søgegrøfter, men der blev hverken fundet anlægsspor eller
væsentlige fund. Ved senere afgravning til bebyggelsen observeredes bunden af en slaggegrube.
VAM 1444

Jens G. Lauridsen

Grube - Jernalder

513. Gødsvang
19.08.02 Hodde

Jernudvindingsovne

Selvvalgt forskning

Ældre Jernalder

Magnetisk opmåling af Gødsvang, hvor der i perioden 1997-99 blev lokaliseret over 1000
jernudvindingsovne på Gødsvang Banke. Ved årets opmåling blev de østlige 16 ha af pladsen kortlagt
Kortlægningen viste at der her er endnu fire-fem pladser med hver ca. 20-30 jernudvindingsovne.
Pladsen anses for at være den hidtil bedst bevarede jernudvindingsplads i Varde-området.
VAM 1312
Jernudvinding - Ældre jernalder

Tatyana Smekalova
Olfert Voss

514. Hodde
19.08.02 Hodde

Jernudvindingsovne

Selvvalgt forskning

Ældre Jernalder

Magnetisk rekognoscering øst for bopladsen ved Hodde. Denne viste at den tidligere påviste
jernudvindingsplads fortsætter mod vest over 8-10 ha.
VAM 1312

Tatyana Smekalova
Olfert Voss

Jernudvinding - Ældre jernalder

515. Tistrup Kirke
19.08.04 Tistrup

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Sen-middelalder - nyere tid

sb. 113. Prøvegravning af området syd for kirken, der kun indeholdt kulturlag dateret til
senmiddelalderen eller nyere tid, mens der på det øvrige undersøgte område ikke kunne påvises
arkæologiske levn.
VAM 1395

Lene B. Frandsen

Kulturlag - Middelalder

516. Skærbæk Mølle Golfbane
19.08.06 Ølgod

Urnegrav, ardspor

Andet anlægsarbejde

Bronzealder/jernalder

sb. 159. Der fremkom kun meget få spor af oldtid. Eventuelt fordi en stor del af arealet er ødelagt af en
hårdhændet jordbehandling. De eneste regulære fund var resterne af en urne fra bronzealder eller
jernalder, og ardspor formodentlig fra samme periode, samt spredte flintafslag fra en sønderpløjet
stenalderboplads.
VAM 1433

Søren Christensen
Lene B. Frandsen

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Ager/mark - Bronzealder
Gravplads/grav - Bronzealder
Gravplads/grav - Jernalder

Sønderborg Amt
517. Himmark
23.01.05 Svenstrup

Boplads, hus

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 132. Der undersøgtes 6 treskibede langhuse. Hus 1 var 16 m langt og havde 6 sæt tagbærende
stolper og indgangsstolper. To tilhørende kvadratiske udhuse blev fundet. Hus 2 var en brandtomt af et
15 m langt treskibet hus med mindst 7 sæt tagbærende stolper og indgangsstolper på begge langsider.
Et kvadratisk udhus kan knyttes til Hus 2. Hus 3 var et 16 m langt treskibet langhus med 6 sæt
tagbærende stolper. Et rektangulært udhus kan knyttes til Hus 3. Hus 4 var et 17 m langt treskibet
langhus med mindst 5 sæt tagbærende stolper. Hus 5 var et mindre treskibet hus på 10 m med
indgangsstolper. Et kvadratisk udhus kunne knyttes til Hus 6. Hus 1, 3 og 6 er sandsynligvis den
samme gård der flytter rundt på pladsen.
HAM 4206
Bebyggelse - Romersk jernalder

Undersøgelser på havbunden Amt

Gunvor Christiansen

518. Romsøsund
40.14.12 Romsø Sund - Vestrev

Bosættesspor

Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

Marinarkæologisk forundersøgelse mellem Måle Strand og Romsø. Der fremkom kun få patinerede
stykker bearbejdet flint.
LMR 14537

Otto Christian Uldum

Bebyggelse - Ældre stenalder

519. Stevning Nor
40.15.34 Als Fjord - Dyvig

Bosættesspor

Selvvalgt forskning

Ældre stenalder

sb. 15. I Augustenborg Fjord, blev lokaliteten rekognosceret for submarine stenalderbopladser. Der
blev fundet store mængder bearbejdet flint, gytje- og tørvelag samt dynger af østersskaller.
LMR 14616

Otto Christian Uldum

Bebyggelse - Ældre stenalder

520. Katholm
40.15.35 Augustenborg Fjord

Bosættesspor

Selvvalgt forskning

Ældre stenalder

sb. 10. I Augustenborg Fjord, blev lokaliteten Katholm rekognosceret for submarine
stenalderbopladser. Der blev fundet ganske lidt bearbejdet flint, men en del væltede træstammer og
tørvelag.
LMR 14615

Otto Christian Uldum

Bebyggelse - Ældre stenalder

521. Mæhl
40.15.35 Augustenborg Fjord

Bosættesspor

Selvvalgt forskning

Ældre stenalder

sb. 9. I Augustenborg Fjord, blev lokaliteten Mæhl rekognosceret for submarine stenalderbopladser.
Der blev fundet en del bearbejdet flint og lidt faunalevn.
LMR 14613

Otto Christian Uldum

Bebyggelse - Ældre stenalder

522. Sebbelv Nor
40.15.35 Augustenborg Fjord

Bosættesspor

Selvvalgt forskning

Ældre stenalder

sb. 11. I Augustenborg Fjord, blev lokaliteten Sebbelv Nor rekognosceret for submarine
stenalderbopladser. Der blev fundet ganske lidt bearbejdet flint.
LMR 14614
Bebyggelse - Ældre stenalder

Otto Christian Uldum

523. Toftvej, Egernsund
40.15.38 Egernsund - Gråsten - Nybøl Nor

Bearbejdet flint

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Trods forventning om at der på stedet kunne træffes på levn af submarine stenalderbopladser blev der
kun gjort sporadiske fund af bearbejdet flint.
LMR 14483

Otto Christian Uldum

Andre anlæg/diverse - Oldtid

524. Gravvænge-Strandhuse
40.15.66 Rudkøbing løb - Tåsinge - Langeland

Bosættesspor

Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

Marinarkæologisk undersøgelse i Rudkøbing løb, Tåsinge-Langeland., mellem Gravvænge (Tåsinge)
og Strandhuse (Langeland). Der fremkom kun få patinerede stykker bearbejdet flint. Undersøgelsen
blev ikke fuldført over hele tracéet.
LMR 14569

Otto Christian Uldum

Bebyggelse - Ældre stenalder

525. Barsmark-Barsø
40.25-33 Als Nord

Bosættesspor

Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

sb. 35. Marinarkæologisk undersøgelse ved Als Nord. I forbindelse med kabelnedlægning mellem
Barsmark (Jylland) og Barsø fremkom kun meget få bosættelsesspor.
LMR 14574
Bebyggelse - Ældre stenalder

Otto Christian Uldum

