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Frederiksborg Amt
1. Tolvkarlevang
01.03.01 Frederiksborg Slots

Kogegruber og grube

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder / ældre jernalder og
Ældre romersk jernalder

Forud for byggemodning af et 12 ha stort område i den vestlige udkant af Hillerød foretog museet en
forundersøgelse, som resulterede i 18 kogegruber og een grube med keramik fra ældre romersk
jernalder.
NFHA2405

Esben Aarsleff

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Ældre jernalder

2. Allerød boldbaner
01.03.08 Lynge

Landsby

Andet anlægsarbejde

Yngre romersk jernalder

sb. 81. Forud for anlæggelsen af boldbaner forundersøgte museet et syv ha stort område, hvorpå der
fremkom op mod 15 huse og flere hegn fra yngre romersk jernalder. Ud fra husenes placering i forhold
til hinanden, kan det sandsynliggøres, at der er tale om en af de tidligste landsbystruktur i Nordsjælland.
NFHA2377

Niels Algreen Møller

Bebyggelse - Romersk jernalder

3. Brønsholm
01.04.11 Karlebo

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder per. VI

sb. 87. På baggrund af en forundersøgelse (AUD 2004) blev der udgravet et 6200 m² stort udsnit af et
bopladsområde, der på grundlag af keramikfund fra gruber kan dateres til yngre bronzealder per. VI.
Der blev registreret 137 anlæg, som lå koncentreret på hver sin lille bakke. Den største
fundkoncentration omfattede spor af tre Ø-V vendte, treskibede huse, mellem 16 og 17,5 m lange.
Hertil kommer muligvis spor af en staklade. Omkring husene fandtes et større antal kogestensgruber og
materialetagningsgruber, der sekundært var anvendt som affaldsgruber. Gruberne indeholdt kun et
begrænset fundmateriale, primært keramik. Omkring 80 m syd for husene fandtes en mindre
koncentration af gruber, bl.a. kogegruber, hvoraf en rummede et relativt stort skårmateriale fra per. VI.
Der blev ikke fundet hustomter i dette område. De to fundområder var adskilt af en sænkning, hvor
forundersøgelsen kun påviste få anlægsspor.
HØM 311
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Lotte Lai Sørensen
Ole Lass Jensen

4. Brønsholm II
01.04.11 Karlebo

Kogestensgruber, kælder

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder?, renæssance/nyere
tid

sb. 89. På baggrund af en forundersøgelse (AUD 2004) blev der på en lille, kuppelformet bakke
afdækket et 2170 m² stort areal. I udgravningssområdet blev der registreret 31 anlæg, primært i form af
kogestensgruber. 14 af kogestensgruberne lå på bakkens NV-skråning, hvor de var placeret i en eller to
NNV-SSØ orienterede rækker, der pegede ned mod et tidligere vådområde. Fire kogestensgruber lå tæt
sammen på bakkens østlige del, mens yderligere fire kogestensgruber lå mere spredt i
udgravningsområdet. Gruberne indeholdt ikke daterende fund. Sydligst i udgravningsområdet blev der
undersøgt en 6,3 x 2,6 m stor og indtil 1,2 m dyb grube, hvis ene ende var formet som en slags
nedgangsskakt. I enden af skakten lå et massivt lag af trækul. Evt. er der tale om en form for kælder
eller muligvis en røgeovn. Keramikfund daterer anlægget til perioden 1650-1900.
HØM 317

Lotte Lai Sørensen
Ole Lass Jensen

Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Nyere tid

5. Nivå 10
01.04.11 Karlebo

Boplads

Dyrkning

Y. kongemose- og æ. ertebøllekultur

sb. 73. Fortsat undersøgelse af boplads på en holm i den nu tørlagte Nivåfjord. På toppen af holmen
blev der udgravet tre jordfæstegrave med voksne individer. Den ene grav var stærkt nedpløjet. De to
øvrige grave var bedre bevaret og blev optaget som præparater. Et af præparaterne er i øjeblikket
næsten helt udgravet og rummer en okkergrav med en kvinde og en mand. Gravene er endnu ikke
præcist dateret. Nær gravene undersøgtes en velbevaret, forsænket hyttetomt med et centralt ildsted. På
typologisk grundlag kan hyttetomten dateres til yngre Kongemosekultur. Der er påvist yderligere grave
og hyttetomter på bopladsen, som undersøges i 2006.
HØM 106

Ole Lass Jensen

Bebyggelse - Ældre stenalder

6. Øresundshøj
01.04.11 Karlebo

Gruber

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Forud for byggemodning blev der udført forundersøgelse af et 3,5 ha stort areal. Der blev registreret 16
spredte gruber, heraf tre kogestensgruber. Gruberne indeholdt ikke daterende materiale.
HØM 322

Ole Lass Jensen

Grube - Oldtid

7. Teglbuen
01.04.11 Karlebo

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder

sb. 90. Der blev på det i alt 9 ha store område registreret i alt 200 anlægsspor i form af gruber og
stolpehulller. Anlægssporene koncentrerer sig i fire områder. To områder på hhv. 4800 m² og 6900 m²,
hvor der forekommer hustomter, er udvalgt til videre undersøgelser. Keramik fra gruberne daterer alle
fundområder til førromersk jernalder per. III eller ældre romersk jernalder.
HØM 299
Bebyggelse - Ældre jernalder

Mette Palm Hemmingsen

8. Munkegaarde
01.04.12 Tikøb

Kogegruber og grube

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

Forud for byggemodning af et 10 ha stort område S for Kvistgård, foretog museet en forundersøgelse.
Der fremkom 33 kogegruber og een grube med keramik fra yngre bronzealder.
NFHA2421

Esben Aarsleff

Grube - Yngre bronzealder

9. Toftlund
01.05.04 Lille Lyngby

Værkstedsplads

Skovrejsning

Romersk jernalder

sb. 139. Forud for skovrejsning på et fem ha stort område øst for Meløse undersøgtes et 500 m² stort
område, hvorpå der lå et treskibet langhus fra romersk jernalder og en indhegnet støbegrube med
adskillige digler, som formodes at være fra samme periode. Desuden fremkom flere gruber fra yngre
bronzealder på arealet.
NFHA2374

Esben Aarsleff

Bebyggelse - Romersk jernalder

10. Bombakken I
01.05.06 Skævinge

9 Grave, 400 ildgruber og ca. 50
kogestensgruber

Andet anlægsarbejde

Ældre germansk jernalder og Yngre
bronzealder / førromersk jernalder

sb. 34. Forundersøgelse og udgravning af et syv ha stort areal omkring den markante bakke,
Bombakken. 70 meter fra Bombakken fremkom ni hårdt nedpløjede grave fra ældre germansk
jernalder. Gravene indeholdt bl.a. knive, nøgler, skrinbeslag, få perler og en stærkt korroderet
bronzefibel. Under en enkelt grav blev der iagttaget tre sæt pælespor, som muligvis har udgjort en
konstruktion hen over graven. Tæt op af Bombakken fremkom der ca. 400 ildgruber, som lå i cirkler,
rækker og klynger. Mellem ildgrubefeltet og gravpladsen fremkom desuden ca. 50 badekarsformede
kogestensgruber omkring et fossilt vandhul.
NFHA1766

Esben Aarsleff

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

11. Bombakken II
01.05.06 Skævinge

kogegruber

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder / Ældre jernalder

Undersøgelse af et syv ha stort område udgravedes et kogegrubefelt med 92 kogegruber, som ikke lå i
formationer.
NFHA2323
Grube - Yngre bronzealder
Grube - Ældre jernalder

Esben Aarsleff

12. Bombakken III
01.05.06 Skævinge

Kogegruber

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder / Ældre jernalder

Forud for byggemodning af et syv ha stort område havde museet udpeget et mindre område med
kogegruber, som burde undersøges nærmere. Da der fremkom en gravplads andetsteds på arealet, blev
dette område dog bortprioriteret.
NFHA2324

Esben Aarsleff

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Ældre jernalder

13. Bombakken IV
01.05.06 Skævinge

Gruber

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder og Romersk
jernalder

Forud for byggemodning af et syv hektar stort område i den østlige udkant af Skævinge, fremkom fire
gruber med keramik på en mindre forhøjning.
NFHA2325

Esben Aarsleff

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Romersk jernalder

14. Korsbjerg Have Vest
01.06.01 Farum

Boplads

Vejanlæg

Ældre og yngre bronzealder

sb. 77. Fortsat undersøgelse (AUD 2003) af bopladsområde på en lav, sandet holm omgivet af tidligere
vådområder. Ved årets undersøgelse blev et 1700 m² stort område af bopladsens vestlige del udgravet,
hvorved der fremkom yderligere 45 anlæg, primært kogestensgruber. Kogestensgruberne koncentrerede
sig i to områder, hhv. på holmens nordlige og sydlige del, tæt ud mod det tidligere vådområde. Der
fandtes ikke snævert daterende materiale i gruberne, men tidligere er der på bopladsen fundet keramik
fra yngre bronzealder per. IV og per. V eller VI. På toppen af holmen blev tomten af et lille toskibet hus
med forsænket gulv udgravet i 2003. Hustomten er antagelig fra ældre bronzealder. Med årets
undersøgelse er der i alt udgravet 4600 m2, som formentlig dækker hovedparten af bopladsområdet.
HØM 285

Mette Palm Hemmingsen

Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

15. Trevangsvej
01.06.01 Farum

Grube

Vejanlæg

Oldtid

Ved en mindre forundersøgelse forud for vejudvidelse blev der registreret en kogestensgrube uden
daterende fundmateriale.
HØM 319
Grube - Oldtid

Københavns Amt

Mette Palm Hemmingsen

16. Bakkegården
02.01.08 Nørre Dalby

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Yngr. br./jernalder

Foruden gruber med betydelige mængder keramik fra yngre bronzealder, fremkom et mindre langhus
med tilhørende udhus antagelig fra bronzealder eller tidlig jernalder. Af vægforløbet var kun
stolpehullerne til indgangen ud for husets midte på nord- og sydsiden af huset bevaret.
KØM 2179

Svend Åge Tornbjerg
Anna Severin Beck

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

17. Hovstien
02.01.08 Nørre Dalby

Bebyggelse/høj/ardspor

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 25. Tæt ved og under en overpløjet gravhøj fremkom to udaterede langhuse. Under højen fandtes
der ligeledes tydelig ardspor i bunden af den gamle bevarede markoverflade. Højen var ca. 18 m i
diameter og uden spor efter randsten eller lign. Centralt under højen fremkom en 2 m dyb Ø-V-vendt,
aflang nedgravning uden spor efter kiste eller en gravlagt, men med en kæp rammet ned i midten af
"gravbunden". Nedgravningen var opfyldt med tørv af samme struktur og udseende som den tørv, højen
var opbygget af. Anlægget skal antageligt betragtes som en symbolsk gravhandling. Der foreligger
endnu ikke en datering af den bevarede del af træstykket
KØM 2527

Svend Åge Tornbjerg
Tina Lauritsen

Ager/mark - Udateret
Bebyggelse - Udateret

18. Majsmarken
02.01.08 Nørre Dalby

Gårdsanlæg

Andet anlægsarbejde

Yngre jernalder

sb. 24. På kanten af en stejl skråning blev der udgravet et lille, formodet gårdsanlæg bestående af et
enkelt langhus, der var 19 m langt og mindst 7,5 m. bredt. Udover huset var der kun et brøndhul på
stedet. Antageligt en meget kortvarig bebyggelse.
KØM 2525

Anna Severin Beck
Svend Åge Tornbjerg

Bebyggelse - Yngre jernalder

19. Sletten
02.01.08 Nørre Dalby

Gårdsanlæg

Andet anlægsarbejde

Vikingetid

Ved udgravningen fremkom to treskibede langhuse, hvor af det ene har været beboelseshus. Derudover
blev der fundet to mindre udhuse og en staklade. Tilsammen udgør de sandsynligvis en gårdsenhed.
Husene er placeret således, at de tilnærmelsesvis danner en trelænget enhed. Gårdsanlægget skal dateres
til yngre vikingetid ud fra hustyper. Det eneste fund fra udgravningen var en løsfunden tenvægt af
sandsten.
KØM 2526
Bebyggelse - Vikingetid

Anna Severin Beck
Svend Åge Tornbjerg

20. Tuen
02.01.08 Nørre Dalby

Grube

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 26. I forbindelse med en prøvegravning fremkom en grube med store mængder keramik fra sen
bronzealder per. VI. I grubens midte fremkom blandt keramikken adskillige større flintstykker med
spor efter tilhugning samt halvdele af to forskellige flintdolke fra senneolitikum.
KØM 2546

Anne C. Sørensen

Grube - Yngre bronzealder

21. Sømosen
02.02.01 Ballerup

Kulturlag, grav

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder/ældre jernalder

Undersøgelsesområdet omfattede ca. 10 ha. Der fremkom få anlæg. I alt registreredes 64 anlæg, 51
gruber og 13 stolpelignende nedgravninger. Kun et lille sodet anlæg indeholdt genstande i form af et
knust lerkar og stumper af hvidbrændte knogler; formentlig en brandgrav fra yngre bronzealder eller
ældre jernalder. Området viste sig at være særdeles nedpløjet.
TAK 1266

Anne B. Hansen

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

22. Brøndbylund 2
02.02.02 Brøndbyøster

Bebyggelsesspor

Vejanlæg

Oldtid

Der blev på det 9500 m² store område fundet sporadiske spor efter aktivitet i oldtiden, men en egentlig
udgravning blev ikke iværksat.
TAK 1255

Tom Giersing

Bebyggelse - Oldtid

23. Hvissinge Vest 3
02.02.04 Glostrup

Ukendt

Vejanlæg

Ukendt

Mindre prøveundersøgelse. Der blev anlagt en enkelt søgegrøft og der fremkom et enkelt udaterbart
anlæg i den sydlige del af området.
TAK 1287
Andre anlæg/diverse - Udateret

Anne B. Hansen

24. Herstedlund
02.02.05 Herstedvester

Boplads, grav

Vejanlæg

Førromersk/ældre romersk/yngre
romersk/germansk jernalder

sb. 24. Efter prøvegravning af 114.000 m² blev der foretaget en egentlig arkæologisk undersøgelse på
12.500 m². Der fremkom mange anlæg i form af gruber, stolpehuller, brønde og grave. Der fremkom 17
gårde der bestod af hovedhus alene eller hovedhus og et mindre udhus dateres til førromersk jernalder
og starten af ældre romersk jernalder. Husene, hvoraf mange er særdeles velbevarede, udgør flere faser
af gårde, der flyttede rundt i området. Tre til fem gårde har ligget samlet således, at de har dannet en
mindre landsby. I en grube i landsbyen fremkom desuden lerkarskår, dyreknogler og hjortetak, en
velbevaret ildbuk med plastisk ornamentik. Kun en gård kan dateres til yngre romersk jernalder. Fire
gårde er fra germansk jernalder, heraf er en enkelt indhegnet gård i to faser meget velbevaret.
Indvendigt langs hegnet har der været halvtage, og på den ca. 1.200 m² store gårdsplads fremkom
anlæg, der giver vidnesbyrd om, at der her er foretaget varmekrævende arbejdsprocesser - måske er der
bearbejdet metal og produceret hørgarn. På det højeste punkt fremkom en mindre gravplads med to
brandgrave og fem jordfæste grave, hvoraf en var en barnegrav. I den bedst bevarede grav lå en del
tænder fra den afdøde samt tre bronzefibler, der dateres til det første århundrede efter Kr.
TAK 1261

Tom Giersing

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

25. Hvidelers Agre
02.02.05 Herstedvester

Boplads

Skovrejsning

Jernalder

sb. 25. Et areal på ca. 1,8 ha i Vestskoven er rekognosceret forud for skovrejsning. Arealet var
forholdsvis nypløjet og iagttagelsesforholdene optimale. Der kunne opsamles en stor mængde
hvidbrændt flint samt flintafslag og skælhuggede flintblokke.
TAK 1268

Jens Henrik Jønsson

Bebyggelse - Jernalder

26. Charlottegård 2
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads, kogestensgruber, gruber

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder/tidlig førromersk
jernalder

sb. 127. På det ca. 5000 m² store område fremkom et hus fra yngre bronzealder/tidlig førromersk
jernalder. Endvidere var der en del kogestensgruber, samt enkelte gruber uden ildskørnede sten på
arealet.
TAK 1285
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Grube - Oldtid

Anne B. Hansen
Thomas Larsen Schmidt

27. Frøgård 3
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre romersk/germansk jernalder

I forbindelse med prøvegravning af 19.500 m² blev et mindre felt på 400 m², hvor der lå to hustomter i
forlængelse af hinanden, udgravet. Hustomterne repræsenterer formentlig en gård fra yngre romersk
jernalder/germansk jernalder, der har bestået af hovedhus med udhus.
TAK 1270

Tom Giersing

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

28. Frøvænget
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Romersk/germansk jernalder

sb. 128. Ved udgravning af 5.700 m² blev der registreret og udgravet langhuse fra 3.-8. årh. e. Kr., samt
mange hegn fra samme periode. De mange regisrerede anlæg kan inddeles i fire gårde, der har
eksisteret i op til tre faser. Den første gård er anlagt 3.-5. årh., men bebyggelsen dateres overvejende fra
5.-8. årh.
TAK 1293

Thomas Larsen Schmidt

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

29. Kragehave Ødetofter 4
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads, brønd

Andet anlægsarbejde

Sen vikingetid/tidlig middelalder

En prøveundersøgelse af 120.000 m² resulterede i en egentlig udgravning af 12.600 m². Undersøgelsen
bekræfter at der i området mellem Kragehavegård og Roskildevej findes udbredte spor efter bebyggelse
fra den sene vikingetid og tidlige middelalder. Udover dele af huse fra jernalder blev der udgravet en
brønd med velbevaret brøndkasse bygget af bøgeplanker og enkelte egeplanker i lafteteknik. Flere af
plankerne bærer præg af at være genbrug af bygningstømmer, idet der er naglehuller og udskæringer til
sammenføjning. To egeplanker er således samlet med skibsnagler og mellem de to planker sidder
kalfatring af blandt andet dyrehår. Formentlig er der tale om resterne af et middelalderligt fartøj fra
1200 eller 1300-tallet. På ydersiden af brøndkassen fandtes en stor slev samt et hestekranium.
TAK 1260

Anne B. Hansen

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

30. Stavemarken
02.02.07 Høje Tåstrup

Hustomt, Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Ældre romersk jernalder

En prøveundersøgelse af 25.000 m² resulterede i en egentlig udgravning af 3.400 m². I det største felt
fremkom spor af et ca. 12 m langt langhus, der dateres til ældre jernalder. Dele af en tilhørende mindre
økonomibygning ses få meter NØ herfor. Andre stolpespor SV herfor kan være dele af andre
bygninger, hegn eller lignende. Bosættelsen omgives af flere gruber, bestående af affaldsgruber med
keramikskår og dyreknogler samt kogestensgruber. Keramik fra stolper og gruber daterer bosættelsen
indenfor ældre jernalder, nærmere bestemt ældre romersk jernalder. På et mindre felt ca. ca. 100 meter
længere mod nordvest fremkom stolper og gruber, som er begyndelsen på et nyt bosættelsesområde, der
strækker sig mod nordvest udenfor undersøgelsesområdet.
TAK 1159
Bebyggelse - Romersk jernalder
Kulturlag - Romersk jernalder

Tom Giersing

31. Stavemarken 2
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads, gruber

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder/ældre jernalder

Ved udgravning af ca. 3.400 m² fremkom spor af et ca. 12 m langt beboelseshus med dobbelte sæt
tagbærende stolper der dateres til ældre jernalder. NØ herfor fremkom en mindre økonomibygning.
Endvidere fremkom gruber indeholdende skår, ben o.l. samt kogestensgruber. Keramikken daterer
gruberne til romersk jernalder. Den forhistoriske bebyggelse er ikke afgrænset mod NV.
TAK 1158

Birgitte Borby Hansen

Grube - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

32. Ishøjgård
02.02.08 Ishøj

Bebyggelse

Vejanlæg

Middelalder

sb. 43. Det prøveudgravede område omfatter 21,6 ha. Der blev registreret bebyggelsesspor i form af 14
huse, to hegn samt talrige grøfter og gruber. På langs af undersøgelsesområdet findes i nærmest N-S
retning et omfattende system af formentlig middelalderlige grøfter, men udover disse er
bebyggelsessporene koncentreret til en forhøjning, der strækker sig fra undersøgelsesområdets NV-lige
hjørne og mod SØ, samt til den sydligste del af undersøgelsesområdet, der skråner ned mod Lille Vejle
Å. Prøvegravningen viser, at der er arkæologiske interesser i otte områder, dækkende et samlet areal på
21.600 kvadratmeter
TAK 1284

Jens Fog Jensen

Bebyggelse - Middelalder

33. Langagergård
02.02.11 Sengeløse

Boplads, Hustomt

Andet anlægsarbejde

Jernalder/vikingetid

sb. 97. Efter prøvegravning af 18.000 m² blev 1.000 m² udvalgt til egentlig undersøgelse. Herved
fremkom spor efter et mindre hus fra førromersk jernalder samt tomten fra et større langhus; af en
sjælden type fra vikingetid. Resterne af et mindre hegnsforløb ved et vandhul blev ikke dateret. Enkelte
gruber indeholdt blandt andet keramik fra jernalder.
TAK 1154

Tom Giersing

Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

34. Hove landsby
02.02.12 Smørum

Ukendt

Andet anlægsarbejde

Ukendt

sb. 105. Mindre forundersøgelse. Der blev anlagt to søgegrøfter, hvor der fremkom to recente anlæg.
TAK 1274
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Anne B. Hansen

35. Schæfergården
02.02.12 Smørum

Boplads, grube, grav

Vejanlæg

Bronzealder/ældre jernalder

sb. 104. Undersøgelsesområdet omfatter et areal på ca. 45.000 m². På det højstliggende plateau i
området fremkom bosættelsesspor fra ældre jernalder samt flere gruber. I området nær en overpløjet
gravhøj (020212-15) fremkom bevaret højfyld fra en central stengrav, og en mulig sekundær
jordfæstegrav. Ligeledes kunne iagttages en ringgrøft i højens ydre periferi. Der blev udvalgt 4.385 m²
til egentlig udgravning.
TAK 1283

Anne B. Hansen

Bebyggelse - Ældre jernalder
Grube - Ældre jernalder
Gravhøj - Udateret

36. Nordlejren
02.02.16 Værløse

Hustomt

Andet anlægsarbejde

Ældre/yngre romertid

sb. 139. Prøveundersøgelse på Flyvestation Værløse, hvor der var udvalgt fire områder på ialt 4100 m²
til nærmere undersøgelse. Ved udgravningen kunne erkendes dele af huse i to områder. Husene skal
dateres til ældre og yngre romersk jernalder.
TAK 1286

Anne B. Hansen
Thomas Larsen Schmidt

Bebyggelse - Romersk jernalder

37. Ryget Skovby 4
02.02.16 Værløse

Boplads, hegn/palisade, gruber, grav

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder/ældre romersk
jernalder/tidlig vikingetid

sb. 10. Efter prøvegravning af 60.000 m² blev 600 m² udvalgt til en egentlig undersøgelse. Desuden
blev det anbefalet, at resterne af en overpløjet gravhøj fra bronzealderen burde bevares for eftertiden.
Ved selve undersøgelsen fremkom syv hustomter og nogle hegnsforløb, hvoraf det ene var et hegn med
halvtag. Hustomterne dateres til yngre bronzealder, ældre romersk jernalder og tidlig vikingetid. I nogle
nærvedliggende gruber fremkom blandt andet lerkarskår. Stolpehuller på række viste, at der kan føjes
155 m til et tidligere fundet palisade/hegnsforløb, således at palisaden/hegnet nu er konstateret på et
388 m langt N-S-gående forløb på den vestvendte bakke. I en "overpløjet" brandgrav fremkom brændte
knogler og et stykke af en bronzering. Graven er formentlig fra slutningen af bronzealderen eller
begyndelsen af jernalderen. I enkelte stenfyldte anlæg (der ikke er færdigundersøgt i 2005) fremkom
små mængder brændte knogler fra mennesker og dyr (formentlig hunde) samt enkelte ubestemmelige
genstande af bronze; der findes mindst 15 stenfyldte anlæg på pladsen. En foreløbig tolkning er, at der
er tale om grave fra vikingetid. I nærheden lå der en del mindre trækulsfyldte "pletter" med enkelte
brændte knogler.
TAK 1259
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Ældre jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Gravplads/grav - Vikingetid
Grube - Oldtid

Tom Giersing

38. Gyngemose Park
02.03.03 Gladsakse

Grube

Andet anlægsarbejde

Bronzealder/Nyere tid

Undersøgelsesområdet omfattede et areal på ca. 38.700 m², hvor der i alt blev anlagt 18 søgegrøfter.
Område 1: I den sydlige del af området fremkom flere større gruber, hvor en af gruberne ud fra
keramikken kan dateres til bronzealder. I den nordlige og østlige del af området kunne der konstateres
store mængder af moderne affald, og området har formentlig været anvendt som byggeplads i
forbindelse med anlæggelsen af TV-Byen. Område 2: Spredt i hele det undersøgte område fremkom
kogestensgruber samt en del gruber hvis funktion er uklar. Den sydligste del af området bar præg af, at
der for ganske nylig har ligget et større jorddepot. Denne del af området betragtes som ødelagt. I den
nordlige del af området fremkom en del anlæg, der må betegnes som lavere liggende områder områder, der gennem tiden er fyldt op med kulturjord.
TAK 1263

Anne B. Hansen

Grube - Bronzealder
Kulturlag - Nyere tid

39. Høje Søborg
02.03.03 Gladsakse

Boplads, kogegrube

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 67. Undersøgelsesområdet omfattede et areal på 6.000 m². I den østlige del af området fremkom et
enkelt flintafslag samt ildgruber, der ikke kan dateres nærmere end til oldtid.
TAK 1264

Anne B. Hansen

Bebyggelse - Oldtid
Grube - Oldtid

40. Sneglehøj-området
02.03.03 Gladsakse

Boplads, hustomt, grav

Vejanlæg

Stenalder/romersk jernalder/germansk
jernalder

sb. 66. En prøveundersøgelse af 10.000 m² resulterede i udgravning af 8.600 m². Udgravelsesområdet
er beliggende for foden af den fredede gravhøj Sneglehøj. Her udgravedes et større sammenhængende
område med kogestensgruber. I den nordligste del af undersøgelsesområdet fremkom en gård fra det 5.6. årh. bestående af hovedhus, hegn og udhus. 27 m V for Sneglehøj blev der registreret en langdysse
med to kamre og rester af tørmur. Langdyssen har været mindst 17 m lang og 11 m bred.
TAK 1269

Anne B. Hansen

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Grube - Oldtid

41. Hulegården
02.03.04 Herlev

Boplads/anlæg

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder/oldtid

Undersøgelsesområdet omfattede et areal på ca. 1.000 m². Der fremkom dele af to huse og et hegn. Det
ene hus samt hegn kunne dateres til ældre romersk jernalder. Dateringer af det andet hus er uklart. Der
fremkom endvidere kulturlag samt gruber med keramik der dateredes til oldtid.
TAK 1298
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Grube - Oldtid

Thomas Larsen Schmidt

42. Amagertorv 7
02.03.06 København

Fundament, brolægning, opfyldslag.

Restaurering

1200-tallet. 15-1600-tallet

Et gårdrum midt på matriklen skulle graves ud til kælder. I den øverste halvdel af fylden fandtes rester
af et stenfundament til en ca. 2½ m bred bygning fra 1500- eller 1600-tallet. Under denne var der
bevaret ca. 1,20 m af organiske kulturlag fra middelalderen, og som C14-dateredes til 1200-tallet. Der
er på matriklen endvidere fundet flere brolægningsniveauer.
KBM 3111

Lisbeth Poulsen

Bebyggelse - Middelalder

43. Amalienborg
02.03.06 København

Brolægning

Restaurering

1600-tallet

sb. 307. Københavns Bymuseum fulgte også i 2005 renoveringen af fundamenter på Amalienborg.
Der blev fundet brolængninger under samtlige undersøgte bygninger. Disse stammer muligvis fra
Sophie Amalienborg, opført 1667-73.
KBM3043

Camilla Haarby Hansen
Julie Lund

Vej/bro - Nyere tid

44. Blågårdskolen
02.03.06 København

Begravelser

Andet anlægsarbejde

1800-tallet.

sb. 302. Under renovering af skolegård blev der registreret menneskeknogler.
KBM 3248

Trine Borake

Gravplads/grav - Nyere tid

45. Bremerholm II
02.03.06 København

Opfyldslag, husfundamenter og
murrester

Andet anlægsarbejde

1500 til 1900

Udgravningen dækker perioden omkring 1500 til 1900-tallet og afdækkede 1500-tals opfyldslagene i
strædet "Dybet" mellem København og holmen "Bremerholm". Derudover udgravedes rester af to af
Christian d. 4.´s Skipperboder samt en række fundaments- og murrester fra 1700- og 1800-tallets
begyndelse. Genstandsmaterialet er omfattende og meget velbevaret.
KBM 3220
Bebyggelse - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

Jane Jark Jensen

46. Bremerholm/Dybensgade
02.03.06 København

Kulturlag, trækonstuktioner

Andet anlægsarbejde

Middelalder, nyere tid.

sb. 130. Fortsat undersøgelse af kulturlag og trækonstruktioner fra 1500-tallet. Trækonstruktionerne har
været anvendt til opfyldning af området.
KBM2246

Søren Kjems

Bebyggelse - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

47. Christianshavn
02.03.06 København

Trævandrør

Andet anlægsarbejde

1700-tallet.

I forbindelse med tilsyn på fjernevarmeetablering blev der registreret et trævandrør.
KBM 3321

Stine Wozniak

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

48. Det Centrale Valby II
02.03.06 København

Husfundament, affaldsgruber

Andet anlægsarbejde

1700 eller 1800-tallet

I forbindelse med byggemodning af området ved Annexstræde og Valby Langgade fremkom
fundamentet af et 1700- eller 1800-tals hus, samt to affaldsgruber, hvoraf den ene indeholdt små
porcelænsfigurer og dukkestel. Fundene kan primært dateres til 1800-tallet.
KBM 3208

Jane Jark Jensen

Bebyggelse - Nyere tid
Grube - Nyere tid

49. Det sydlige hjørne af Dr. Tværgade og
Kronprinsessegade
02.03.06 København

Vandrør af træ

Andet anlægsarbejde

1700-tallet

I en dybde af ca. 1 m under belægning fremkom et vandrør af træ.
KBM 3258

Hoda El-Sharnouby

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

50. Dronningens Tværgade 12
02.03.06 København

Kulturlag og teglgulv

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

I forbindelse med renoveringen af den stående bygning Dr. Tværgade 12 fremkom kulturlag og rester
af et teglgulv.
KBM 3257
Bebyggelse - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

Hoda El-Sharnouby

51. Emdrupvej 54, 56 - 58
02.03.06 København

Afaldsgrube

Andet anlægsarbejde

Begyndelsen af 1700-tallet

I forbindelse med fjernvarmearbejde på Emdrupvej fremkom én enkelt affaldsgrube med en del større
stykker keramik, deriblandt tre - fire stykker hornmalet keramik af holstensk type fra begyndelsen af
1700-tallet.
KBM 3289

Hoda El-Sharnouby

Grube - Nyere tid

52. Fælledevej 12
02.03.06 København

Løsfund

Andet anlægsarbejde

Ukendt

I forbindelse med udskiftningen af en kabelblok i gården til Fælledvej 12, blev fundet en enkelt human
knogle (den proximale ende af en underbensknogle).
KBM 3294

Andre

Andre anlæg/diverse - Udateret

53. Garnisons Kirkens
Menighedsbønehave, Sankt Annæ Plads 4.
02.03.06 København

opfyldslag

Andet anlægsarbejde

1700-tallet

I forbindelse med etableringen af en ny sandkasse med betonbund på børnehavens legeplads fremkom
et større antale humane knogler, fortrinsvis kranier, ribben og enkelte rørknogler. Der er sandsynligvis
tale om en genbegravelse i forbindelse med den sløjfede kirkegård ved Garnisons Kirken.
KBM 3421

Stine Wozniak

Kulturlag - Nyere tid

54. Gråbrødre Torv 8
02.03.06 København

Fundament, begravelser

Restaurering

Omk.1400

sb. 165. Ved gravning i 160 m² stor kælder til Gråbrødre Torv 8 og det 70 m2 store gårdsareal til nr. 6
og nr. 8 fremkom den NØ del af kampestensfundament til gråbrødremunkenens klosterkirke, samt
fundament til en mur, der udgår fra kirkens NØ hjørne og skråner mod NØ. Muren afgrænser
kirkegården, der ligger N og NØ for kirken. Her fremkom 68 begravelser samt rester af 71 personer.
Der er en overvægt af mænd i den udgravede del af kirkegården. Aldersmæssigt er der overvægt af
individer, der er døde mellem det 16. og 40. leveår. I børnegruppen er spædbørnene i overtal. De
fundne begravelser vurderes til at være samtidige med den fundne kirke og mur.
KBM 2885
Bebyggelse - Middelalder
Gravplads/grav - Middelalder

Vivi Lena Andersen

55. Helsingørsgade
02.03.06 København

Vejsekvenser, trævandrør og
husfundamenter

Andet anlægsarbejde

Middelalder - nyeretid

I forbindelse med etableringen af fjernvarmetunnel blev den nordligste ende af Helsingørsgade
udgravet. Der fremkom en række vejlag, hvoraf det ældste kunne C-14 dateres til 1534, mens en rende i
vejens østside kunne C-14 dateres til 1331/1397. Et hjulspor under omtalte rende kunne dateres til
1285. Endvidere blev der påtruffet en hovedvandledning af træ med tre stik, hvoraf det SØ-lige kunne
dateres dendrokronologisk til 1733/34. I udgravningens NØ-lige hjørne ved hjørnet af den tidligere
Helsingørsgade og Adelgade fremkom fundament og kælder af en bygning fra 1872, der har tilhørt de
Forenede Danske Sukkerfabrikker, mens en bygning på kampestensfundament umiddelbart S for denne
sandsynligvis skal dateres til 1600-tallet.
KBM 3114

Hoda El-Sharnouby

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

56. Knabrostræde m.fl.
02.03.06 København

Brolægning, bygningsrester,
trækonstruktioner

Andet anlægsarbejde

Middelalder, 16-1700-tallet

sb. 313. I forbindelse med tilsyn med ledningsarbejder gennem Knabrostræde, Skindergade, over
Strøget, Skoubogade samt i Snaregade blev der afdækket efterreformatoriske trækonstruktioner samt
bygningsrester fra 16-1700-tallet, der stammer fra facadelinjerne før de store bybrande i 1700-tallet. I
Skoubogade blev der tre meter under terræn ligeledes fundet middelalderlig brolægning.
KBM 2908

Lisbeth Poulsen
Hoda El-Sharnouby
Vivi Lena Andersen
Niels Grumløse

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

57. Kultorvet m.fl.
02.03.06 København

Kulturlag, fundamenter

Andet anlægsarbejde

1600-tallet, 1700-tallet.

Tilsyn med renoveringen af vandledningsnettet i dele af Indre by, hvor dele af den middelalderlige
bykerne blev berørt. Der fremkom dog kun få løsfund fra middelalderen, men der blev ved
undersøgelsen konstateret forholdsvis tykke kulturlag i den nordlige del af bykernen. I forbindelse med
tilsynet blev der gjort fund af en bred vifte genstandsgrupper, men hovedsagelig keramik. Ligeledes
blev der muligvis fundet middelalderlige fundamenter. Ellers blev fremdraget yngre fundamenter fra
1700-talsbebyggelsen, som den så ud før saneringen i begyndelsen af 1900-tallet.
KBM 3052
Bebyggelse - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

Niels Grumløse
Lisbeth Poulsen

58. Kvæsthusbroen (overløbsbassin)
02.03.06 København

Bolværk og opfyldslag

Andet anlægsarbejde

1600- til 1800-tallet

I forbindelse med opførelsen af Skuespilshuset på Kvæsthusbroen blev nogle trækonstruktioner og
opfyldslag fra 1600- til 1800-tallet udgravet.
KBM 3099

Trine Borake
Susanne Møller Johansen

Bebyggelse - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

59. Kvæsthusbroen (Skuespilshus)
02.03.06 København

Bolværk, opfyldslag

Andet anlægsarbejde

1600- og 1700-tallet

sb. 303. I forbindelse med anlæggelsen af det nye skuespilshus på Kvæsthusbroen blev der foretaget
omfattende jordarbejder. Der blev i den forbindelse afdækket trækonstruktioner og gravet igennem
opfyldslag fra 1600- og 1700-tallet.
KBM 3100

Susanne Møller Johansen

Bebyggelse - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

60. Langeliniebro ved Kastellet
02.03.06 København

Bolværk eller jordanker

Andet anlægsarbejde

1800-tallet

I forbindelse med etableringen af en ny permanent gangbro over banelegmet ved Østerport Station
skulle anlægges et nyt brofæste på Kastelssiden, indenfor 100 m´s beskyttelseslinien. Ved gravearbejdet
fremkom en trækonstruktion, der menes at kunne henføres til Kastellets renoveringsperiode i starten af
1800-tallet. Der er sandsynligvis tale om en form for bolværk eller jordanker, hvis funktion har været at
forankre en større mængde jord fra Kastellets nordlige underværker.
KBM 3128

Allan Larsen
Stine Damsbo Winther

Bebyggelse - Nyere tid

61. Løvstræde 6
02.03.06 København

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

16-1700-tallet

I forbindelse med omlægning af fjernvarmerør blev den ene halvdel af gården til Løvstræde 6 gravet
op. Der blev her påtruffet kulturlag, der på baggrund af det meget meget sparsomme fundmateriale,
kunne dateres til 1600/1700-tallet. Arealet har formodentligt fungeret som have for den tidligere
bebyggelse i området. Muligvis er der tale om dele af Gråbrødre Klosters frugthave.
KBM 3196
Kulturlag - Nyere tid

Hoda El-Sharnouby

62. Nyboder Skole, Oslo Plads
02.03.06 København

Bunker

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

Området ved Nyboder Skole ligger inden for Kastellets fredningenszone. Ved opførelsen af en multihal
i forbindelse med skolens bygninger fremkom dog kun en bunker fra besættelsen.
KBM 3165

Allan Larsen
Stine Damsbo Winther

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

63. Nyboder, Sankt Pauls Plads
02.03.06 København

Fundamenter

Andet anlægsarbejde

1630erne

Der blev afdækket fundamenter fra Christian IV´s Nyboder, opført i årene efter 1636. Desuden blev
undersøgt et teglstensgulv fra et af husene.Fundmaterialet udgjordes af keramik og fajance i forskellige
afskygninger. Ligeledes blev jordlagene i området undersøgt, og det kunne konstateres, at der ikke ses
den samme ophobning af kulturlag, som ses i middelalderbyen.
KBM 3221

Niels Grumløse

Bebyggelse - Nyere tid

64. Østergade 13
02.03.06 København

Grøft.

Restaurering

Middelalder.

sb. 224. Ved udskiftning af fundamentet i ejendommen Østergade 13 blev der afdækket kanten af en
stor nedgravning (en grøft) med tydelige oprensningsspor. Fylden bestod af gytje dateret ved hjælp af
keramikfund til 1500-tallet. Det nederste fyldlag blev C14-dateret til år 1269.
KBM 3106

Lisbeth Poulsen

Andre anlæg/diverse - Middelalder

65. Sankt Annæ Plads 30
02.03.06 København

Opfyldslag

Andet anlægsarbejde

1600 og 1700-tallet

Udgravning af fundrige affaldslag fra 1600- og 1700-tallet.
KBM 3261

Hoda El-Sharnouby

Kulturlag - Nyere tid

66. Sankt Annæ Plads 9
02.03.06 København

Opfyldslag

Andet anlægsarbejde

16- og 1700-tallet

Udgravning af fundrige opfyldslag fra 1600- og 1700-tallet.
KBM 3260
Kulturlag - Nyere tid

Hoda El-Sharnouby

67. Spanteloftvej
02.03.06 København

Stopbom

Vejanlæg

Efterreformatorisk tid.

sb. 273. Besigtigelse og registrering af dele af forankringen af "stopbommen" tilhørende bedding 1 på
Nyholm i forbindelse med en restaurering af anlægget. Der blev udtaget prøve til dendrokronologisk
analyse; det var dog ikke muligt at datere den udtagne prøve.
KBM2906

Lars Søgaard Sørensen

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

68. Spanteloftvej, Marinestation Holmen.
02.03.06 København

Skibsspante af eg, opfyldslag

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

I forbindelse med nedgravningen af et vandrør tæt på Stopbommen på Spanteloftvej på Holmen
fremkom et godt 6,70 m langt skibsspante. Spantet lå i et stenet opfyldslag bestående af sand, grus og
teglstykker.
KBM 3259

Hoda El-Sharnouby

Vrag - Nyere tid

69. Upsalagade 22
02.03.06 København

Begravelser

Restaurering

1700-tallet.

Under en gårdrenovering i Upsalagade 22 blev der fundet skeletter, der formentlig stammer fra det store
pestudbrud i 1711. Knoglerne gennemgår i øjeblikket en antropologisk analyse.
KBM 3215

Lisbeth Poulsen

Gravplads/grav - Nyere tid

70. Vimmelskaftet 35
02.03.06 København

En stavbygget og en bulbygget brønd

Andet anlægsarbejde

Middelalder/Efterreformatorisk tid

I forbindelse med renovering af Vimmelskaftet 35 blev registreret dele af en stavbygget brønd, der på et
senere tidspunkt er forstyrret af anlæggelsen af en bulbygget brønd. Sidstnævnte var bevaret i to skifter
af svært egetømmer med indre mål 80 x 80 cm.
KBM 3137
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Hoda El-Sharnouby

71. Fortun Fort
02.03.07 Lyngby-Tårbæk

Fort

Restaurering

Nyere tid

sb. 209. Ved en lille sondering i august 2005 ud for sydfacaden af Fortun Fort bekræftedes den
nærmere beliggenhed og udformning af de tildækkede diamantgrave foran fortets to kaponiere.
Efterfølgende blev betonkanten ved de to diamantgrave afdækket i det fulde forløb i december 2005, og
tømt for fyldjord til en dybde af 25 cm under betonkanten. Derefter er der ved Lyngby-Taarbæk
kommunes foranstaltning fyldt grus i diamantgravene - således at betonkanterne står fri, og
diamantgravene atter kan opleves som en del af fortanlægget.
TAK 1295

Jens Henrik Jønsson

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

72. Frederik 2.s Kongevej, Geel Skov
02.03.10 Søllerød

Vej

Selvvalgt forskning

Efterreformatorisk-/Nyere tid

sb. 373. I den nordlige del af Geel Skov er der undersøgt to snit udlagt på tværs gennem Frederiks 2.s
nedlagte kongevej. Frederik 2 lod i 1580érne vejen anlægge som en privatvej - en kongevej - fra
København til Frederiksborg. Vejen mistede sin betydning, da den ny og nuværende Kongevejen blev
anlagt 200 år senere. Formålet med undersøgelsen var at lære vejens forløb, udformning og opbygning
nærmere at kende. Specielt det ene af de udlagte snit har givet gode informationer, og viser på dette
sted en ca. 7 - 7,5 m. bred vej afgrænset af grøfter og opbygget af fyldlag. Der ses flere faser i vejens
anlæg og opbygning.
TAK 1291

Jens Henrik Jønsson

Vej/bro - Nyere tid

73. Bjælkevangen
02.05.04 Karlslunde

Gruber

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 34. Forundersøgelsen afdækkede enkelte spredte udaterede oldtidsgruber
KØM 2520

Svend Åge Tornbjerg
Louise Felding

Grube - Oldtid

74. Rørmosen
02.05.04 Karlslunde

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Y. br./førr. jern./yng. rom. jern.

Der blev i to felter afdækket spor efter tre bygningskonstruktioner i form af treskibede huse. De
yderlige påviste anlæg bestod af materiale-, affalds- og kogegruber. På baggrund af fundmaterialet og
bygningskontruktioner kan det konstateres, at området har været udnyttet i bosættelsesmæssige
sammenhænge i yngre bronzealder samt førromersk og yngre romersk jernalder. Fund af jernslagger
antyder at der har været udøvet smedjehåndværk på stedet.
KØM 2545
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Anne C. Sørensen
Svend Åge Tornbjerg

75. Hegnet
02.05.08 Reerslev

Hustomt, grube, hegn

Vejanlæg

Vikingetid/tidlig middelalder

sb. 22. Undersøgelsesområdet omfattede et areal på ca. 5.000 m². Undersøgelsen resulterede i fem
søgegrøfter. I det ene felt fremkom et tofteskel eller et markskel. I det sydligste felt fremkom dele af et
hus, grøftesystemer samt gruber. Huset og de omkringliggende anlæg dateres til vikingetid/tidlig
middelalder.
TAK 1305

Anne B. Hansen

Bebyggelse - Vikingetid
Grube - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Grube - Middelalder

Holbæk Amt
76. Herredsåsen
03.01.01 Kalundborg

Gruber, stolpehuller, kulturlag

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder, bronzealder, ældre
jernalder

sb. 98. Forud for byggemodning blev der udført en prøvegravning nord for Skolen på Herredsåsen. Der
blev påvist spor efter en 12 m lang tætstillet stolperække, som vurderet ud fra fund af en del tynde
flintafslag i det ene stolpehul formodes at være fra yngre stenalder. Desuden blev der undersøgt en
grube med keramik fra yngre bronzealder, en grube fra ældre jernalder og 18 kogegruber. Keramik fra
jernalderen fandtes ligeledes ved kanten af et tørlagt vandhul.
KAM 2005-001

Jens Nielsen

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

77. Karlsworæ
03.01.01 Kalundborg

Grube, stolpehuller

Andet anlægsarbejde

Højmiddelalder og renæssance

sb. 100. I forbindelse med kloakering blev der undersøgt gruber, stolpehuller og et vinklet grøftanlæg
fra højmiddelalder og rennæssance. For middelalderens vedkommende dateres 7 gruber med bl.a.
blyglaserede kandeskår med skældekoration til ca. 1250-1350. En sølvmønt fra en af gruberne er
formentlig slået under Erik Klippings regeringstid (1259-1286). Arkivstudier peger i retning af, at
lokaliteten er identisk med et udsnit af den i 1649 nedlagte landsby Karlsworæ (Kong Valdemars
Jordebog 1231), Oræ (1452), Oreby (1682), Urø (herredsbogen).
KAM 2005-011
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Jens Nielsen
Niels Hartmann

78. Lerchenborgvej
03.01.01 Kalundborg

Flint

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Mindre prøvegravning i område relativt tæt V for det areal, hvor arkæologiforeningen i 2002
gennemførte en prøvegravning på en boplads fra yngre Ertebøllekultur. Der blev kun i meget beskedent
omfang konstateret human flint i de håndgravede prøvehuller i 2005.
KAM 05-263 (sagsnr.)

Niels Hartmann
Jens Nielsen

Andre anlæg/diverse - Oldtid

79. Dyssevænget.
03.01.03 Raklev

Grube, stolpehuller

Andet anlægsarbejde

Bronze-jernalder

sb. 403. Forud for byggemodning gennemførtes prøvegravning med påvisning af primært en række
kogegruber samt et par stolpehuller, sidstnævnte dog sikkert af ret ny dato. Til afledning af vand fra
mindre vandlidende areal var der i forbindelse med dyrkning af mark syd for undersøgelsesområdet
forud for prøvegravningstidspunktet blevet gravet en grøft, som førte et stykke ind i byggemodnings
området. Denne grøft havde skåret sig igennem en større bopladsgrube indeholdende
bronzealder/jernalder-keramik, hvilket sammen med kogegruberne klart angiver tilstedeværelsen af
oldtidsbebyggelse i nærområdet samt giver lidt mere præcise dateringsmæssige holdepunkter for denne.
KAM 2005-003

Niels Hartmann

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

80. Rørstræde 4
03.01.03 Raklev

Jordfæstegrav

Vejanlæg

yngre romersk jernalder

sb. 402. Ved museets udgravning på stedet blev påvist størstedelen af en jordfæstegrav, hvor den
begravede havde fået lerkar og en bennål med som gravgave. Lerkarret giver en datering til yngre
romersk jernalder.
KAM 2005-005

Jens Nielsen

Gravplads/grav - Romersk jernalder

81. Tømmerup Præstegård
03.01.08 Tømmerup

Stensætninger

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 204. Forud for opførelse af ny konfirmandstue til Tømmerup Præstegård foretog museet en mindre
prøvegravning og opfølgende afsluttende undersøgelse, med påvisning af markante stensætninger og lægninger, som imidlertid ud fra underliggende genstande dateres til historisk tid, og muligvis skal
opfattes som del af et nyere tids haveanlæg.
KAM 2005-010
Bebyggelse - Nyere tid

Jens Nielsen
Niels Hartmann

82. Dyssevej
03.01.09 Ubby

Kulturlag

Vejanlæg

Nyere tid

Prøvegravning forud for anlæggelse af sø i lavning beliggende mellem to sb-registrerede
stenalderlokaliteter. Ejeren af grunden kunne i forbindelse med prøvegravningen fortælle, at han ad
omveje var blevet fortalt, at en tidligere ejer skulle have benyttet lavningen til dumpning af diverse
affald hentet i Ubby i forbindelse med privat renovationsvirksomhed. Dette blev til fulde bekræftet
gennem prøvegravningen, hvorimod der ikke blev påvist spor efter aktiviteter fra forhistorisk. Udsmid
ud i en tidligere sø, som givetvis har ligget på stedet, fra evt. stenalderbebyggelse ned til kanten af
denne kan dog ikke udelukkes, men sådant udsmid må i så fald ligge på dybere niveau end
prøvegravningen blev foretaget til ( i overensstemmelse med forventet nedgravningsdybde ved
anlæggelse af sø ) eller ligge med en mere brednær placering i forhold til den gamle sø på stedet.
KAM 04-544 (sagsnr.)

Niels Hartmann

Kulturlag - Nyere tid

83. Østergårds Jorder
03.01.09 Ubby

Gruber, stolpehuller

Vejanlæg

MN, ældre jernalder

sb. 224. I forbindelse med muldafrømning af et kloaktracé blev påtruffet stolpehuller, gruber og et
grøftanlæg samt kulturlag fra mellemneolitisk tragtbægerkultur og førromersk jernalder per. IIIa. Blandt
stolpehullerne kunne udskilles en såkaldt staklade, der antagelig tilhører jernalderfasen.
Bebyggelsessporene hører sammen med anlæggene fra prøvegravningen KAM 2003 010 i 2003 og en
større udgravning KAM 2004 007 i 2004.
KAM 2005-016

Jens Nielsen

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

84. Holbækvej 54
03.01.10 Årby

Jordfæstegrav

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 322. Forud for tilbygning til privatbolig blev der af museet foretaget prøvegravning samt
efterfølgende egentlig undersøgelse af en grav fra romersk jernalder. Fundet af graven var på ingen
måde overraskende, idet der tilbage i 1923 ved nyopførelse af huse på stedet var fundet skeletter fra ca.
9 grave, hvoraf museet (J.S. Møller) på daværende tidspunkt kun fik lejlighed til at observere en i
oprindeligt leje. Denne synes dog ikke at være blevet nærmere dokumenteret.
KAM 2005-002
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Niels Hartmann
Jens Nielsen

85. Løve Sydøst
03.02.05 Gierslev

gruber og stolpehuller

Andet anlægsarbejde

Bronze-jernalder, tidlig middelalder og
nyere tid

sb. 80. Der blev påtruffet et større antal bebyggelsesspor, der bl.a. ud fra sparsomme mængder af
keramik dateres til yngre bronzealder/ældre jernalder, tidlig middelalder og nyere tid. Anlæggene består
af gruber, kogegruber, dele af en hegnsgrøft af usædvanlig karakter og et større antal stolpehuller.
Blandt sidstnævnte kunne udskilles flere relativt korte lineære forløb, 4 såkaldte staklader samt huller
efter tagbærende stolper fra østenden af et treskibet langhus, hvor 3 faser ser ud til at være tilstede.
Hørproduktion senere end middelalderen er dokumenteret ved mindst 3 brydegrave med rester af
mosetørv i bunden. Brydegrave brugtes til tørring af hørrens taver efter rødning.
KAM 2005-012

Niels Hartmann
Jens Nielsen

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

86. Reersø Bilmuseum
03.02.09 Kirke Helsinge

Gruber

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Ved prøvegravningen kunne påvises et par kogegruber.
KAM 2005-019

Niels Hartmann

Grube - Oldtid

87. Søndersted
03.03.13 Søndersted

Stolpehul/grube

Andet anlægsarbejde

XXX

Der fremkom 3 anlæg ved prøveundersøgelsen: et stolpehul, en grube og et rundt fyldskifte, der kun var
få cm dybt. Ingen af de undersøgte anlæg kunne dateres. Gruben kan bedst tolkes som en
lertagningsgrube, der er blevet fyldt med kulturmateriale i form af sandet, brunt fyld med nister af
trækul og brændt ler.
mho2005020

Bente Juhl Andersen

Bebyggelse - Udateret
Grube - Udateret

88. Tølløse Vest 2
03.03.16 Tølløse

Stolpehuller og kogestensgruber

Andet anlægsarbejde

XXX

Forundersøgelsen dækkede et areal på ca. 9 ha og afslørede, at der på dele af arealet var spor efter
bosættelsesaktiviteter i form af kogestensgruber og enkelte stolpehuller. Hovedparten af
kogestensgruberne var koncentreret i 3 grupper, mens de resterende kogestensgruber lå enkeltvis eller
to og to. Da der ingen genstande blev fundet i anlæggene, kan de ikke dateres nærmere. Vådområder og
et stort antal recente forstyrrelser kan være årsag til at egentlige bosættelsesspor mangler.
mho2005029
Grube - Oldtid
Bebyggelse - Udateret

Stine Jæger Hoff

89. Kongsøre Torpedostation
03.04.02 Egebjerg

Boplads/kogestensgruber

Vejanlæg

Oldtid

Ved muldafrømning i forbindelse med mindre vejanlæg blev påtruffet mørke pletter, som foranledigede
i en mindre arkæologisk undersøgelse af 6 kogestensgruber
OKM 1861

Arne Hedegaard Andersen

Grube - Oldtid

90. Maglemosegård
03.04.05 Højby

Boplads/kogestensgruber

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Ved iagttagelse af muldafrømning i forbindelse med anlæggelse af spildevandsledning blev på en flad
bakketop undersøgt 3 kogestensgruber.
OKM 1841

Arne Hedegaard Andersen

Bebyggelse - Oldtid
Grube - Oldtid

91. Havnsøgård Sydvest
03.06.04 Føllenslev

Gruber, grøft, udsmid

Andet anlægsarbejde

Tragtbægerklt, udateret

Der blev ved Havnsøgård Sydvest blot fundet et stykke af et grøftformet anlæg, der antages at være fra
enten middelalder eller senere perioder. Ved overløbsbassinet fandtes et meget stort lavereliggende
udsmidslag med lidt flintafslag og et par skrabere fra yngre stenalder. Under udsmiddet var der
lertagningsgruber. Der fremkom enkelte andre gruber i højereliggende terræn. Lidt keramik fra en lille
grube umiddelbart S for udsmidslaget kan dateres til slutningen af tidligneolitisk eller begyndelsen af
mellemneolitisk tid.
KAM 2005-013

Jens Nielsen

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

92. Litexarealet
03.06.04 Føllenslev

Stolpehul

Vejanlæg

Yngre stenalder

Ved prøvegravning i forbindelse med udstykning blev blot påtruffet et enkelt stolpehul med lidt
stenalderkeramik, der kan dateres til slutningen af tidligneolitisk eller begyndelsen af mellemneolitisk
tid.
KAM 2005-015
Bebyggelse - Yngre stenalder

Jens Nielsen

93. Særslev Nordvest
03.06.08 Særslev

gruber og stolpehuller

Vejanlæg

førromersk IIIa, nyere tid

sb. 126. Nær placeringen af Særslev (ud fra udskiftningskortet fra 1790) blev der af museet foretaget
prøvegravning, hvor der kunne påvises diverse aktivitetsspor i området tæt ved det gamle Særslev i
form af stolpehuller og gruber, som i tid rimeligvis må knytte sig til denne periode af byen. Herudover
blev påvist og delvist undersøgt flere bopladsgruber fra førromersk jernalder per. III a.
KAM 2005-006

Niels Hartmann

Grube - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Nyere tid

94. Transitledning Ubberup-Birkendegård
03.06.10 Værslev

gruber, kulturlag

Andet anlægsarbejde

diverse oldtid

sb. 104 . Anlægskontrol på 2,9 km langt vandled- ningstrace med påvisning af gruber og
kulturlag.Vurderet ud fra terrænnet er der tale om 5 adskilte lokaliteter.
KAM 2004-014

Jens Nielsen
Niels Hartmann

Grube - Oldtid
Kulturlag - Oldtid

95. Kastanie Alle II
03.07.12 Svinninge

Ildsteder

Andet anlægsarbejde

XXX

Ved undersøgelsen erkendtes 2 ildsteder beliggende i den vestligste grøft. Ildstederne indeholdt intet
daterende materiale, men de kan knytte sig til en bebyggelse der i så fald skal søges længere mod V/SV.
Det kan være den stenalderbosættelse, der kendes fra det antikvariske arkiv.
mho2005025

Niels Wickman

Bebyggelse - Udateret

Sorø Amt
96. Vrangslund NV
04.01.01 Alsted

Hyttetomt

Andet anlægsarbejde

Neolitikum

sb. 26. Mindre undersøgelse af et neolitisk kulturlag, som ud fra lagets indhold og fund af ildsted
tolkes som en hyttetomt. Flintredskaberne, især skrabere, lå koncentreret omkring ildstedet, hvor der
også fandtes flere store sten. Et enkelt uornamenteret skår og den grove flintteknik daterer hytten til
mellemneolitisk Tragtbægerkultur.
SVM 2004077
Bebyggelse - Yngre stenalder

Kirsten Christensen

97. Bromme Plantage 1
04.01.09 Pedersborg

Agersystemer

Råstof

Nyere tid

sb. 30. Registrering af 3 agersystemer med forskellig orientering i den nordøstlige del af Bromme
Plantage.
SVM 2005024

Kirsten Christensen

Ager/mark - Nyere tid

98. St. Ladegård
04.01.10 Slaglille

-

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 35. Forundersøgelse på en N-vendt skråning, SØ for avlsbygningerne til St. Ladegård forud for
udvidelse af stald. Kun løsfund af munkesten.
SVM 2004001

Kirsten Christensen

Bebyggelse - Udateret

99. Akademigrunden
04.01.11 Sorø

Ingen anlæg

Andet anlægsarbejde

16-1700-tal

sb. 5. Fund af mønter, medaljer, stjertpotteskår, kriftpibestumper, kakler og fliser gjort ved
håndsoldning af jord opgravet i forbindelse med renoveringen af Store Plads.
SVM 2005064

Kirsten Christensen
Hugo H. Sørensen
Ib Nielsen

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

100. Boldhuset, Sorø Akademi
04.01.11 Sorø

Syldsten, brolægning

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 5. Besigtigelse af syldstenrække af smedje opgivet i 1700-årene samt overliggende brolægning af
havesti eller tidligere vej nord for Sorø kirkegård.
SVM 2005102

Kirsten Christensen

Bebyggelse - Nyere tid

101. Møllekanalen Ingemannsvej 15
04.01.11 Sorø

Kanal; opfyld

Andet anlægsarbejde

Middelalder; nyere tid

sb. 9. Besigtigelse ved anlæg af befæstet parkering over Møllekanalen, der er delvis opfyldt på stedet.
Der kunne konstateres opfyld til tidligere havesti og ældre opfyldning med brokker af munkesten og
andre ældre teglbrokker og skår af stjertpotter m.v. Kanalens sider eller oprindelige bundflade blev ikke
påtruffet.
SVM 2005093
Andre anlæg/diverse - Middelalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Hugo H. Sørensen

102. Farendløse N
04.02.04 Farendløse

Boplads

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 3. Kortvarig prøveundersøgelse med fund af enkelte oldtidsanlæg - affaldsgruber og
kogestensgruber - der ikke kan dateres nærmere.
SVM 2005027

Henrik Høier

Bebyggelse - Oldtid

103. Haslev Teknikum
04.02.07 Haslev

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

Forundersøgelse af S-vendt skråning gav spredtliggende stolpehuller og gruber, som ud fra fund af
velbrændt keramik og enkelte flintredskaber dateres til yngre bronzealder.
SVM 2004032

Kirsten Christensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

104. Troelstrupgård
04.02.07 Haslev

Kogegruber, ildsteder og affaldsgruber.

Andet anlægsarbejde

Udateret oldtid

Ved kortvarig prøveundersøgelse forud for byggemodning registreredes 21 oldtidsanlæg, overvejende
kogestensgruber, ildsteder og enkelte affaldsgruber. I en affaldsgrube fandtes et skiveflintbor.
Formodentligt skal anlæggene dateres til yngre stenalder eller evt. bronzealder.
SVM 2005060

Henrik Høier

Grube - Oldtid
Kulturlag - Oldtid

105. Slettebjerg V
04.02.09 Jystrup

Gruber

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 43. Forundersøgelse gav spredtliggende udaterede gruber og nyere markskel. Overfladefund af
Østersøkeramik uden tilhørende anlæg er formodentlig endt på marken sammen med gødning.
SVM 2004075
Grube - Oldtid

Kirsten Christensen

106. Klostermarken NØ
04.02.13 Ringsted Ls

Boplads og gravplads

Vejanlæg

Førromersk jernalder

sb. 55. Der blev fundet stolpehuller fra fem huse dateret til førromersk jernalder per. II og dertil
stolpehuller fra seks mindre økonomibygninger. Bebyggelsen kunne inddeles i to faser, med to
gårdsanlæg i første fase og tre gårdsanlæg og seks økonomibygninger i anden fase. I det nordlige
interesseområde fandtes 25 brandpletter og en urnegrav samt to askefyldte nedgravninger, som tolkes
som kremeringsgruber. Disse dateres også til førromersk jernalder per. II. Desuden blev renerne af to
marksystemer afdækket. To sølvmønter blev opsamlet på markoverfladen, begge dateret til 14 årh. e.
Kr. f.
SVM 2005014

Jeppe Boel Jepsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder

107. Klostermarken NØ2
04.02.13 Ringsted Ls

Kulturlag og gruber

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder

Forundersøgelse af ca. 12.000 kvm. før anlæg af støjvold. Bopladsspor i form af kulturlag,
kogestensgruber og gruber påtruffet. En grube indeholdt de artikulerede knogler fra bagenden af en
kalv. Enkelte daterende skår fundet. Desuden kunne iagttages agerrener fra middelalder blev påtruffet.
Rester af agersystem skal sandsynligvis tilskrives Ringsted klosters aktiviteter i området. På arealet blev
ligeledes fundet et område med aktivitet fra yngre stenalder blev fundet ægpartiet af en neolitisk sleben
økse. Søgegrøfterne skar en 5-6 m bred og ca. 1,3 m dyb grøft fyldt med mange store sten, der tydeligt
falder sammen med "ejerlavsskellet" dvs. matrikelskellet, og derfor må tolkes som værende den gamle
nu opfyldte matrikelgrøft.
SVM 2005042

Jeppe Boel Jepsen

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Grube - Ældre jernalder
Kulturlag - Ældre jernalder
Ager/mark - Middelalder

108. Klostermarken NØ3
04.02.13 Ringsted Ls

Bopladsområde

Vejanlæg

Neolitikum

sb. 71. Mindre undersøgelse af 16-17 m bredt vejtracé med registrering af stolpehuller, gruber og
kogegruber. Udover keramik og knogler fandtes i et anlæg to tætliggende, smukke fladehuggede
tyndnakkede flintøkser, der ikke var færdigbearbejdede.
SVM 2005043
Bebyggelse - Yngre stenalder

Henrik Høier

109. Klostermarken S1
04.02.13 Ringsted Ls

Bebyggelse, hus, brønd, gruber

Andet anlægsarbejde

1200-tallet

sb. 75. Udenfor middelalderbyen Ringsted er udgravet en mindre bebyggelse, som har hørt under
benediktinerklostret. En del af stolpehullerne kan sammenstilles til et sikkert grundrids af en 5 m lang
og 15 m bred bindingsværksbygning med jordgravede stolper, hvor vægstolperne har båret vægten af
tagkonstruktionen. En brønd med en 2,5 x 2,5 m brøndkasse af træ indeholdt en 30 cm spisebrik og et
lille metalkar. Fund af Østersøkeramik, få glaserede kandeskår samt Valdemar Sejr mønter daterer
bebyggelsen til 1200-årene. Desuden fandtes mange agerrener på Benediktinerklostrets jord.
SVM 2005054

Kirsten Christensen

Bebyggelse - Middelalder

110. Klostermarken V1
04.02.13 Ringsted Ls

Boplads

Andet anlægsarbejde

Neolitikum; TN/MNA1

sb. 72. Kortvarig udgravning af 1350 kvm med registrering af 34 oldtidsanlæg, primært stolpehuller,
affaldsgruber og kogegruber/ildsteder. Anlæggene indeholdt flintafslag, keramik (tragtbægerkultur)
samt dyreknogler.
SVM 2005045

Henrik Høier

Bebyggelse - Yngre stenalder

111. Klostermarken V2
04.02.13 Ringsted Ls

Gruber

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Ved forundersøgelse af 21.000 m² blev påtruffet et mindre antal gruber. De lå spredt og uden
systematik. Intet daterende materiale blev fundet.
SVM 2005046

Jeppe Boel Jepsen

Grube - Oldtid

112. Klostermarken V3
04.02.13 Ringsted Ls

Agersystemer

Andet anlægsarbejde

Middelalder/nyere tid

sb. 73. Forundersøgelse af udstykningsområde nær Ringsted Å gav agerrener til middelalderlige og
nyere tids marksystemer, som relateres til Ringsted Benediktinerkloster.
SVM 2005062

Kirsten Christensen

Ager/mark - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid

113. Hejninge Gl. Skole
04.03.04 Hejninge

Ingen anlæg

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 18. Forundersøgelse nær Hejninge landsby gav en naturlig tilvokset lavning samt detektorfund af en
cirkulær bronzeskive, muligvis middelalderlig.
SVM 2005017
Andre anlæg/diverse - Udateret

Kirsten Christensen

114. Kirke Stillinge SV
04.03.07 Kirke Stillinge

Gruber; stolpehul

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 117. Kortvarig prøveundersøgelse med fund af enkelte gruber og enkelte stolpehuller. Ingen
daterende fund.
SVM 2005044

Henrik Høier

Bebyggelse - Udateret
Grube - Udateret

115. Banevej 12
04.03.08 Korsør

Syldsten

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 124. Forundersøgelse nær fund af henrettede personer gav fund af 2 mulige syldsten, men ikke
yderligere anlægsspor eller fund.
SVM 2005018

Kirsten Christensen

Bebyggelse - Udateret

116. Kassebjerggård N
04.03.12 Sankt Mikkels Ls

Bopladsområde med tilhørende
aktivitetsområder

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder og Romersk jernalder

sb. 49. Undersøgelse af fire arealer på i alt godt 14.700 m². Registreret blev 348 oldtidsanlæg, hvor
hovedparten er bopladsrelaterede anlægstyper som stolpehuller, affaldsgruber, kogegruber og ildsteder
m.v. Vigtigst er 10 huskonstruktioner fordelt på otte regulære treskibede jernalderhuse samt 2 mindre
tilhørende økonomibygninger/udbygninger. Undersøgelsen gav et stort og meget varieret keramisk
materiale Husenes konstruktionsformer kombineret med den fundne keramiks udformning og sirlige
ornamentik viser, at bebyggelsen kan dateres til romersk jernalder. Enkelte affaldsgruber skal på grund
af flintinventaret dateres til yngre stenalder.
SVM 2004072

Henrik Høier

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

117. Schweizerpladsen
04.03.14 Slagelse

Opfyldningslag, rende

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 30. I forbindelse med renoveringen af den nordlige del af Schweizerpladsen fandtes et meget stort
opfyldt kulturlag/lavning, som ud fra fund af hornmalet keramik dateres til Nyere tid efter 1600.
Sydvest for lavningen fandtes en tilgroet rende af uvis funktion og i kanten af lavningen var en
nedgravning til en brønd med trætønde i bunden. Mindre forundersøgelse af den vestlige del af
Schweizerpladsen gav enkelte middelalderanlæg (1000-1100-årene) på den sydlige del og
spredtliggende nyere tids anlæg (16-1700-tal). I toppen af en middelalderbrønd lå flere, nedsunkne
lergulve af en bygning, som har ligget henover den opfyldte brønd.
SVM 2004005
Kulturlag - Nyere tid

Kirsten Christensen

118. Slotsbjergby S1
04.03.15 Slots Bjergby

Slotsbjergby S1

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 52. Mindre forundersøgelse af 2000 m² forud for udstykning og byggeri. Enkelte kogestensgruber
blev påtruffet, men kunne kun overordnet dateres til oldtid. Tilknyttede bebyggelsesspor formentlig
mod Ø og SØ.
SVM 2004080

Hugo H. Sørensen

Grube - Oldtid

119. Hesselbjerg
04.03.19 Tårnborg

Bebyggelse og aktivitetsområder

Andet anlægsarbejde

Neolitikum, bronzealder

sb. 130. Prøveundersøgelse på byggemodningsareal gav 64 oldtidsanlæg fordelt på stolpehuller,
kogestensgruber samt affaldsgruber og ildsteder. 20 stolpehuller danner grundrids af en formodet
neolitisk hustomt. Fundmaterialet (keramik og flint) kan dateres til neolitikum (MN1) og bronzealder.
SVM 2005049

Henrik Høier

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

120. Lysehøj
04.03.19 Tårnborg

Boplads; råstofudvinding; grave

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 105. Forundersøgelse af et område på ca. 80.500 m² forud for byggemodning. På områdets østlige
del blev registreret et koncentreret bebyggelsesområde med mindst tre langhuse og en
økonomibygning/udhus samt en større mængde affaldsgruber fyldt med keramik, dyreknogler og
slagger fra jernudvinding. I knoglematerialet er foreløbig konstateret skaldyr, fiskeben, tamdyr og
jagtvildt, blandt andet knogler af sæl.
SVM 2005047

Henrik Høier

Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

121. Tårnborgvej V1
04.03.19 Tårnborg

Aktivitetsområde

Andet anlægsarbejde

Neolitikum/bronzealder.

Kortvarig prøveundersøgelse på 6,4 ha stort areal med registrering af 24 spredtliggende affalds- og
kogestensgruber m.v., hvori der kun fandtes ganske lidt keramik i eet anlæg. Da der på stedet kendes
aktivitet fra yngre stenalder og bronzealder, skal anlæggene sandsynligvis dateres indenfor dette
tidsrum.
SVM 2005028
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Henrik Høier

122. Vejsgårdsparken Nord
04.03.19 Tårnborg

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Jernalder, middelalder/Nyere tid

Forundersøgelse af et 138.500 m² stort areal med jernalderbebyggelse. Der udvalgtes 3
interesseområder med mange stolpehuller, hvoraf mindst 2 sikre husgrundrids kan udskilles, ligesom
der her var keramikholdige affaldsgruber. Bebyggelsessporene dateres på grundlag af hustyperne til
flere perioder af jernalderen, mens keramikken i affaldsgruberne dateres til ældre jernalder. På den
nordlige del af arealet fandtes mange agerrener fra middelalder og nyere tid.
SVM 2005048

Kirsten Christensen

Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

123. Åkandegaard
04.03.20 Vemmelev

Landfærdsel; vej/vadested

Andet anlægsarbejde

Udateret

Besigtigelse af fundsted for større og mindre sten, hvori der var flere dyreknogler. Der er muligvis tale
om resterne af en vejkasse med småsten afgrænset af større langs siderne. Der var ingen umiddelbart
daterende fund.
SVM 2005099

Hugo H. Sørensen

Vej/bro - Udateret

124. Vejsgårdsparken 3
04.03.20 Vemmelev

Boplads

Andet anlægsarbejde

Neolitkum, YBA, YGJ

sb. 53. Større undersøgelse af et felt på 8.800 m² på byggemodningsgrund ved Vejsgårdsparken med
fund af to langhuse typologisk dateret til hhv. ældre germansk jernalder og yngre germansk jernalder
samt to mindre økonomi-/udbygninger. Omkring husene blev registreret affaldsgruber/nedgravninger,
kogestensgruber, brøndanlæg samt agerrener fra et system af højryggede agre fra middelalderen samt
fund af flintredskaber fra neolitikum, keramikskår fra yngre bronzealder, jernalder samt fra yngre
germansk jernalder/tidlig vikingetid. Hertil kommer enkelte dyreknogler, heraf enkelte med slagtespor.
SVM 2005032

Varaporn Poorisrisak

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

125. Guldagergård
04.04.02 Eggeslevmagle

Bebyggelsesspor, markskel

Andet anlægsarbejde

Trb MN, Middelalder/Nyere tid

sb. 56. Prøvegravningen af stor byggegrund gav spredtliggende anlægsspor i form af stolpehuller,
gruber og lavninger. Fund af skår af ornamenterede tragtbægre daterer nogle af de forhistoriske anlæg
til MNI . Området ligger henover 2 ejerlav og gennemskæres af flere markskel fra middelalder/nyere tid.
SVM 2005020
Bebyggelse - Yngre stenalder
Ager/mark - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid

Kirsten Christensen

126. Flakkebjerg SØ1
04.04.03 Flakkebjerg

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 7. Prøvegravning på sydvendt skråning gav spredtliggende, fundtomme bebyggelsesspor i form af
stolpehuller, kogestensgruber og gruber. Koncentrationen af anlægssporene antyder, at
bebyggelsessporene fortsætter på bakketoppen nordfor.
SVM 2004057

Kirsten Christensen

Bebyggelse - Oldtid

127. Krøllausgård
04.04.08 Høve

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Enkelte kulturlag fra oldtiden kunne iagttages på det 5000 m² store område.
SVM 2005033

Hugo H. Sørensen

Kulturlag - Oldtid

128. Labofaparken
04.04.13 Skælskør

Landbebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 57. Forundersøgelse gav spredtliggende bebyggelsesspor i form af stolpehuller og affaldsgruber,
som ud fra fund af Østersøkeramik kan dateres til tidlig middelalder, ca 1000-1100. Formodentlig en
del af den nærliggende Hesselby landsby
SVM 2005038

Kirsten Christensen

Bebyggelse - Middelalder

129. Hvilebjerg NV1
04.04.16 Sørbymagle

Aktivitetsområde.

Andet anlægsarbejde

Bronze-/og eller Jernalder.

sb. 1. Kortvarig prøveundersøgelse med fund af ikke nærmere daterbare anlægstyper som koge- og
affaldsgruber.
SVM 2004056
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Henrik Høier

130. Strids Mølle Dysse
04.05.05 Gunderslev

Langdysse

Restaurering

Neolitikum

sb. 8A. Restaurering af dysse. Det reaktangulære dyssekammer var i ældre tid delvist sprængt ved den
ene langside, ligesom dækstenen var fjernet. Stenstykkerne blev sat på plads således, at kammerets
form gendannedes. Højen genopbyggedes med tilført fyld, i højde med kammerets sidesten, ligesom der
etableredes offentlig adgang. Et udgravningsfelt anlagdes mellem højfoden og kammerets ødelagte
langside med både et langsgående og tværgående profil, som viste langhøjens opbygning af runde
marksten og tæt pakning af knust flint omkring kammeret. Under kammeret fandtes en
vegetationshorisont som indeholdt en del keramik der tydede på en ældre aktivitet før opbygningen af
langhøjen.
NM18333/03-14

Torben Dehn
Jørgen Westphal
Svend I. Hansen

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

131. Strids Mølle jættestue
04.05.05 Gunderslev

Jættestue

Restaurering

Neolitikum

sb. 7. Restaurering af jættestue. Dækstenene over jættestuen løftedes af, hvorefter kammer og gang
tømtes for indskredet fyld. Alle originale dele dokumenteredes. Manglende dæksten over gangen
erstattedes af tilførte for at stabilisere konstruktionen. Alle nedbrudte tørmure restaureredes, ligesom
dækstenene genoplagdes. Jættestuen dækkedes derefter af stabilgrus og Bentonit-membran, samt
muldlag der tilsåedes med græsfrø. Der etableredes offentlig adgang. Ved oprensningen i kammeret
fandtes et smukt og næsten helt hængekar, samt en del mellemneolitiske flintredskaber. I
udgravningsfeltet mellem jættestuen og langdyssen, sb. 8, fandtes nogle flintredskaber fra
senpalæolitikum. Jættestuen er oprindeligt opført på et ældre grøftanlæg, som konstateredes under
jættestuens gulv, samt ved en parrallel grøft uden for jættestuehøjen, i det udlagte udgravningsfelt
imellem denne og sb.8. Formentlig drejer det sig om en tidlig neolitisk langhøj, sløjfet før
jættestuebyggeriet.
NM1- 8333/03 - 13

Torben Dehn
Jørgen Westphal
Svend I. Hansen

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

132. Lille Næstved, Karrebæksvej
04.05.07 Herlufsholm

Kulturlag, skeldige

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

Prøvegravning forud for byggeri. I den sydlige del sås hovedsageligt opfyld og andre aktiviteter fra
nyere og nyeste tid (18/1900-tallet), samt en ældre skelgrøft, som kan genfindes på udskiftningskort.
Kun et enkelt fyldskifte (stolpehul?) havde oldtidskarakter, men kunne ikke nærmere dateres.
NÆM 2004:113
Ager/mark - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

Præstø Amt

Mette C. Olsen

133. Møllebækvej
05.01.04 Herfølge

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Ældre rom. - ældre germ. jernalder

Undersøgelse af bebyggelsesspor fra romersk jernalder og ældre germansk jernalder dækkende et areal
på næsten 3000 m². Ved udgravningen fremkom ni huskonstruktioner - seks langhuse og tre mindre
udhuse, hvoraf det ene var særskilt indhegnet. Bebyggelsen kan tolkes som et gårdsanlæg i flere faser,
hvoraf en af de sene faser måske kun bestod af et mindre hus der var 11,4 m langt omgivet af et 19 x 13
m stor firkantet stolpeindhegning. Til en senere fase hører også et langhus på 35 m. Udover keramik
fremkom der en spydpids af jern samt dragtnål af bronze.
KØM 2539

Louise Felding
Svend Åge Tornbjerg

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

134. Præstevænget
05.02.07 Mern

kogegruber

Andet anlægsarbejde

oldtid

Ved prøvegravning fremkom der to kogegruber, og ikke andre anlæg.
SMV 8006

Kristoffer Buch Pedersen

Grube - Oldtid

135. Rødegårds allé
05.02.10 Skibinge

Anlæg

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Ved prøvegravning viste der sig enkelte spor efter nedgravede anlæg af forhistorisk karakter, som ikke
kunne forbindes med hinanden.
SMV 7977

Keld Møller Hansen

Andre anlæg/diverse - Oldtid

136. Bårsevej
05.02.11 Snesere

Boplads; hustomter

Andet anlægsarbejde

Old.; Nyere tid

Forud for byggemodning foretoges en mindre forundersøgelse, hvorved der sydvestligt på grundstykket
fremkom en del anlægsspor, herunder et større antal stolpehuller af forhistorisk karakter samt rester af
to syldstenssatte hustomter, formentlig fra 1600/1700 tallet.
NÆM 2005:131
Bebyggelse - Oldtid
Bebyggelse - Nyere tid

Mette C. Olsen
Thomas Roland

137. Svingkærvej
05.02.11 Snesere

Boplads

Andet anlægsarbejde

Old.

Ved prøvegravning på et mindre areal forud for byggemodning øst for Brøderup fremkom enkelte
anlægsspor af oldtidskarakter.
NÆM 2005:138

Mette C. Olsen

Bebyggelse - Oldtid

138. Amaliehaven
05.02.13 Vordingborg

Flintafslag

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 190. Ved prøvegravning viste der sig tørve- og gytjeaflejringer med enkelte flintafslag.
SMV 7989

Kristoffer Buch Pedersen

Andre anlæg/diverse - Oldtid

139. Kildemarksvej
05.02.13 Vordingborg

Anlægsspor

Andet anlægsarbejde

Udateret

Ved prøvegravning viste der sig enkelte anlægsspor
SMV 7991

Kristoffer Buch Pedersen

Andre anlæg/diverse - Udateret

140. Knudsskov
05.02.13 Vordingborg

boplads

Selvvalgt forskning

brommekultur

sb. 125. Ved prøvegravning på lokaliteten fandtes enkelte flintafslag i pløjelaget. Der var ikke spor
efter bevaret kulturlag under pløjejorden.
SMV 8032

Kristoffer Buch Pedersen

Bebyggelse - Palæolitikum

141. Oldsbjergvej
05.02.13 Vordingborg

Andre anlæg

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Ved prøvegravning fremkom der enkelte spor efter anlæg af forhistorisk karakter.
SMV 8025

Kristoffer Buch Pedersen

Andre anlæg/diverse - Oldtid

142. Rosenvang
05.02.13 Vordingborg

Fyldskifter

Andet anlægsarbejde

middelalder

sb. 189. Ved prøvegravning fremkom to mindre fyldskifter med lidt stjertpotte-keramik.
SMV 7978
Andre anlæg/diverse - Middelalder

Dorthe WIlle-Jørgensen

143. Vordingborg Slotsruin
05.02.13 Vordingborg

kirketomt

Selvvalgt forskning

middelalder

sb. 168. En ca. 1,60 m bred undersøgelsesgrøft blev anlagt tværs over koret, hvor apsis og den
retvinklede korafslutning støder sammen. Da der fra udgravningen i 1897 er omtalt en romansk
gravsten indmuret i fundamentet på det nord for koret liggende sakristi fortsattes udgravningsgrøften
herigennem og førtes helt ud til ringmuren til Valdemar Atterdags borg for at få et indblik i kirkegården
nord for tomten samt om muligt at finde en ydre afgrænsning af denne.Ved undersøgelsen kunne det
konstateres, at apsis og retkangulært kor i Andreas Kirketomt repræsenterer to byggefaser, hvor
apsisbuen er ældst. Korets indre er totaludgravet i 1897, dog stod en muret grav med skelet tilbage. En
sammenligning af fotografier fra 1890erne og tilstanden i dag viser kun få tegn på ødelæggelser af
murværket i både kor og sakristi. Kirkegården nord for kirken har været intenst benyttet. Således var
det næsten overalt umuligt at konstatere nedgravninger til grave, ligesom der fandtes utallige skeletdele
i fyldjorden. Grøftens østprofil over kirkegården viser en klar deling mellem påfyldninger efter
Valdemar Atterdag og kirkegårdsjord under Valdemar Atterdags trædeflade, hvilket tyder på, at
kirkegården ikke er blevet benyttet efter borgens nedlæggelse. Valdemar Atterdags borgmur har endnu
3 skifter med bevarede facadesten på indersiden. Langs muren løber i højde med det øverste af
fundamentsstenene i ringmuren en markstensbrolægning med midterrabat og kantsten. Tilsyneladende
ligger dette gadeforløb oven på kirkegårdsjord (om der er tale om kirkegård eller almindeligt opfyld
kunne dog ikke konstateres med sikkerhed, idet brolægningen af fredningshensyn ikke måtte fjernes).
Der blev ikke konstateret nogen egentlig afgrænsning af kirkegården.
smv 7473

Dorthe WIlle-Jørgensen

Kirke/Kirkegård - Middelalder

144. Fakse Fjernvarme
05.03.02 Fakse

Andre anlæg

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 42. Ved prøvegravning fremkom enkelte anlægsspor fra oldtiden.
smv 8028

Kristoffer Buch Pedersen

Andre anlæg/diverse - Oldtid

145. Fakse Losseplads
05.03.02 Fakse

Andre anlæg

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 35. Ved prøvegravning blev enkelte anlæg af forhistorisk karakter registreret.
SMV 7999

Keld Møller Hansen

Andre anlæg/diverse - Oldtid

146. Schølervej
05.03.02 Fakse

kogegruber

Andet anlægsarbejde

oldtid

sb. 41. Ved prøvegravning fandtes adskillige anlæg af forhistorisk karakter, der ikke kunne sættes i
forbindelse med hinanden. Derudover viste der sig ved et tidligere vådområde fem badekarformede
kogegruber på række.
SMV 7993
Grube - Oldtid

Kristoffer Buch Pedersen

147. Slåenvej
05.03.03 Hylleholt

kogegrube

Andet anlægsarbejde

oldtid

sb. 27. Ved prøvegravning viste der sig enkelte anlægspor på let skrånende terræn
SMV 7998

Kristoffer Buch Pedersen

Grube - Oldtid

148. Rhitrasvej
05.03.04 Karise

kogegrube

Andet anlægsarbejde

oldtid

sb. 45. Ved prøvegravning af et 6000 m2 stort areal fremkom to kogegruber.
SMV 7987

Kristoffer Buch Pedersen

Grube - Oldtid

149. Brinken I-II
05.04.01 Hammer

Kogegruberækker, hustomt,
bopladsspor

Andet anlægsarbejde

Y. b.a./æ. j.a./oldtid

Prøvegravning og efterfølgende udgravning på et ca. 60.000 m² stort område. Især den NØ-lige del af
området var rigt på anlæg, især koge- og affaldsgruber, men fund til datering af anlæggene var yderst
fåtallig. To områder trådte markant frem, nemlig kogegrubefeltet fra yngre bronzealder/førromersk
jernalder (fire C-14 dateringer ligger mellem 2760-2530 BP) og huset fra ældre jernalder. Begge fund
knytter sig på bedste vis til det tidligere udgravede område beliggende umiddelbart N for denne
lokalitet, hvor der både er fundet huse af ældre jernalders karakter 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
den ældre jernalder, både af en hverdagsmæssig samt en rituel karakter.
NÆM 2005:122A-B

Lehne Mailund Christensen
Anne Rosenberg Andersen

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

150. Pederstrup
05.04.06 Mogenstrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Ved prøvegravning på et større areal vest for Pederstrup fremkom kun spredte stolpehuller og gruber af
oldtidskarakter. Omkring og på en mindre højning midt på arealet sås dog større koncentration af
kogestensgruber dels i klynge og dels tilsyneladende i en mindre række.
NÆM 2005:143
Bebyggelse - Oldtid

Mette C. Olsen

151. Bøttekildegård
05.04.07 Næstelsø

Kogegrube

Andet anlægsarbejde

Old.

Ved mindre prøvegravning fremkom en enkelt kogestensgrube af oldtidskarakter.
NÆM 2004:141

Thomas Roland

Grube - Oldtid

152. Søledsvej
05.04.10 Toksværd

Spredte anlæg

Andet anlægsarbejde

Old.?

Prøvegravning af byggemodningsareal NV for Toksværd. På det ca. 6.300 m². store område fremkom
enkelte fyldskifter, hvoraf hovedparten viste sig at være enten naturlige nedsivninger, recente eller
fremkaldt af dyreaktivitet. Der fremkom ingen fund.
NÆM 2005:105

Mette C. Olsen

Andre anlæg/diverse - Oldtid

153. Skallegårde
05.04.11 Vejlø

Gruber

Andet anlægsarbejde

Y.st/Ba.

Arkæologisk forundersøgelse forud for planlagt bebyggelse af lokalplansområdet ved Appenæs. På
matr. nr. 2l blev der fundet flere jordfaste anlæg (gruber), der kan dateres til yngre stenalder eller
bronzealder. Disse anlæg skal med stor sandsynlighed betragtes som en del af et større
bosættelsesområde. Yderligere blev der gjort flere fund af flintaffald på matr.nr. 2is, der stammer fra
aktiviteterne på bopladsen.
NÆM 2003:133

Susanne Nicolaisen

Grube - Yngre stenalder
Grube - Bronzealder

154. Bundgarnet
05.05.04 Elmelunde

div

Andet anlægsarbejde

oldtid

Ved prøvegravning fremkom enkelte anlægsspor fra oldtiden.
SMV 8031

Kristoffer Buch Pedersen

Andre anlæg/diverse - Oldtid

155. Råbylille Strand
05.05.04 Elmelunde

boplads

Vejanlæg

oldtid

Ved prøvegravning viste der sig talrige anlægsspor af forhistorisk karakter, heriblandt de tagbærende
stolper fra mindst et treskibet langhus.
SMV 8004
Bebyggelse - Oldtid

Kristoffer Buch Pedersen

156. Nymarksvej
05.05.09 Stege

boplads

Andet anlægsarbejde

diverse

Forud for anlæggelse af boliger på et 5 hektar stort areal i udkanten af Stege blev der fundet og
udgravet bebyggelsesspor fra flere perioder. Fra tidligneolitikum (TN C) udgravedes et system af
gruber fyldt med keramik, knogler og flint. Disse kunne ikke umiddelbart sættes i forbindelse med huse
og må opfattes som et selvstændigt objekt. Af ukendt datering, sandsynligvis fra yngre
bronzealder/ældre jernalder, stammer et kogegrubefelt. Der blev udgravet ca. 200 gruber, der synes
anlagt mere eller mindre tilfældigt. I forbindelse med kogegruberne blev også udgravet et tre-skibet
langhus med fire sæt tagbærende stolper, typologisk dateret til førromersk jernalder.
Desuden blev der udgravet 2 tre-skibede langhuse med fire sæt tagbærende stolper. Hvert hus havde en
brønd tilknyttet. Da de er dateret typologisk til henholdsvis yngre romersk jernalder og ældre germansk
jernalder, drejer det sig sandsynligvis om den samme gård, der er blevet flyttet.
SMV 7936

Kristoffer Buch Pedersen

Grube - Yngre stenalder
Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Ældre jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Oldtid

157. Skt. Knudsstræde
05.05.09 Stege

Kulturlag

Vejanlæg

middelalder

Ved prøvegravning viste der sig et omrodet kulturlag med keramik og munkesten fra sen middelalder.
SMV 8000

Kristoffer Buch Pedersen

Kulturlag - Middelalder

158. St. Heddinge Kirketorv
05.06.10 Store Heddinge

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder og nyere tid

Ved overvågning af restaurering af kirketorvet i St. Heddinge blev der hovedsageligt registreret
omrodede lag fra middelalderen. Desuden fandtes resterne af en kælder bygget i kalksten, der kunne
stamme fra St. Heddinges gamle rådhus (ca. 1600-1800).
SMV 7997

Kristoffer Buch Pedersen

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

159. Stevns Kridtbrud
05.06.11 Store Heddinge Ls

Andre anlæg

Råstof

Oldtid

Ved prøvegravning fandtes enkelte anlæg af forhistorisk karakter.
SMV 7992
Andre anlæg/diverse - Oldtid

Kristoffer Buch Pedersen

160. Dragehøj
05.07.03 Fensmark

Boplads

Andet anlægsarbejde

Old.

Bortset fra et enkelt muligt stolpehul nordligt på arealet fremkom ingen kulturhistorisk interessante
anlæg.
NÆM 2005:121

Thomas Roland

Bebyggelse - Oldtid

161. Stendyssevej
05.07.04 Glumsø

Hustomt; gruber

Andet anlægsarbejde

Y. r.ja/g.ja.; neo., y. ba./æ. ja., y.
r.ja./æ.g.ja.

Ved prøvegravning af et ca. 50.000 m² stort areal fremkom stolpehuller, gruber og diverse andre
fyldskifter, hvoraf flere sandsynligvis kan henføres til oldtiden. Desuden blev der fundet keramik og
flint fra oldtid samt nyere tid. En stor del af keramikken blev fundet i gruber og udvalgte stykker kan
dateres til neolitikum, yngre bronzealder samt romersk jernalder/germansk jernalder. Derudover blev
der gjort enkelte detektorfund. Trods det at fundmaterialet synes at repræsentere mange perioders
aktiviteter, i særdeleshed når dette sammenholdes med detektorfundene fra pladsen (NÆM 2004:137),
var antallet af anlæg på arealet forholdsvis ringe. Årsagen hertil skal muligvis søges i en tidligere
intensiv dyrkning af området. Ved efterfølgende egentlig udgravningen af et ca. 30 x 30 m stort område
i S fremkom et mere end 18 m langt hus fra yngre romersk jernalder/germansk jernalder bestående af 4
sæt tagbærende stolper evt. med svagt indtrukne gavle (Hus 1). Derudover flere stolpehuller, gruber
samt diverse andre fyldskifter sandsynligvis også fra oldtiden samt få stykker oldtidskeramik og trækul.
De meget beskedne keramikfund fra stolpehuller og et enkelt ubestemmeligt fyldskifte kan kun dateres
bredt til oldtiden.
NÆM 2005:104+104A

Mette C. Olsen

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

162. Stendyssevej Syd
05.07.04 Glumsø

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y. sa.(?), y. r.ja./g. ja.

Prøvegravning af byggemodningsareal vest for Glumsø. Ved forundersøgelsen fremkom stolpehuller,
gruber samt diverse fyldskifter som sandsynligvis hovedsageligt kan henføres til yngre romersk og
germansk jernalder samt (muligvis) yngre stenalder. Et delområde med egtl. hustomter fra yngre
romersk jernalder/germansk jernalder blev efterfølgende udgravet som Stendyssevej Syd I (NÆM
2005:129A).
NÆM 2005:104
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Mette C. Olsen

163. Grønnegade
05.07.07 Næstved

Vej; Gårdsplads

Andet anlægsarbejde

Middelalder

Ved anlægsarbejde i Grønnegade var tykke kulturlag blevet bortgravet, og en hastig nødgravning med
registrering af de tilbageværende profiler blev iværksat. Der kunne herved bl.a. registreres tidlige
vejspor og efterfølgende simpelt belagte vejbaner, der må udgøre forgængere for den nuværende
Grønnegade, samt sandsynligvis et matrikelskel med en stump bevaret gårdsplads mod S. Der fremkom
næsten intet daterende materiale, men vurderet ud fra kulturlagenes tykkelse og andre fund i området er
det sandsynligt, at de ældste lag stammer fra vikingetid/tidlig middelalder mens vejanlæg etc. er fra
højmiddelalderen. En gren fra det tidlige vejlag er sendt til C-14-datering.
NÆM 2005:128

Thomas Roland
Ida Lauridsen

Bebyggelse - Middelalder
Vej/bro - Middelalder

164. Indre Vordingborgvej
05.07.07 Næstved

Voldgrav; Vejanlæg; Bygningsspor;
Stenkiste; Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Høj ma., nyere tid

Arkæologisk overvågning af kloaknedlægning i Indre Vordingborgvej samt Platan Allé og Lindevej.
Mange moderne forstyrrelser undervejs i tracéet havde ødelagt ældre anlæg og besværliggjorde i høj
grad registreringsarbejdet. Ud for skellet mellem Indre Vordingborgvej 24/Ågade 2B (Anlæg A)
fremkom et stort set Ø-V-orienteret fundament på tværs af den nuværende Indre Vordingborgvej.
Fundamentet dateres forsigtigt til tiden omkring 1600, hvilket antyder at Indre Vordingborg først efter
dette tidspunkt har fået sit nuværende forløb. Forholdet stemmer til dels overens med gravningens
dateringer af de kompakte vejlag fra 1600-tallet, der kunne ses flere steder under den nuværende Indre
Vordingborgvej. Nordligt i kloaktracéet på Indre Vordingborgvej fremkom en Ø-V-orienteret stenkiste
sat af temmelig store kampsten (Anlæg F). Anlægget løber således under den nuværende Indre
Vordingborgvej og har formentlig ledt vand fra Ø til de lavereliggende områder og Susåen vestfor.
Tilhører formentlig 16-1700 (-1800?) tallet. Dele af anlægget blev fjernet af kloakarbejdet, men resten
er delvist bevaret under vejen. Vestligt i forløbet i Platan Allé blev to store grøfter skåret af
kloaktracéet. De to grøfter må oprindeligt have målt ca. 8-9 m i bredden x 2 m i dybden (vestlige grøft,
Anlæg B) og ca. 10 x 3,5 m (østlige grøft, Anlæg C), og er altså udtryk for omfattende jordarbejder. I
den vestlige grøft fremkom skårmateriale fra høj- og sen middelalder. Grøfterne er formentlig rester
efter den fra de skriftlige kilder kendte "Husvold". Østligt på Platan Allé fremkom spredte
bebyggelsesspor og kulturlag (Anlæg D-E). Anlæggene er udaterede, men tilhører formentlig
eftermiddelalderlige perioder. Vestligt på Lindevej fremkom over ca. 6 m et kompakt brokkelag
indeholdende en del middelalderlige tegl, herunder flere formsten af varierende type. Muligvis stammer
materialet fra nedrevne bygninger på det middelalderlige voldsted "Husvolden", der har ligget
umiddelbart sydfor.
NÆM 2005:123A-F
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Jesper B. Poulsen

165. Jernstøberiet
05.07.07 Næstved

(Skel-?)grøfter

Andet anlægsarbejde

Sen m.a./efterreform. tid

Udgravning forud for byggemodning på den gamle jernstøberigrund. Der fremkom to parallelle
grøftsystemer, gruber og stolpehuller, hvor sidstnævnte delvis følger grøfternes forløb. 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. En måske mere
sandsynlig tolkning af anlæggene er middelalderlige parcel- eller matrikelgrøfter. I grøftfylden fandtes
spredt en del middelalderlige mur- og tagtegl.
NÆM 2004:121A

Liselotte Uhrenholdt

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

166. Møntergade
05.07.07 Næstved

Huse, vej, produktion, kulturlag etc.

Andet anlægsarbejde

Middelalder og nyere tid

Det ældste anlæg knytter sig til den første anvendelse af området op mod 1200. Forud for anvendelsen
af området på den stejle Stueklint, har en større byggemodning fundet sted. Den bestod af et op til 4 m
tykt affaldslag - hovedsageligt bestående af dyregødning. Brede træplanker, genbrugte og udlagt som
underlag for vej fandtes to steder. Belægningerne respekterede tre parallelle forløb af flethegn. En
delvist vidjesat brønd samt en vandførende skelgrøft, hører også til denne fase. Omkring 1200
udlægges et dække af ris mellem to flethegn, og en træsat afvandingsrende krydser dette vejforløb. I
denne fase fornyes vejen med stenbrolægning og vest herfor opføres et træhus, hvoraf to rum blev
fundet. De var adskilte af en trævæg. Der blev fundet et dørtrin adskillende et planke- og stengulv.
Sidstnævnte rum har bl.a. huset en bageovn. Uden for dette hus fandtes et større område til
tørring/rygning af fisk, samt et stort trækar indeholdende læsket kalk. Det er muligt at der her har
foregået tilberedning af lutfisk. Omkring 1300 og inden 1400 hæves vejen med flere sandlag. Til denne
fase hører også et kvadratisk stenfundament (7,8 m x 6,8 m) til et hus. Huset har været af bindingsværk
og med stolper på nedgravet stenfundament. Ved en forbedring hæves husets lergulv, og omtrent
samtidigt hæves førnævte vej tilsvarende. Træhuset V for vejen sløjfes. Omkring 1400 er området
sandsynligvis forladt; en brand i bindingsværkshuset forårsager, at facaden vælter ned over vejen, og
begge anlæg bliver liggende. Først omkring 1600 opføres et nyt teglbygget hus og en køkkenhave med
stensat brønd anlægges. Disse eksisterer formodentlig til midten af 1700.
NÆM 2005:100

Liselotte Uhrenholdt

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

167. Nørremosen
05.07.10 Skelby

Boplads

Skovrejsning

Old./Germ. j.a.

Ved prøvegravningen fremkom enkelte stolpehuller og gruber samt flere kogestensgruber, men kun få
genstandsfund - hovedsageligt fra gruben A8 med keramik (formentlig fra germansk jernalder),
dyreknogler, brændt ler, flint og en uidentificerbar jerngenstand.
NÆM 2004:118
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Oldtid

Mette C. Olsen

168. Tyvelse
05.07.12 Tyvelse

Bopladsspor

Andet anlægsarbejde

Old.

Der fremkom på det 15.000 m² store område enkelte stolpehuller og gruber af oldtidskarakter.
NÆM 2005:113

Mette C. Olsen

Bebyggelse - Oldtid

Maribo Amt
169. Erantisvej
07.01.07 Nørre Alslev

boplads

Andet anlægsarbejde

tidlig neolitikum

Undersøgelse af 2.500 m² neolitisk kulturlag. Kulturlaget forseglede en lille hustomt, et midtsulehus,
med spor efter fem stolper fra den tagbærende konstruktion. Ved den forudgående forundersøgelse blev
fundet skiveøkser, jvoraf en skiveøkse var slået af flint fra en slebet neolitisk økse, ligesom der fandtes
groft magrede uornamenterede keramikskår.
FMN 1353

Benny Staal

Bebyggelse - Yngre stenalder

170. Nordbyens Børnehave
07.01.12 Tingsted

boplads

Andet anlægsarbejde

bronzealder/ældre jernalder

sb. 64. Udgravning af 1200 m² bopladsområde med en brønd, staklade (2,5 m lang og 1,6 m bred) og et
kompleks af lertagningsgruber. Bopladsen keramikdateres til yngre bronzealder eller ældre jernalder.
FMN 1336

Henrik Schilling

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

171. Codans Plads
07.02.07 Nykøbing F

boplads

Andet anlægsarbejde

Ertebølle

sb. 57. Ved rørarbejde i forlængelse af etablering kanalhavn fremkom en lille del af et kulturlag med
tværpile (Stationsvejtype), små flækker samt træ med bearbejdningsspor.
FMN 1340

Benny Staal

Bebyggelse - Ældre stenalder

172. Slotsruinen
07.02.07 Nykøbing F

borgruin-slotsruin

Andet anlægsarbejde

middelalder-renæssance

sb. 29. Arkæologisk overvågning i forbindelse med jordarbejde på det fredede fortidsminde "Fars Hat",
ruinresten efter Nykøbing Slot. Under arbejdet blotlagdes og indmåltes 3 syldsten fra slottet nedrevet i
1767.
FMN 1365
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Benny Staal

173. Tingsted Ås udmunding
07.02.07 Nykøbing F

boplads

Andet anlægsarbejde

Ertebølle

sb. 57. Ved etablering af pumpestation til omlagt forsyningsledning ved Tingsted Ås munding i
Guldbordsund blev påtruffet en flintplads med flækker, afslag, blokke og slagsten, dyreknogler,
nøddeskaller og træ med brandspor og bearbejdningsspor "in situ".
FMN 1338

Benny Staal

Bebyggelse - Ældre stenalder

174. Tømmergade
07.02.07 Nykøbing F

opfyldt havneområde

Andet anlægsarbejde

nyere tid

Inden for det opfyldte tidligere havnebassin blev der registreret brand- og askelag, sandsynligvis fra
pinsebranden 7. juni 1930
FMN 1346

Benny Staal

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

175. Vestergade
07.02.07 Nykøbing F

bredforstærkning

Vejanlæg

nyere tid

sb. 50. Ved kommunalt vandledningsarbejde i Vestergade i Nykøbing fremkom et 23 m langt bolværk
langs den middelalderlige havnefront. Øst for bolværket fandtes fundamenter til bygninger fra 1700tallet og senere perioder. Tegl, dyreknogler og andre mindre genstande fra fortrinsvist 17-1800 tallet
kunne indsamles
FMN 1117

Benny Staal

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

176. Bjørup Grusgrav
07.02.10 Systofte

gruber

Råstof

tragtbægerkultur

sb. 97. Ved forundersøgelse af ca. 50.000 m² stort areal fremkom enkelte aktivitetsspor fra
tragtbægerkulturens sidste del. Der fandtes enkelte flintredskaber samt en grube og tre kogestensgruber.
FMN 1364
Grube - Yngre stenalder

Benny Staal

177. Hoby
07.05.04 Gloslunde

Boplads

Dyrkning

Ældre jernalder

sb. 15. Mindre undersøgelse på bopladsområde med kulturlag ved Hoby. Formålet med undersøgelsen
var at få afgrænset bopladsområdet mod N og Ø samt at få en bedre indsigt i de stratigrafiske forhold på
stedet. En hustomt, hvoraf dele var påvist i en søgegrøft i 2001, blev frilagt i sin helhed Det kunne
konstateres, at der ikke var tale om en hustomt, men om tre, der var anlagt umiddelbart over hinanden. I
det mindre felt omkring hustomten fandtes relativt få anlæg i form af gruber samt et enkelt grubehus fra
germansk jernalder. Undersøgelsen viste, at anlæg og kulturlag findes umiddelbart eller delvist oppe i
pløjelaget og en dyrkning på stedet vil destruere bopladsområdet.
NM I 8026/98, LFS 60

Susanne Klingenberg

Bebyggelse - Ældre jernalder

178. Barneholm, Nakskov Sejlrende
07.05.14 Vestenskov

Submarin stenalderboplads

Andet anlægsarbejde

ældre stenalder

I forbindelse med udvidelse af Nakskov sejlrende fandtes der ved Barneholm på 1,5-2 m´s dybde
gytjeforekomster med relativt store mængder velbevaret flint og knogler. Flintmaterialet omfattde bl.a.
tværpile, mikrostikler, rester af skiveøkseproduktion, blokafslag m.v. og kan typologisk dateres til
mellemste Ertebøllekultur. Området tolkes som udsmidslag fra nærliggende boplads. Ved tidligere
uddybning er udsmidsområdet delvist bortgravet og de sidste rester er truet af erosion og vil
sandsynligvis være borteroderet i løbet af få år.
VIR, NMU 2468

Jørgen Dencker

Bebyggelse - Ældre stenalder

179. Stensore
07.06.17 Sakskøbing Ls

Vrag og løsfund

Selvvalgt forskning

Ældre stenalder

sb. 23. Marinarkæologisk prøvegravning af 2 stk 1 m² store prøvehuller på lavt vand viste, at der blot
20 cm under havbundsniveau forekommer gytjeaflejringer med store mængder yderst velbevaret træ
med bl.a. lystergrene, stammebådsfragmenter og hasselstager. Gytjen og fundene forekommer ned til
mindst 80 cm under havbundsniveau. Fundene synes at repræsentere et sammenskylsområde ved en
nærliggende boplads.
NMU 2456

Jørgen Dencker
Peter Vang Petersen

Andre anlæg/diverse - Ældre stenalder
Vrag - Ældre stenalder

180. Rykkerup Bro
07.06.19 Toreby

Bro

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 284. Arkæologisk domumentation af stenkiste. Bro nr. 27, Kristinelundsvej underføring af
amtsvandløb nr. 51L, blev udskiftet grundet stærkt forfald
FMN 1369
Vej/bro - Nyere tid

Benny Staal

181. Vibehaven, Sundby Lolland
07.06.19 Toreby

bopladsgruber

Andet anlægsarbejde

neolitikum

sb. 286. Arkæologisk forundersøgelse af et ca. 27.000 m² stort byggemodnings areal i udkanten af
Sundby Lolland. Ved forundersøgelsen blev registreret rester af 34 kogestensgruber, 2 affaldsgruber og
1 trækulsgrube. I forbindelse med undersøgelsen opsamledes neolitisk flint, især skrabere. En egentlig
undersøgelse skønnedes ikke nødvendig
FMN 1358

Benny Staal

Bebyggelse - Yngre stenalder
Grube - Yngre stenalder

Odense Amt
182. Alléparken
08.01.07 Marslev

Boplads: 29 gruber, 153 stolpehuller, 1
brønd

Andet anlægsarbejde

sen romertid-ældre germanertid

sb. 105. På det 12.853 m² store areal blev der ved den arkæologiske undersøgelse fundet 29 gruber, 153
stolpehuller og en brønd. Der blev hjemtaget 97 fundnumre fordelt på følgende fundkategorier: knogler
fra husdyr, brændte husdyrknogler, tænder fra husdyr, keramik, trækul, slibesten, ildskørnet flint,
bearbejdet flint, en fibel, brændt ler/lerklining samt nedpløjet tegl. Randskårene daterer pladsen til sen
romersk jernalder/ældre germansk jernalder.
KTM 223

Søren Davidsen
Bodil Holm Sørensen

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

183. Møllevejen
08.01.09 Munkebo

Boplads: brønd, gruber, stolpehuller

Vejanlæg

evt. jernalder

Ved vejbyggeri i byggemodningsområde fandt entreprenøren mørke aftegninger i råjorden, hvorefter
museet blev kontaktet. Inden for en halv snes meter ved station 100 blev undersøgt 3 fyldskifter, som
imidlertid viste sig fundtomme. I et vejkryds på vænge IV blev der fundet en brønd, en kogegrube og
yderligere 5 fyldskifter - alle fundtomme. På et opkørt område blev der fundet et skår af
jernalderkarakter (løsfund), som må stamme fra et sønderkørt anlæg.
KTM 229
Bebyggelse - Jernalder
Grube - Jernalder
Bebyggelse - Oldtid
Grube - Oldtid

Eigil Nikolajsen
Bodil Holm Sørensen

184. Nørregård
08.02.04 Dreslette

Boplads?, agersystem

Andet anlægsarbejde

oldtid, romersk jernalder, nyere tid

sb. 224. Ved forundersøgelsen af det ca. 4000 m² store område fremkom løsfund i form af spredte
flintredskaber samt et enkelt stykke ornamenteret keramik, der dateres til romersk jernalder. I et par
naturlige lavninger sås trækulsholdig muld; evt. repræsenterende bopladsspor. Områderne tolkes som
nederoderede kulturlag fra oldtiden. Der fremkom også spor fra middelalder eller efterreformatorisk tid
i form af agerrene fra højryggede agre. Endvidere fremkom nyere tids fyldskifter i form af drængrøfter
og sivebrønde.
OBM 3090 Nørregård

Mads Runge
Mikael Jakobsen

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

185. Mariendalsvej
08.02.06 Gamtofte

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Oldtid, Middelalder/nyere tid

sb. 62. På et areal Ø for et depotfund fra yngre bronzealder (OBM 135 ) blev der gennemmført en
forundersøgelse i det fremtidige vejtracé. I søgegrøfterne fremkom enkelte spredte anlæg, hvoraf et må
formodes at være fra oldtiden, medens et andet formentlig skal tolkes som en skelgrøft fra middelalder
eller nyere tid. De øvrige anlæg fremstod enten som maskingravede forstyrrelser eller indeholdt
teglstumper og må betegnes som recente.
OBM 7708

Jørgen A. Jacobsen

Bebyggelse - Oldtid
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

186. Brændekildegård Nordøst
08.02.09 Hårby

Langdysse, bebyggelsesspor

Andet anlægsarbejde

Tragtbægerkultur, oldtid, nyere tid

sb. 60. Undersøgelse af ca. 1 m bredt muldafrømmet kloaktracée langs Nellemosevej i Hårby,
umiddelbart S for Sarup-lokaliteten. Tracéet gik gennem en klynge overpløjede gravhøje fra
tragtbægerkulturen, hvoraf en langdysse (OBM 7355 og OBM 7359) stødte op til tracéet.
Undersøgelsen frembragte et par stenforede stolpehuller, som har flankeret langhøjen. Endvidere
fremkom adskillige grøfter, gruber og stolpehuller. En grube var fra tragtbægerkulturen, imens andre
kunne dateres til oldtiden. Resten af anlæggene var udaterbare eller fra nyere tid, de fleste indenfor de
sidste 100 år. Anlæggene fra tragtbægerkulturen har sandsynligvis en tilknytning til gravhøjene.
OBM 8939
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Grube - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder
Bebyggelse - Oldtid
Bebyggelse - Nyere tid

Malene Nymann Olsen
Mads Runge

187. Hegnslyst
08.02.09 Hårby

Agersystem, boplads

Andet anlægsarbejde

Bronze-/jernalder, efterreformatorisk
tid, oldtid

sb. 209. Forundersøgelse forud for byggemodning ca. 1 km fra Hårby Kirke resulterede i 11 agerrener
fra efterreformatorisk tid (dateret på baggrund af keramik fra toppen af agerrenerne). I forbindelse med
agerrenerne fremkom et muligt hegnsforløb eller stolperække til midtsulehus. Konstruktionen kunne
ikke dateres nærmere, men formodes at være samtidig med marksystemerne. Endvidere registreredes 11
kogegruber, der ikke kunne dateres nærmere end bronzealder eller jernalder på baggrund af
anlægstypen. 2 mindre affaldsgruber indeholdte mindre mængder af ukarakteristisk keramik af
oldtidskarakter.
OBM 3949 Hegnslyst

Mads Runge
Mikkel Kieldsen

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

188. Løgismose Nord
08.02.09 Hårby

Bebyggelse, agerssystem

Andet anlægsarbejde

Oldtid, middelalder/efterreformatorisk
tid

Ved undersøgelse af kloaktracé fremkom bebyggelsesspor i form af kogegruber og gruber, der på
baggrund af anlægstyper og fyld dateres bredt til oldtid. Endvidere femkom agerrener og spor af
højryggede agre fra middelalder/efterreformatorisk tid.
OBM 8941 ff.

Mads Runge

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

189. Mosegård
08.02.09 Hårby

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Oldtid, middelalder, nyere tid

Ved prøvegravning forud for udstykning nær Hårby Kirke fremkom en række materialetagningsgruber
og enkelte stolpehuller fra middelalder og nyere tid. En kogegrube dateres typologisk til oldtid.
OBM 8699

Mads Runge
Peter Bye Jensen

Bebyggelse - Oldtid
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

190. Strandholtvej
08.03.03 Lumby

Stolpehuller

Andet anlægsarbejde

Udateret

Ved forundersøgelsen af det 5.750 m² store areal fremkom foruden tre tvivlsomme stolpehuller ingen
sikre anlægsspor eller oldsager.
OBM 3950
Andre anlæg/diverse - Udateret

Jakob Westermann
Jesper Hansen

191. Galgedil
08.03.06 Otterup

Boplads, Gravplads

Andet anlægsarbejde

Enkeltgravskultur, Bronze-/jernalder,
Vikingetid

sb. 8. Ved undersøgelse i forbindelse med byggemodning af parcelhusområde blev afdækket i alt 18
jordfæstegrave (heraf 1 grav med to individer) fra vikingetid med velbevarede skeletter og gravgaver
såsom jernknive, et trefliget spænde, bæltespænde, remendebeslag, benkam og perler. Der fremkom
desuden en brandgrav, som kan henføres til yngre bronzealder eller jernalder. Derudover blev der
fundet et toskibet hus, som kunne dateres til enkeltgravskultur på basis af en flintøkse og -mejsel, der
blev fundet i et af husets tagstolpehuller. Endelig er der fundet diverse bopladsspor i form af gruber og
stolpehuller fra bronzealder og jernalder.
OBM 4520

Lisbeth Christensen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Grube - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Grube - Jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid

192. Ørkebygård
08.03.06 Otterup

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Oldtid

I forbindelse med anlægsarbejde fremkom på et ca 1100 m² stort areal en kogegrube og to stolpehuller.
OBM 7741

Mette Sejr Thomsen

Bebyggelse - Oldtid

193. Tokkendrup
08.03.06 Otterup

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Tragtbægerkultur, yngre førromersk og
ældre romersk jernalder,
efterreformatorisk og nyere tid

sb. 24. Ved undersøgelse i forbindelse med anlæggelse af miljøstation undersøgtes ca. 12.200 m² med
bebyggelsesspor fra navnlig ældre romersk jernalder samt i mindre omfang tragtbægerkultur, yngre
førromersk jernalder, efterreformatorisk tid samt nyere tid. Bopladsen fra ældre romertid var opdelt på
to-tre områder med et område med huse, et affaldsområde og et muligt offerområde. Der var elleve
treskibede huse og dele af yderligere to treskibede huse, en fire-stolpebygning, et mindre hegnsforløb,
en brønd, gruber og agerrene. Huskonstruktioner og agerrene samt nyere tids anlæg er typologisk
daterede, mens øvrige dateringer er baseret på keramik.
OBM 7730
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Nyere tid

Mette Sejr Thomsen

194. Oregård
08.04.01 Bellinge

Boplads?

Diverse

yngre bronzealder

sb. 61. Forundersøgelse i form af efterundersøgelse af muldafrømmet kloaktracé. Herved fremkom en
række kogegruber og en materialetagnings-/affaldsgrube. Sidstnævnte samt hovedparten af
kogegruberne koncentreredes på et mindre plateau og udgør antagelig dele af et bopladsområde.
Genstandsmateriale fra affaldsgruben dateres til yngre bronzealder.
OBM 3954 Oregård

Mads Runge

Bebyggelse - Yngre bronzealder

195. Rousehøjvej
08.04.01 Bellinge

Boplads

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

Ved forundersøgelse af ca. 38.000 m² og efterfølgende undersøgelse af ca. 3.200 m² fandtes stolper,
brønde og gruber. De mange anlæg udgjorde samlet et gårdsanlæg bestående af et langhus på 24 m, en
"økonomibygning" på 16,2 m, en "økonomibygning på ca. 7,5 m samt et omgivende hegn. Gårdstoften
målte ialt ca. 750-950 m². Omkring gårdstoften fandtes brøndanlæg samt diverse koge- og
affaldsgruber. Gårdstoften er på baggrund af et spinkelt lerkarmateriale samt gårdstrukturen dateret til
romersk jernalder - formentlig yngre romersk jernalder. Lokaliteten er afgrænset til alle sider, og
opfattes som en enestegård. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der kort vest for toften (ca. 20 m) har
ligget andre gårde, på det nu bebyggede areal.
OBM 7744

Jesper Hansen
Christina Lütken

Bebyggelse - Romersk jernalder

196. Søparken
08.04.04 Dalum

Boplads/aktivitetsområde?

Andet anlægsarbejde

Oldtid (bronze-/jernalder?)

Forundersøgelse forud for etablering af regnvandsbassin frembragte en række kogegruber. Lokaliteten
skal ud fra anlægstypen dateres til bredt til oldtid, antagelig bronze-/jernalder.
OBM 3967 Søparken

Mads Runge

Grube - Bronzealder
Grube - Jernalder
Grube - Oldtid

197. Kirkendrupmarken
08.04.06 Næsbyhoved-Broby

Boplads?

Vejanlæg

Ældre førromersk jernalder, nyere tid

Forundersøgelse forud for byggeri frembragte 4 kogestensgruber, 3 materialetagnings-/affaldsgruber.
Af disse kan kun en dateres på baggrund af fund af keramik, men de øvrige formodes dog at være
samtidige ud fra type mv. Den daterbare grube dateres til ældre førromersk jernalder. Desuden
fremkom en materialetagningsgrube fra nyere tid
OBM 3799 Kirkendrupmarken
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Nyere tid

Mikkel Kieldsen

198. Blangstedgårdsvej
08.04.07 Odense

Boplads

Andet anlægsarbejde

yngre bronze-/ældre førromersk
jernalder

sb. 219. Ved prøvegravningen af et areal på 17500 m² fremkom flere affalds- og råstoftagningsgruber,
der keramisk dateres til yngre bronze-/ældre førromersk jernalder. Gruberne afspejler formentlig et
bopladsområde
OBM 3795 Blangstedgårdsvej

Peter Bye Jensen
Mads Runge

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

199. Ribjerg
08.04.10 Stenløse

Gruber, kogestensgruber & brønde

Andet anlægsarbejde

yngre førromersk jernalder

Ved forundersøgelse af byggegrund på ca. 15.400 m² fandtes anlægsspor på arealets nordlige del.
Anlæggene var koncentreret på morænejorden, der var hævet over et omgivende sandet engareal. Ved
forundersøgelsen fandtes 2 brønde, 12 kogestensgruber samt 43 gruber af uvis funktion - sekundært
anvendt som affaldsgruber. Lokaliteten er på baggrund af et stort keramisk materiale dateret til
førromersk jernalder, ca. 200 f. Kr. - Kr. f.
OBM 3966

Jesper Hansen
Michael Jakobsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder

200. Lille Ejlstrup Nordøst
08.04.13 Ubberud

Gruber

Andet anlægsarbejde

Stenalder & bronzealder/jernalder

Ved forundersøgelse af vejkasser og parceller forud for byggemodning af 75.000 m² fandtes enkelte
kogestensgruber samt en enkelt grube med en flækkekniv. Lokaliteten opfattes som en meget perifer
del af en formodet nærliggende bebyggelse. Anlægssporene dateres på baggrund af flækkekniven og
anlægstyper til yngre stenalder, bronzealder eller ældre jernalder.
OBM 3962

Lisbeth Christensen
Michael Jakobsen

Grube - Stenalder
Grube - Stenalder
Grube - Bronzealder
Grube - Jernalder

201. Gyngstruplund
08.05.04 Krogsbølle

Boplads

Råstof

Oldtid, Nyere tid

sb. 46. Der fremkom spredte gruber, stolpehuller og mulige markskel, ingen af de fremkomne anlæg
kunne dateres.
OBM 1453
Bebyggelse - Oldtid
Bebyggelse - Nyere tid

Mette Sejr Thomsen

202. Gyngstruplund Nord
08.05.04 Krogsbølle

Diverse

Råstof

Oldtid, Udaterede.

sb. 73. Ved forundersøgelse af ca. 12.000 m² forud for råstofindvinding blev der afdækket
spredtliggende bebyggelsesspor.
OBM 4403

Jørgen A. Jacobsen

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

203. Gyngstruplund NV
08.05.04 Krogsbølle

Diverse, Agersystem

Råstof

Oldtid, Jernalder, Nyere tid

sb. 49. I forbindelse med udvidelse af et råstofindvindingsområde foretoges en forundersøgelse. Der
fremkom gruber (bl.a. kogestensgruber), stolpehuller og højryggede agre. Kogestensgruberne dateres til
bronzealder eller jernalderen, andre anlæg generelt til oldtiden og de højryggede agre til nyere tid.
OBM 9339

Mette Sejr Thomsen

Grube - Bronzealder
Grube - Jernalder
Andre anlæg/diverse - Oldtid
Ager/mark - Nyere tid

204. Ahornvænget
08.06.10 Søndersø

Diverse, Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder, Jernalder

Ved undersøgelse forud for byggemodning fremkom et kogegrubefelt med et system af grøfter med
kogesten, rækker af kogegruber samt mange tætliggende kogegruber uden horizontal strukturering. I en
enkelt grube uden for den strukturerede del blev fundet keramik fra yngre bronzealder. Desuden
fremkom et enkelt hus fra jernalderen.
OBM 7736

Allan B. Andersen

Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

205. Langesø Golfbane
08.06.12 Vigerslev

Grube

Diverse

Renæssance

sb. 35. Ved prøvegravning af et større areal forud for anlæggelsen af en golfbane fandtes en
hørtørringsgrube fra nyere tid samt en grube med munkesten og tagtegl. Grubens indhold må formodes
at stamme fra Langesøs første hovedbygning opført af Antonius Bryske i anden halvdel af 1500-tallet.
OBM 7726
Grube - Nyere tid

Jørgen A. Jacobsen

206. Drejøvej
08.07.01 Asperup

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Neolitikum, Yngre bronzealder,
Bronze-/jernalder

Ved forundersøgelse forud for byggemodning af parcelhusområde fremkom stolpehuller, og gruber fra
neolitikum, yngre bronzealder samt overgangen bronzealder/jernalder. Det var ikke muligt at påvise
huse.
OBM 7725

Allan B. Andersen
Kirsten Prangsgaard

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

207. Hindbærranken
08.07.12 Kavslunde

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder, middelalder

Forud for byggemodning af parcelhusområde blev undersøgt et areal på 2812 m² med bebyggelsesspor
fra middelalder og ældre romersk jernalder. Førstnævnte bestod af tre etskibede huse med let buede
langvægge. De to af husene lå omtrent parallelt med orienteringen NNV/SSØ og med en indbyrdes
afstand på knapt 10 m. Det tredje lå vinkelret herpå og stødende op til nordgavlen på det længste af de
to parallelle huse. Størstedelen af fladen mellem de to paralleltliggende huse var uden anlægsspor. En
25-30 cm bred grøft danner afgrænsning af komplekset mod V, S og Ø. Udfra den indbyrdes placering
af huse og hegn må de opfattes som samtidige elementer af et enkelt gårdsanlæg. Dateringen, der alene
bygger på hustypologi, synes at ligge i intervallet 950 - 1200 e. Kr. Mod N og Ø støder gårdsanlægget
op til en forholdsvis massiv forekomst af gruber, kogegruber og kulturlagsområder fra ældre romersk
jernalder.
OBM 2751

Jørgen A. Jacobsen

Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Middelalder

208. Skrillinge Øst IV
08.07.12 Kavslunde

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder, Ældre romersk
jernalder, Middelalder/nyere tid

sb. 58. Ved undersøgelse af ca. 6000 m² forud for byggemodning af parcelhusområde på 19.000 m²
blev afdækket to langhuse og et mindre hus, der ud fra keramik og hustypologi dateres til ældre
romersk jernalder. Det lille hus lå i tilknytning til et langhus afdækket ved en tidligere undersøgelse. Ud
over husene var der et stort antal mindre og større koge- og navnlig affaldsgruber fra ældre jernalder
generelt og ældre romersk jernalder. Derudover var der enkelte toftegrænser fra middelalder eller nyere
tid.
OBM 2750
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Allan B. Andersen

209. Værkstedsvej
08.07.12 Kavslunde

Bebyggelse

Vejanlæg

Oldtid, Jernalder

sb. 27. Ved muldafrømning fremkom 10 gruber og 2 stolpehuller, der ud fra keramik formodentlig er
fra jernalderen.
OBM 8398

Karl Brix Zinglersen

Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Oldtid

210. Værkstedsvej nr. 3
08.07.12 Kavslunde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder

sb. 19. Forud for anlægsarbejde fremkom der i en søgegrøft gruber fra ældre jernalder.
OBM 2752

Jørgen A. Jacobsen

Bebyggelse - Ældre jernalder

211. Vestre Hougvej
08.07.13 Middelfart

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder/ældre førromersk
jernalder

sb. 79. Ved forundersøgelse af 12.000 m² for ud for byggemodning fremkom spredtliggende
stolpehuller og gruber. Fire af gruberne kan dateres til yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder.
OBM 7727

Kirsten Prangsgaard

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

212. Vestre Hougvej, etape 2
08.07.13 Middelfart

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Oldtid, Yngre bronzealder

sb. 79. Ved forundersøgelse af et kommende boligområde fremkom spredte bebyggelsesspor i form af
gruber og stolpehuller. En enkelt grube kan ud fra keramikken dateres til yngre bronzealder.
OBM 7727

Jørgen A. Jacobsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Oldtid

213. Bøgevej
08.07.15 Nørre Åby

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Oldtid, Neolitikum

Ved forundersøgelse fremkom enkelte gruber og stolpehuller, der bredt dateres til oldtid. Eneste
daterbare fund er et fragment af en sleben økse fra neolitikum.
OBM 7729
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Oldtid

Allan B. Andersen

214. Grandvej
08.07.15 Nørre Åby

Diverse

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

Ved forundersøgelse forud for anlægsarbejde fremkom nyere tids nedgravninger.
OBM 7746

Lisbeth Christensen

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

215. Hvilestedgård
08.07.15 Nørre Åby

Diverse

Andet anlægsarbejde

Udateret

Ved forundersøgelse blev fundet enkelte udaterede stolpehuller og gruber.
OBM 2547

Karl Brix Zinglersen

Bebyggelse - Udateret
Grube - Udateret

216. Margård
08.07.15 Nørre Åby

Diverse

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Ved forundersøgelse forud for industribyggeri fremkom enkelte gruber.
OBM 7745

Lisbeth Christensen

Grube - Oldtid

217. Skrillingegården
08.07.18 Strib-Røjleskov

Diverse

Andet anlægsarbejde

Oldtid, Neolitikum

Ved forundersøgelse forud for byggemodning af parcelhusområde blev der fundet enkelte gruber samt
en flintplanke.
OBM 7721

Jørgen A. Jacobsen

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Grube - Oldtid

218. Stensgårdvej
08.07.20 Vejlby

Diverse

Andet anlægsarbejde

Neolitikum, Oldtid

sb. 114. Ved forundersøgelse i forbindelse med erhvervsbyggeri blev der op til en registreret boplads
fra yngre bronzealder afdækket et enkelt stolpehul og enkelte gruber. Et af anlæggene indeholdt et
lerkarskår fra yngre bronzealder per. VI.
OBM 8310
Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Yngre bronzealder
Andre anlæg/diverse - Oldtid
Grube - Oldtid

Jørgen A. Jacobsen

219. Vestergård
08.07.20 Vejlby

Bebyggelse

Dyrkning

Oldtid, Førromersk jernalder

Ved forundersøgelse af 90.000 m² fremkom der spredtliggende anlæg overvejende i form af affalds- og
kogegruber. I en affaldsgrube blev fundet en svanehalsnål i kobberlegering fra ældre førromersk
jernalder. Lokaliteten repræsenterer formodentligt flere aktivitetsområder, og muligvis er der tale om
udkanten af et eller to egentligt bopladsområder.
OBM 7722

Mette Sejr Thomsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Oldtid

220. Frydenlund
08.08.03 Fraugde

Boplads/aktivitetsområde?

Andet anlægsarbejde

yngre bronze-/førromersk jernalder

sb. 82. Ved undersøgelsen fremkom en række brønde fra yngre bronzealder/førromersk jernalder med
bevarede brøndkasser mv. Endvidere fandtes spredte affalds- og kogegruber. Anlæggene skal
formentlig ses som en del af en nordfor liggende boplads fra yngre bronzealder/førromersk jernalder.
En præcis datering afventer dog - i fravær af keramik e.l. - en C14-datering. Makrofossiler fra en af
brøndene indikerer, at den har været brugt til hørrødning. Også dette fund afventer en C14-datering,
men holder den formodede datering stik, føres hørproduktionen i Danmark 500 år tilbage i tid.
OBM 8416

Bente Bech
Mads Runge

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

221. Harekjær Nord
08.08.03 Fraugde

Boplads?, agersystem

Andet anlægsarbejde

ældre førromersk jernalder,
middelalder eller efterreformatorisk tid

sb. 131. I søgegrøfterne på det 50 x 500 m store areal fremkom enkelte spredte stolpehuller, mindre og
større gruber samt en enkelt mulig brønd. Lokaliteten dateres ud fra keramikmaterialet i en grube til
ældre førromersk jernalder. Der fremkom dog også en kogestensgrube fra middelalder eller
efterreformatorisk tid, agerrener og mulige skelgrøfter fra samme periode eller fra nyere tid.
OBM 8671
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Ager/mark - Middelalder
Grube - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid
Grube - Nyere tid

Marie Kanstrup
Mads Runge

222. Harekjær Syd
08.08.03 Fraugde

Boplads, offer, enkeltfund

Andet anlægsarbejde

TN II, yngre bronzealder, yngre
romersk /ældre germansk jernalder

sb. 132. Ud fra resultaterne fra forundersøgelsen på det 50 x 425 m store areal blev et areal på omtrent
135 x 42 m indstillet til arkæologisk udgravning. Herved fremkom to gårdsanlæg med
langhuskonstruktioner og hegnsforløb fra yngre romersk jernalder til overgangen yngre romersk/ældre
germansk jernalder. Dateringerne er angivet på grundlag af hustype. Med forbehold kan to
økonomibygninger, hhv. et 4-stolpe anlæg og et 9-stolpe anlæg, knyttes til gårdsanlæggene. Det samme
gør sig gældende for tre brønde. Et mindre antal gruber dateres til yngre bronzealder ud fra fund af
beklasket keramik og et fragment af en takøkse med rundt skafthul. En mindre grube fra samme periode
tolkes som en offergrube. Heri fremkom et nedsat lerkar, der dog blot var bevaret i en højde af ca. 11
cm. Desuden fremkom et løsfund i form af en fin sleben tyndbladet flintøkse fra tidligneolitikum per. II,
alternativt enkeltgravskultur.
OBM 8672

Marie Kanstrup
Mads Runge

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

223. Herluf Trolles Vej (parcel B3)
08.08.03 Fraugde

Boplads og grøft

Andet anlægsarbejde

yngre romersk/germansk jernalder,
yngre førromersk/ældre romersk
jernalder, oldtid

sb. 143. Udgravning i ny deludstykning (jf. kampagner i 2003 og 2004). Området ligger umiddelbart
nord for OBM 2726 (parcel B4). Undersøgelsen frembragte den nordlige del af det ved B4 undersøgte
gårdsanlæg fra yngre romersk jernalder/germansk jernalder. Udover det allerede registrerede hus mod S
(hovedhus i to faser, et lang-/hegnshus samt hegn) fremkom tre firestolpeanlæg til gårdsanlægget. Også
den mod S erkendte grøft fortsatte og kan nu følges ca. 150 m N-S (stadig ikke afgrænset mod S eller
N). Grøften fremstod også på B3 som en ca. 2 m bred og 0,5 m dyb, lagdelt grøft (keramikdateret til
yngre førromersk jernalder/ældre romersk jernalder). I grøften fremkom i alt fire ildpåvirkede
offergruber med store mængder brændte dyreknogler. Udover grøftens funktion som grænsemarkør af
et i øvrigt å-omkranset næs, har den altså antagelig også haft rituelle aspekter. Endelig fremkom
enkelte gruber og kogegruber samt en brønd, der alle dateres til oldtid.
OBM 2726 (B3)
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Grube - Oldtid

Sidsel Wåhlin
Mads Runge

224. Herluf Trolles Vej (parcel B4)
08.08.03 Fraugde

Boplads, grav og grøft

Andet anlægsarbejde

yngre romersk/germansk jernalder,
yngre førromersk/ældre romersk
jernalder, oldtid, middelalder

sb. 143. Udgravning i ny deludstykning (jf. kampagner i 2003 og 2004). Undersøgelsen frembragte et
gårdsanlæg fra yngre romersk jernalder/germansk jernalder bestående af hovedhus i to faser, et lang/hegnshus samt hegn. Gårdsanlægget er ikke afgrænset mod N. Desuden en cirkulær grav (diameter 3
m, dybde 0,7 m) fra yngre romersk jernalder per. C2 med såvel brændte knogler (benhob) som en
ubrændt, human rørknogle. Gravgaverne bestod af fire fibler (tre bronze, en sølv), minimum fire lerkar
samt fem glasperler. Også gravgaverne var brændte såvel som ubrændte. Der er evt. tale om en
benhobgrav, hvor den ubrændte humane knogle kan være nedlagt som pars pro toto-offer? Endvidere
fremkom en ca. 2 m bred og 0,5 m dyb, lagdelt grøft (keramikdateret til yngre førromersk
jernalder/ældre romersk jernalder). Grøften er ikke afgrænset mod N eller S, men har antagelig udgjort
en vestlig grænse af et å-omkranset næs. Endelig fremkom spredte gruber, kogegruber og brønde
dateret til oldtid samt et muligt middelalderhus fra 1300 eller senere.
OBM 2726 (B4)

Sidsel Wåhlin
Mads Runge

Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Grube - Oldtid
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

225. Hvilehøjvej Syd
08.08.03 Fraugde

Grube

Andet anlægsarbejde

Bronze- eller jernalder

sb. 150. Ved forundersøgelse af det ca. 16.000 m² store areal fremkom én enkelt kogestensgrube samt
et stolpehul.
OBM 3965

Michael Jakobsen
Jesper Hansen

Grube - Bronzealder
Grube - Jernalder

226. Kristianslund Nord
08.08.03 Fraugde

Byggeri

Vejanlæg

Yngre bronzealder

sb. 103. Prøvegravning i højtomt i fortsættelse af udgravning af brandgravfelt fra yngre bronzealder i
2004. Der fandtes en udateret brandpletgrav Ø for højtomten, og dele af højens randstenskæde samt en
stenbygget centralgrav. Denne undersøges i 2006.
OBM 8429
Gravplads/grav - Yngre bronzealder

Mogens Bo Henriksen

227. Krogsgård
08.08.03 Fraugde

gravplads, kogegrubefelt

Andet anlægsarbejde

ældre bronzealder, førromersk jernalder

I forbindelse med forlægning af Åsum Bæk blev foretaget undersøgelse af 5.500 m2, udvalgt på
baggrund af forundersøgelse i 2004. Undersøgelsen frembragte et brandpletgravfelt, en urnegrav, et
kogegrubefelt samt spredte stolpehuller mv. Brandplet-gravfeltet består af 13 sikre og 18 usikre grave
og dateres - i et tilfælde keramisk i et andet via C14-dateringsmetoden - dateret til hhv. ældre og midten
af førromersk jernalder. Urnegraven er keramisk dateret til ældre germansk jernalder. Kogegruberne er
i visse tilfælde samtidige og i andre tilfælde fra ældre bronzealder.
OBM 8698

Malene Nymann Olsen
Mads Runge

Grube - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Germansk jernalder
Grube - Germansk jernalder

228. Lindegård Øst
08.08.03 Fraugde

Gruber/boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

Ved forundersøgelsen af det ca. 8.000 m² store areal fremkom 4 mulige stolper samt ialt 10 koge- og
affaldsgruber fra yngre bronzealder. Lokaliteten er dateret ud fra et sparsomt keramisk materiale.
OBM 8432

Karl Brix Zinglersen
Jesper Hansen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

229. M. P. Allerups Vej
08.08.03 Fraugde

Kogegruber

Vejanlæg

Bronze- eller jernalder

I forbindelse med anlæggelse af M. P. Allerups Vej i Tietgen Byen blev der forundersøgt en strækning
på ca. 1500 m. Det berørte areal gennemskærer et område med flere bopladser fra yngre bronzealder og
førromersk jernalder, ligesom der i nærområdet er registreret enkelte brandgravpladser fra ældre
jernalder. Ved forundersøgelsen fremkom enkelte kulturhistoriske spor i form af kogegruber, der
indikerer at tracéet gennemløber den absolutte pereferi af et bopladsareal enten N eller S for det
forundersøgte areal.
OBM 3957
Grube - Bronzealder
Grube - Jernalder

Jakob Westermann

230. Skjolddrageren
08.08.03 Fraugde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre førromersk jernalder,
middelalder/efterreformatorisk tid,
nyere tid

sb. 149. Forundersøgelse forud for byggemodning resulterede i 112 anlæg, som fordelte sig på 28
kogestesngruber, 19 materialetagnings-/affaldsgruber, 7 materialetagningsgruber, 3 kogegruber, 15
spredte stolpehuller. Endividere 36 ikke nærmere funktionsbestemte gruber. De keramisk daterede
anlæg havde hovedvægt i førromersk jernalder per. IIIb, dog var der også enkelte anlæg fra førromersk
jernalder per. II og IIIA. Den overvejende del af de ikke-daterede anlæg formodes at ligge indenfor
disse perioder. Et enkelt muligt hegnsforløb blev registreret, dog kunne det ikke dateres nærmere.
Jernudvindingsslagger fandtes i enkelte affaldsgruber. Endvidere fremkom to agerrene fra
middelalder/efterreformatorisk tid og en grube fra nyere tid.
OBM 3948 Skjolddrageren

Mikkel Kieldsen
Mads Runge

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

231. Kærsagerhaven Øst
08.08.04 Højby

Boplads

Andet anlægsarbejde

yngre bronzealder, førromersk
jernalder, ældre romersk jernalder

Ved prøvegravning forud for byggemodning fremkom spredte materialetagningsgruber, stolpehuller
samt enkelte affaldsgruber. Der blev desuden undersøgt enkelte stolpehuller, som sandsynligvis indgår i
et vægforløb. Området med det mulige vægforløb udgør antagelig en del af et egentligt
bebyggelsesområde, som vil blive omfattet af en senere fladegravning. Lokaliteten dateres ud fra
keramik i affaldsgruberne fra perioden yngre bronzealder og til yngre førromersk jernalder/ældre
romersk jernalder. Bebyggelsens centrale del ligger på en mindre bakketop, mens der på de perifære,
lavereliggende områder forefindes gruber.
OBM 3969

Lone Bach Nielsen
Lasse Sørensen
Mads Runge

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

232. Knullen
08.08.04 Højby

Gruber/boplads

Andet anlægsarbejde

Bronze- eller jernalder.

Ved forundersøgelse i forbindelse med muldafrømning på et 4000 m² stort areal fandtes enkelte anlæg i
form af kogestensgruber samt gruber. I en af gruberne fremkom lidt keramik samt flintafslag.
Anlæggene dateres til bronzealder eller jernalder.
OBM 3960
Bebyggelse - Bronzealder
Grube - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Grube - Jernalder

Michael Jakobsen
Jesper Hansen

233. Østergård Nord
08.08.04 Højby

Aktivitetsområde

Andet anlægsarbejde

Udateret

Ved prøvegravning forud for udvidelsen af Højby Kirkegård fremkom enkelte gruber og kogegruber,
samt resterne af et gammelt vådområde. Der fandtes intet daterbart materiale i anlæggene, hvorfor
disse - og dermed området som sådan - ikke kan dateres nærmere. Der blev undersøgt ca. 614 m².
OBM 3973

Lone Bach Nielsen
Mads Runge

Andre anlæg/diverse - Udateret

234. Lumbyvej
08.08.05 Nørre Lyndelse

Boplads/grave

Andet anlægsarbejde

yrja/sn,yba

Ved forundersøgelse af det ca. 34.000 m² store areal og efterfølgende udgravning af 12.000 m² heraf,
fremkom jordfæstegrave/gravhøje, urnegrave, stolper og gruber. Bopladsen omfatter 6-8 gårdsenheder
bestående af hovedhus (ca. 28 m), økonomibygning (ca. 14 m.) samt omgivende hegn. Enkelte
gårdsenheder kan følges i to faser. Særligt én gårdsenhed er godt bevaret. Her omfatter det indhegnede
gårdsareal ialt ca. 1000 m². Gårdene er typologisk og keramisk dateret til yngre romersk jernalder, og
opfattes som en regulær landsbybebyggelse organiseret omkring en forte. I tilgift til bopladsen fandtes
rester af to mindre gravhøje fra senneolitikum. Gravhøjene har i diameter målt ca. 2-3 m og lå side om
side. Gravrummet var i begge tilfælde stensat. Gravhøjene er på baggrund af gravgods (en flintdolk
type III) dateret til senneolitikum. I og omkring de små tuer, der har dækket gravene, blev i yngre
bronzealder nedsat enkelte urnegrave. Fire kogestensgruber, liggende på linje op mod de to små
genanvendte stenaldergravhøje, opfattes som rituelle gruber i relation til gravaktiviteten i yngre
bronzealder. Trækul fra disse rituelle gruber afventer AMS-datering.
OBM 7982

Christian Juel
Jesper Hansen

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

235. Lumbyvejs forlægning
08.08.05 Nørre Lyndelse

Aktivitetsområde, agersystem

Vejanlæg

Oldtid, middelalder/efterreformatorisk
tid

Forundersøgelse af ca. 5 km langt tracé for kommende landevej. Ved undersøgelsen fremkom
bebyggelsesspor i form af en række kogegruber, materialetagnings-/affaldsgruber og stolpehuller.
Anlæggene dateres udfra fyld og anlægstyper bredt til oldtid. Endvidere fremkom enkelte agerrener,
som dateres typologisk til middelalder/efterreformatorisk tid. Ca. 100 m af vejstrækningen frembragte
et bopladsområde fra germansk jernalder. Dette område udgraves i 2006.
OBM 8866 ff.
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Oldtid
Grube - Oldtid
Ager/mark - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid

Lone Bach Nielsen
Mads Runge

236. Mariesminde Felt III
08.08.08 Rønninge

Boplads: grubehuse, gruber,
stolpehuller

Andet anlægsarbejde

Bronzealder og vikingetid

sb. 22. Knap 3.600 m2 af i alt 7.255 m2 blev undersøgt i 2005. Der blev åbnet to felter "østfronten" og
"vestfronten", hvis genstandsmateriale var fra bronzealder og vikingetid. "Østfronten": Mest
interessant var grube B og det ene af stolpehullerne. Grube Bs bronzealderlag indeholdt et fragment af
stærkt ildpåvirket ler, der tolkes som muligt digelfragment. I Grube Bs vikingetidslag fandtes halvdelen
af en konisk tenvægt og keramik. I et stolpehul fremkom et fragment af brændt ler, der tolkes som del
af en støbeform fra bronzealderen. På "Vestfronten" var det mest bemærkelsesværdige 3 grubehuse fra
vikingetid. I Grubehus R fandtes et diffust gulvlag med keramik, et søpindsvin, en aflang ottekantet
bjergbrystalperle samt et stykke råkrystal. I Grubehus S blev der fundet ganske lidt keramik . I
Grubehus T var der et klæberstensskår med klinkehul, dyrekonogler, konisk tenvægt af sandsten,
keramik samt tanden fra en benkam. Er sandsynligvis lig med sb 22
KTM 244

Eigil Nikolajsen
Lone Nørgaard
Bodil Holm Sørensen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Vikingetid

237. Bjerggårds Allé (parcel B14, 16, 17)
08.08.09 Seden

Aktivitetsområde

Vejanlæg

yngre bronze-/ældre jernalder

sb. 27. Forundersøgelse af et 38.000 m² stort areal i Seden Syd. Ved undersøgelsen fremkom
bebyggelses-/aktivitetsspor i form af tre brønde, 33 kogegruber, 89 gruber af usikker funktion og 31
stolpehuller. Feltudvidelser omkring stolpehuller påviste, at disse ikke indgik i konstruktioner eller
strukturer. På baggrund af et begrænset keramikinventar fra enkelte af gruberne samt de generelle
anlægstyper dateres lokaliteten til yngre bronzealder eller ældre jernalder, ca. 1000 f.Kr - 500 e.Kr.
OBM 4793 (parcel B14, 16, 17)

Lisbeth Christensen
Mads Runge

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

238. Bjerggårds Allé (parcel B15)
08.08.09 Seden

Aktivitetsområde

Andet anlægsarbejde

ældre førromersk jernalder

sb. 27. Ved forundersøgelse af byggegrund på Bjergårdsløkken fremkom flere kogegruber,
materialetagningsgruber samt stolpehuller. Der kunne ikke registreres strukturer i form af huse eller
lign. Keramik, fundet i et par af anlæggene, kan dateres til ældre førromersk jernalder per. I/II, hvilket
dermed også foreslås som overordnet datering af lokaliteten.
OBM 7493 (parcel B15)
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder

Lisbeth Christensen
Mads Runge

239. Bjerggårdsløkken
08.08.09 Seden

Aktivitetsområde

Andet anlægsarbejde

yngre bronze-/ældre jernalde

sb. 41. Forundersøgelse af et 13 ha stort område. Ved undersøgelsen fremkom bebyggelsesspor i form
af 1-2 brønde, 40 koge- eller kogestensgruber, 42 materiale- eller affaldsgruber og 27 stolpehuller.
Stolpehullerne indgik enten ikke i nogle strukturer eller var tydeligt moderne. På baggrund af keramik
fra enkelte af gruberne dateres lokaliteten til yngre bronzealder eller ældre jernalder, ca. 1000 f.Kr - 500
e.Kr. Undersøgelsen på Bjerggårdsløkken er med til at underbygge billedet af forskellene mellem de
mere tætbebyggede moræneknolde, som det blandt andet ses ved Lundsgård, og de mere ekstensivt
udnyttede hedesletteområder, som Bjerggårdsløkken er en del af.
OBM 3972

Mikael Jakobsen
Mads Runge

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

240. Hvenekilde NØ
08.08.09 Seden

Boplads

Andet anlægsarbejde

Germansk jernalder

sb. 33. Ved forundersøgelse af det ca. 24.000 m² store areal og efterfølgende undersøgelse af 4.400
kvm heraf fandtes brandgrave, stolper, gruber og brønde. De to brandgrave fremstår som brandpletter
og formodes dateret til yngre bronzealder eller ældre jernalder - evt. lidt senere. Bopladsen bestod af en
enkelt gård, der kunne følges i to faser. Hver fase omfatter 3 treskibede huskonstruktioiner (13-28 m
lange), en brønd, 1-2 staklader samt et omgivende hegn (sidstnævnte dog kun i én fase).
Gårdsenhederne dækker i hver fase ca. 1.600 m². På et hustypologisk grundlag er lokaliteten dateret til
germansk jernalder. Der blev udtaget floteringer fra en del af huskonstruktionerne. Blandt det floterede
materiale fandtes i ét stolpehul et større antal rugkerner. Dette fund er interessant, da rug - som
kulturplante - traditionelt er blevet tilknyttet middelalderens intensiverede landbrug. Materiale fra
stolpen/huset afventer AMS-datering. Der er foretaget en fosfatkartering dækkende ca. 1.200 m².
Fosfatkarteringen afspejler mulige stier, møddinger, stald m.m. Lokaliteten, der er beliggende på de
flade og sandede engarealer i Seden/Lundsgaard området, er afgrænset til alle sider. Gårdens
beliggenhed på de sandede engarealer er meget usædvanlig.
OBM 5741

Jakob Westermann
Jesper Hansen

Bebyggelse - Germansk jernalder

241. Ågård/Ibjerg
08.08.10 Sønder Nærå

aktivitetsområde, enkeltfund

Råstof

stenalder, yngre bronze-/ældre jernalder

sb. 99. Forud for råstofindvinding blev et 14.000 m² stort område Ø for Årslev forundersøgt. Ved
undersøgelsen fremkom kun ganske få spor efter forhistorisk aktivitet i form af enkelte gruber, et
drilbor og en knusesten. Drilboret dateres bredt til stenalder, mens knusestenen typologisk dateres til
yngre bronze-/ældre jernalder.
OBM 8783
Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Yngre bronzealder
Andre anlæg/diverse - Ældre jernalder

Mikael Jakobsen
Mads Runge

242. Hestehavevej 1
08.08.10 Sønder Nærå

Boplads

Andet anlægsarbejde

Germansk jernalder

sb. 90. Ved forundersøgelse af 90.000 m² og siden hen undersøgelse af 13.600 m² heraf fremkom
stolper, gruber og brønde. Bopladsen udgøres af to, efter fynske forhold, særdeles velbevarede
gårdstofter fra germansk jernalder. Gårdtofterne er ekstremt stedfaste og flytter sig over en periode på
ca. 200-250 år kun ca. 1 m. Gårdene, der kan følges i fem faser, bestod i hver fase af et langhus (ca. 2834 m), en "økonomibygning (10-17 m) og et afgrænsende hegn, der indrammer den enkelte tofte, ca.
1800-2200 m². De to gårde ligger ud til en fælles "gade". Således ligger de to hovedhuse ud til gaden
med indhegningen strækkende sig hhv. S og N for hovedhusene. I relation til de to tofter fandtes en
fælles brønd, hvori lå et fint forarbejde til en drejet træskål.
Lokaliteten skal ses i relation til OBM 6373 (udgraves 2006). Hele bopladsen omfatter ialt ca. 8
gårdsenheder fra germansk jernalder. Bopladsen er ikke med sikkerhed helt afgrænset mod S, Ø og N.
OBM 6369

Lisbeth Christensen
Jesper Hansen

Bebyggelse - Germansk jernalder

243. Horsemosegård
08.08.10 Sønder Nærå

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk & germansk jernalder

sb. 73. Ved forundersøgelse af det ca. 51.000 m² store areal fremkom meget store mængder stolper og
gruber over et areal på ca. 22.000 m². Der var tydeligvis tale om en boplads fra jernalderen. På
baggrund af registrerede dobbeltstolpevægge samt et enkelt stykke ornamenteret keramik formodes
lokaliteten dateret til yngre romersk jernalder og/eller ældre germansk jernalder. Lokaliteten skal ses i
sammenhæng med OBM 6369 (udgravet 2005) og udgør således en del af en større boplads fra starten
af yngre jernalder. For mere detaljeret beskrivelse af lokaliteten henvises til AUD 2006.
OBM 6373

Rikke Andresen
Jesper Hansen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

244. Ibjerg V
08.08.10 Sønder Nærå

Gravhøj, dødehus

Råstof

Neolitikum

sb. 70. Undersøgelse af rundhøj i Sdr. Nærå syd for Odense i forbindelse med råstofgravning.
Vestligste del af gravhøjen var fjernet ved indvindingen trods museets oplysning til indvinder om
højen. Højen er opbygget i to faser og er anlagt på et fossilt muldlag. Centralt i yngste højfase
lokaliseredes et ca. 4 x 5 m stort langovalt dødehus med stenbrolagt gulv. Dødehuset er foreløbigt
(afventer C14-datering) dateret bredt til neolitikum udfra tidligere eksempler på anlægskombinationen
med stenlægning og dødehus i ældre høj. Under højfaserne lå der tre gruber. På feltet omkring højen lå
enkelte recente og udaterbare gruber samt to anlæg, som er tolket som resterne af to ringgrøfter - evt.
nedpløjede gravanlæg fra neolitikum?
OBM 7274
Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Malene Nymann Olsen
Mads Runge

245. Lille Lundsgård
08.08.11 Åsum

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

senneolitikum ell. ældre bronzealder

Udgravning af kulturlag på vestvendt skråning. Ved undersøgelsen fremkom lidt keramik, flintafslag
samt enkelte flintredskaber i form af skrabere. Kulturlaget opfattes som nedskred fra en nærliggende
bebyggelse. Kulturlaget er dateret til yngste stenalder eller ældste bronzealder på baggrund af et
fragment af en flintdolk samt lidt keramik.
OBM 3956

Bente Bech
Jesper Hansen

Kulturlag - Yngre stenalder
Kulturlag - Ældre bronzealder

246. Toruplund
08.08.11 Åsum

Boplads, grav

Vejanlæg

yba,frja,yrja,ægj

sb. 99. Fortsat udgravning (AUD 2004). Ved årets kampagne udgravedes ca. 11.600 m². Udgravningen
omfattede én urnegrav, diverse offergruber, stolper, affaldsgruber og brønde. Lokaliteten skal ud fra et
ganske omfattende keramisk materiale dateres til to adskilte perioder af forhistorien. Betydeligst på
årets gravekampagne fremstår sporene af bebyggelsen fra yngre romersk jernalder (ca. 175-400 e. Kr.).
Sporene herfra omfatter et stort antal huse med bevarede vægge, konstruktions- og bopladsofringer, i
form af deponerede hunde, samt en enkelt urnegrav. Urnegraven indeholdt en jernkniv. Årets
kampagne fritlagde dele af ca. 9 gårde. Desuden blev fundet brønde og gruber fra århundrederne
omkring overgangen mellem bronzealder og jernalder (600-300 f. Kr.). Fra bebyggelsen/langhusene er
hjemtaget et omfattende materiale til flotering (makrofossilanalyse), vådprøver fra romertidsbrønde, der
indikerer hørrødning, samt et større knoglemateriale. Desuden er der fra offergruberne indsendt
materiale til AMS-datering; disse daterer bopladsen til midten af yngre romersk jernalder. Ved
kampagnen i hhv. 2004 og 2005 er det godtgjort, at bebyggelsen fra yngre romersk jernalder kan følges
over en strækning på ca. 400 m i vejtracéet og her afslører spor af ca. 14 gårde. Diverse mindre
undersøgelser samt detektorafsøgninger antyder at udbredelsen er mindst lige så omfattende Ø/V. Det
lader således til, at udgravningerne ved Toruplund afspejler et snit gennem en af tidens meget store
agrare bebyggelser - formentlig dækkende op mod 150-200.000 m². Bopladsen er samtidig med den
sydfor liggende gravplads OBM 8685, samt det nord for liggende brøndområde OBM 8690 jf. AUD
2004.
OBM 8688
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Grube - Ældre jernalder

Svendborg Amt

Mads Runge
Jesper Hansen

247. Dybdalgård
09.01.08 Ringe

Boplads?

Andet anlægsarbejde

yngre bronzealder

sb. 78. Forundersøgelse forud for udstykning frembragte spredte anlæg i form af stolpehuller, gruber og
kogestensgruber. I en enkelt kogestensgrube blev der bl.a. fundet to svære flækker, hvoraf den ene er et
flækkesegl og det andet et muligt forarbejde til et flækkesegl. I gruben blev der også fundet en del
keramik, hvoraf noget er beklasket. Fundene dateres til yngre bronzealder og udgør dateringsgrundlaget
for lokaliteten.
OBM 3796 Dybdalgård

Marie Kanstrup
Mads Runge

Bebyggelse - Yngre bronzealder

248. Kielbjergvej
09.01.08 Ringe

Boplads?, agersystem

Vejanlæg

yngre bronze-/ældste jernalder,
middelalder/efterreformatorisk tid

Ved besigtigelse af muldafrømmet vejtracé fremkom bebyggelsesspor i form af kogegruber og en
affaldsgrube. På baggrund af et stort keramisk materiale samt anlægstyperne dateres bopladssporene til
yngre bronzealder/ældre jernalder. Endvidere femkom en række agerrener og dermed spor af
højryggede agre fra middelalder/efterreformatorisk tid
OBM 3970

Mads Runge

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

249. Lundehøjgård Nordvest
09.01.08 Ringe

Boplads

Råstof

Tragtbægerkultur, senneolitikum/ældre
bronzealder

sb. 34. Ved undersøgelsen fremkom massive bebyggelsesspor i form af tre toskibede langhuse,
kogegruber og affaldsgruber. Genstandsmaterialet dateres til tragtbægerkultur såvel som
senneolitikum/ældre bronzealder. Nærmere datering afventer C14-datering.
OBM 8949
Bebyggelse - Yngre stenalder

Christian Juel
Mads Runge

250. Skovager
09.01.08 Ringe

Boplads/aktivitetsområde?, kulturlag

Andet anlægsarbejde

Neolitikum/ældre bronzealder; bronzeeller ældre jernalder

sb. 136. Undersøgelse før byggemodning af 58.000 m² stort parcelhusområde V for Ringe. Ved
undersøgelsen fremkom kun spredte bebyggelsesspor i form af tre materialetagningsgruber, fem kogeeller kogestensgruber og resterne af et kulturlag i en sænkning. Koge og kogestensgruberne dateres
normalt til bronze- eller ældre jernalder hvilket også er tilfældet her. På baggrund af et mindre
flintmateriale, bl.a. fladehugget flint, fundet i kulturlaget og spredt i søgegrøfterne, dateres dette til
yngre stenalder eller ældre bronzealder (ca. 2400 f. Kr. - 1300 f. Kr.).
OBM 4579

Mikkel Kieldsen
Mikael Jakobsen
Mads Runge

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

251. Skovly Øst
09.01.08 Ringe

Bebyggelse?

Råstof

Oldtid, bronze-/jernalder, nyere tid

Forundersøgelsen frembragte få spredte anlæg. To kogegruber dateres typologisk til bronzealder eller
jernalder og et par stolpehuller sandsynligvis til oldtiden. En stor del af anlæggene må dog tilskrives
recente forstyrrelser, herunder især grusgravning i større og mindre felter. Den sydøstlige del af
undersøgelsesområdet er endnu ikke undersøgt.
OBM 8950

Malene Nymann Olsen
Mads Runge

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Oldtid
Bebyggelse - Nyere tid

252. Kragholm
09.02.03 Rudkøbing

Bebyggelsesspor

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

I forbindelse med anlægsarbejde i Kragholmområdet fandtes nogle sodfyldte plamager, og
kogestensgruber, og ved Henninge også lidt keramik fra nyere tid, bl.a. skår af stjertpotter, samt
knogler af husdyr.
LMR 14634

Otto Christian Uldum

Bebyggelse - Nyere tid

253. Illebølle
09.03.04 Lindelse

Bebyggelsesspor

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

I forbindelse med anlægsarbejder ved landsbyen Illebølle fandtes få usammenhængende plamager, og
nogle kogestensgruber. Et enkelt sted sås en sammenhængende stenrække, men uden tilknyttede fund.
LMR 14651
Bebyggelse - Nyere tid

Otto Christian Uldum

254. Bukkemose
09.03.07 Tryggelev

Bebyggelsesspor

Vejanlæg

Yngre stenalder

Et ca. 7 ha. stort, dyrket område Ø og S for Bukkemosegard blev prøveundersøgt. Især i områdets NØlige del, men også i begrænset omfang S for gården fremkom fyldskifter og affaldslag - begge dele ret
fundfattige. Der var ingen spor af hustomter. De spredte bebyggelsesspor synes ud fra fundmaterialet
næsten alle at måtte tilskrives sen tragtbægerkultur fra yngre stenalder.
LMR 14671

Jørgen Skaarup

Bebyggelse - Yngre stenalder

255. Gestelev
09.04.08 Gestelev

Gruber, boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder/ældre jernalder

Ved forundersøgelse af et 22.000 m² stort areal forud for byggemodning fremkom enkelte anlægsspor i
form af fem kogestensgruber samt fire materialetagnings-/affaldsgruber. Anlæggene afspejler
formentlig et randområde af en egentlig bebyggelse.
OBM 7743

Michael Jakobsen
Jesper Hansen

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

256. Solbakken
09.04.11 Hillerslev

offer, udsmid, bebyggelse, agersystem

Andet anlægsarbejde

TN, oldtid,
middelalder/efterreformatorisk tid

Ved undersøgelsen fremkom spredte fund af bearbejdet flint, herunder dele af en tyndnakket økse, der
typologisk kan dateres til tidlig neolitikum. Den overvejende del af flintgenstandene inklusiv den
fragmeterede økse, lå i et af opfyldningslagene i et tidligere mosehul, der er udbredt i hele det
undersøgte areal fra NØ mod SV. Især den fragmenterede tyndnakkede økse kan enten opfattes som et
offerfund eller som almindeligt udsmid fra en nærliggende boplads. Endvidere blev der i mosehullets
bundniveau registreret adskillige moseege, hvilket vidner om gode bevaringsforhold for organiske
materialer i det undersøgte område. Slutteligt blev der registreret en del stolper og gruber af ukendt
datering samt en agerren fra middelalder/efterreformatorisk tid
OBM 3968
Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre ste
Bebyggelse - Oldtid
Ager/mark - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid

Lasse Sørensen
Mads Runge

257. Ørkebygård
09.04.21 Sønder Broby

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder/yngre romersk jernalder

sb. 27. Ved undersøgelse forud for byggeri blev der inden for et areal på 1.500 m² afdækket den sydlige
side af et formodet treskibet langhus, en staklade, et hegn samt affaldsgruber fra ældre jernalder.
Enkelte stykker keramik kan dateres til yngre romersk jernalder per. C1.
OBM 7711

Allan B. Andersen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

258. Motorvej st. 25.62-27.26
09.05.08 Lunde

Prøvegravning

Vejanlæg

Udateret

Prøvegravningen af den ca. 1,6 km lange motorvejsstrækning resulterede i syv fundområder med
bopladsspor i form af stolpehuller og gruber. Ingen af disse blev dog efterfølgende indstillet til
udgravning da bevaringsgraden ikke var særlig god og da ingen af områderne umiddelbart kunne
dateres nærmere end til oldtid, fordi der ikke blev gjort oldsagsfund i anlæggene.
SOM 01.264

Malene R. Beck
Kenneth N. Eskildsen

Bebyggelse - Oldtid
Grube - Oldtid

259. Damsgård Syd
09.06.16 Ullerslev

Boplads?

Andet anlægsarbejde

yngre førromersk -/ældre romersk
jernalder

sb. 51. Fortsat forundersøgelse (jf. 2002, 2004) forud for parcelhusbebyggelse i Ullerslev. I 2005
prøvegravedes de resterende dele af arealet (i alt ca. 35.500 m²). Herved fandtes enkelte stolpehuller,
affaldsgruber, kogestensgruber og et kulturlag i en sænkning. Enkelte af affaldsgruberne dateres ud fra
keramikken overordnet til yngre førromersk jernalder eller ældre romersk jernalder. I kulturlaget
fandtes kun enkelte flintafslag.
OBM 5639

Jakob Westermann
Mads Runge

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

260. Birkebjerg Nordøst
09.06.19 Årslev

Boplads

Vejanlæg

Førromersk jernalder

Udstrakt prøvegravning og efterfølgende udgravning af to tilsammen ca. 3.378 m² store flader. I det ene
felt undersøgtes et aktivitetsområde med koge- og affaldsgruber, der på baggrund af keramikfund
dateres til yngre førromersk jernalder. I det andet felt fremkom et treskibet hus og helt parallelt hermed
i en afstand af 10 m lå en ialt 35 m lang og snorlige række af kogegruber. C-14-dateringer fra hus og
kogegruberække viser, at også disse to konstruktioner tilhører yngre førromersk jernalder. Omkring
huset lå endvidere få koge- og affaldsgruber.
OBM 8850
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Lone Bach Nielsen

261. Gl. Byvej
09.06.19 Årslev

Agerrene m.m.

Andet anlægsarbejde

Historisk tid

Ved forundersøgelse af en byggegrund på 1650 m² - kun ca. 200 m fra Årslevgraven - fremkom enkelte
anlægsspor i form af gruber, grøfter, skel m.m. Alle anlæg ses i relation til den historiske landsby og Gl.
Byvej, der støder op til udgravningsarealets sydlige afgrænsning.
OBM 3971

Rikke Andresen
Jesper Hansen

Ager/mark - Nyere tid

262. Kirkeløkken
09.06.19 Årslev

Boplads

Andet anlægsarbejde

yngre bronze-, førromersk jernalder

sb. 19. Ved forundersøgelsen fremkom spredte forhistoriske bopladslevn i form af et firestolpeanlæg, et
stolpesat hegn samt få koge- og affaldsgruber. En affaldsgrube dateres keramisk til yngre bronzealder.
Huset dateres typologisk til jernalder, og på grundlag af pladsens overordnede karakter formodentlig til
førromersk jernalder. Desuden fremkom højryggede agre fra middelalder/efterreformatorisk tid samt en
del moderne fyldskifter såsom drængrøfter og opgravning til kloakledning.
OBM 2660

Mads Runge
Rikke Marie Andresen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

263. Ommelshoved
09.07.03 Marstal Ls

Bosættesspor

Andet anlægsarbejde

Senpalæolitikum

sb. 61. I forbindelse med nedgravning af en vandledning til de 3 gårde på Ommelshoved enedes museet
med Marstal Vandforsyning om, at udgravningen af et ca. 140 m langt udsnit af traceen, der skar sig
ind over en strandeng knap 100 m SV for den vigtige, senpalæolitiske Ommelshoved-jagtplads (Marstal
sb. 61), skulle foretages i samarbejde med en arkæolog. Der blev under gravearbejdet ikke påtruffet
yderligere pilespidser af Bromme-type, men i de vandaflejrede slik- og gytjelag fandtes nogle få tynde
skiveafslag, der formentlig må være ført hertil fra den nærliggende bosættelse under højvande og blæst.
Det magre resultat indikerer, at udvaskningen og omlejringen af jagtpladsens flintmateriale næppe har
været så omfattende som hidtil antaget.
LMR 23/72

Jørgen Skaarup

Bebyggelse - Palæolitikum

264. Rummes Agre
09.07.05 Søby

Bosættesspor

Vejanlæg

Stenalder, oldtid

sb. 42. Et 12.300 m² stort areal umiddelbart Ø for Søby Havn på Ærø blev prøveundersøgt. Der
fremkom en del fyldskifter som sandsynligvis må afskrives som naturlige forstyrrelser. Over hele
bredden af undersøgelsesområdet blev fundet fossile moseområder med myremalm. Der blev kun
fundet få oldsager af bearbejdet flint og enkelte sikre forhistoriske anlægsspor.
LMR 14668
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Oldtid

Otto Christian Uldum

265. Søbygårddæmningen
09.07.05 Søby

Vandmølletomt

Vejanlæg

Middelalder

sb. 37. Undersøgelse af middelalderlige konstruktionsspor og lag. Det fundne kan med største
sandsynlighed tolkes som levn af en vandmølle fra højmiddelalderen. Betydelige rester af
mølledæmningen påvistes, ligesom der fandtes gulvlag fra en formodet møllebygning, samt bevarede
dele af møllens hjulrende, der formentlig har været kantforstærket med en konstruktion af til dels
liggende træbjælker. Endvidere fandtes, en halv snes meter opstrøms mølledæmningen, to pælerækker
sat i indbyrdes ret vinkel med hinanden og anlagt i forbindelse med en opfyldning, dog sekundært i
forhold til selve mølleanlægget, men i øvrigt af uvis datering.
LMR 14497

Otto Christian Uldum
Jeppe Ravn
J. Bech

Vandmølle - Middelalder

Thisted Amt
266. Horsfelt
11.01.01 Bedsted

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

I forbindelse med en mindre forundersøgelse registreredes og delvist udgravedes en koncentration af
stolpehuller og gruber samt et nedsat lerkar. Sidstnævnte stammer fra et skarpvinklet, dobbeltkonisk
forrådskar i typisk yngre bronzealdergods med glittet overflade, formentlig fra per. IV-V.
THY 3988

Jens-Henrik Bech

Bebyggelse - Yngre bronzealder

267. Højbjerggård
11.01.06 Hørdum

Boplads/ dyrkningsspor

Selvvalgt forskning

Vikingetid/ middealder

Undersøgelse af en mindre del af et større bopladsområde. Indenfor de afdækkede ca. 450 m² blev helt
eller delvist udgravet 6 grubehuse samt vestenden af et NV-SØ vendt stolpebygget treskibet hus med
lige langsider dannet af tætstillede stolper. Kun de vestligste to sæt tagbærende stolper fandtes indenfor
udgravningsfeltet. I grubehusene fandtes keramik fra halvkuglekar, et par glasperler samt en enkelt
dobbeltkonisk tenvægt. I et kulturlag fandtes skår fra halvkuglekar, der antagelig er samtidig med anlæg
lokaliseret ved en forundersøgelse ca. 50 m NV for udgravningsfeltet. Her fandtes under et homogent
muldlag på 50-70 cms tykkelse i undergrundsniveau pløjespor fra pløjning med muldfjældsplov samt
forskellige grøftforløb med rester af tørv i fylden, der kan være rester af en dige-lignende konstruktion.
THY 3989

Mette Roesgaard Hansen
Jens-Henrik Bech

Bebyggelse - Vikingetid
Ager/mark - Middelalder

268. Hedegård
11.01.13 Villerslev

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

Ved mindre forundersøgelse registreredes en række større og mindre koncentrationer af stolpehuller,
gruber og ildgruber, som antages at stamme fra 6 huse, der efter anlæggenes karakter henføres til
bronzealder.
THY 5014
Bebyggelse - Bronzealder

Jens-Henrik Bech

269. Svalgård
11.01.13 Villerslev

Boplads

Selvvalgt forskning

Middealder

Mindre undersøgelse af dele af et hus med græstørvsvægge påtruffet lige under pløjelaget og liggende
øverst i et 20-30 cm tykt kulturlag. Husets indvendige bredde varierede fra 3-3,8 m, smallest i
vestenden og bredest i østenden. Huslængden var min. 11 m. Nær vestenden og op til husets sydvæg
fandtes bunden af en ovn med et stenlag dækket af et kompakt lerlag. Huset dateres til middelalderen,
formentlig indenfor den ældre del som følge af manglen på glaseret keramik.
THY 3990

Mette Roesgaard Hansen

Bebyggelse - Middelalder

270. Brunbjerg
11.02.07 Ræhr

Boplads/ oldtidsagre

Andet anlægsarbejde

Bronzealder/ romersk jernalder

sb. 58. Ved en større forundersøgelse er lokaliseret kulturlag med kridtgulve og brolægninger fra ældre
jernalder samt indenfor et tilgrænsende område stolpehuller og gruber fra yngre bronzealder. Desuden
er lokaliseret et område, hvor flyvesandsaflejringer er blevet overpløjet med ard, ligesom gruber m.m.
fra yngre bronzealder er blevet gravet igennem flyvesandet.
THY 2158

Anne-Louise Haack Olsen

Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Kulturlag - Ældre jernalder
Ager/mark - Oldtid

271. Ballerum V
11.02.09 Tved

Boplads

Råstof

Førromersk jernalder

Indenfor et større råstofindvindingsområde udgravedes et Ø-V-orienteret hus fra yngre førromersk
jernalder med seks par tagbærende stolper. Formentlig har huset haft græstørvsvægge, men noget
sikkert bevis herfor blev ikke fundet. I hver ende af huset sås enkelte gruber, ligesom der S for huset lå
enkelte, spredte gruber. Her fandtes bl.a. et stort, ornamenteret lerkar fnedsat med bunden i vejret fra
førromersk jernalder per. IIIa. Det undersøgte hus er beliggende på en marin Litorina flade og er det
første i dette område, som dateres til ældre jernalder. Tidligere er undersøgt bebyggelsespor fra
bronzealderen.
THY 3983

Anne-Louise Haack Olsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder

272. Gl. Skelsgård
11.02.09 Tved

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

Ved en mindre forundersøgelse registreredes enkelte stolpehuller og ildgruber fra yngre førromersk
jernalder.
THY 3980
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Jens-Henrik Bech

273. Bjerre 4
11.02.11 Vigsø

Oldtidsagre

Dyrkning

Yngre bronzealder

sb. 32. Supplerende undersøgelser på Bjerre 4 (AUD 1990:170), hvor der er undersøgt et agersystem
fra yngre bronzealder samt to adskilte gårde. I 1990 blev agersystemets overordnede struktur fastlagt:
markernes form og størrelse samt afgrænsninger i form af digevoldinger. Den seneste udgravning
omfatter et felt på ca. 200 m² i en af de bedst bevarede marker med henblik på at lave detailstudier af
ardsporene. Således er alle erkendte stratigrafier og pløjeretninger registreret, hvilket giver mulighed
for nærmere analyser af de enkelte pløjninger. Markens sydlige afgrænsning kunne iagttages som en
tydelig parallelpløjning. Før dyrkningen er en mindre lavning i området blevet opfyldt ved gentagne
deponeringer af små portioner aske - antagelig fra tilbagevendende udrømninger af ildstedet i en gård i
nabolaget. Da lavningen var opfyldt, blev området inddraget som mark og oppløjet. Blandt ardsporene
kunne der iagttages en række særligt markante og kraftige ardspor, som antagelig stammer fra en
forbearbejning af jorden i forbindelse med anlæggelsen af markerne.
THY 2728

Dorthe Kaldal Mikkelsen

Ager/mark - Oldtid

274. Engholm
11.03.05 Sjørring

Depotfund/ votivfund

Råstof

Tragtbægerkultur

sb. 275. Under muldafrømning fandtes et ravdepot bestående af en kompakt klump af ravperler, som
har ligget i en pose eller bylt anbragt i en mindre nedgravning i undergrunden. Klumpen med ravperler
var næsten cirkulær (30-32 cm i diameter, ca. 17 cm dyb) og rummede flere tusinde perler. Ved
undersøgelsen blev klumpen optaget i præparat, der efterfølgende er blevet CT scannet, hvorved man
kan se, at den indeholder perler af en udformning typisk for tragtbægerkultur. Blandt andet flere
samlestykker med 6 eller flere gennemboringer samt flere rørformede perler, 9-10 cm lange. Desværre
er perlerne i en meget dårlig bevaringstilstand og vil formentlig aldrig blive gravet fri af klumpen. Efter
optagningen af ravdepotet blev et mindre areal omkring findestedet afrenset uden at finde spor efter
andre anlæg. Indenfor området, der er et højtliggende bakkeparti, hvor der tidligere er undersøgt
enkelte gruber m.v. fra tragtbægerkultur.
THY 3840

Jens-Henrik Bech

Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre ste

275. Storodde
11.03.08 Thisted

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

Udgravning af to Ø-V-orienterede bronzealderhuse afdækket på S-vendt bakkeskråning ned mod
Limfjorden. Det bedst bevarede havde en længde på 24 m og en bredde på 6,5 m og var forsynet med 7
sæt tagbærende stolper. De fleste vægstolper og en enkelt skillevæg mellem husets vestlige- og østlige
halvdel var ligeledes bevaret. Det andet hus havde kun 6 sæt tagbærende stolper og ingen vægstolper
bevaret. Længden af huset er ca. 20 m. Ligesom i det bedst bevarede hus fandtes dog også stolpehuller
fra en skillevæg mellem husets V- og Ø-ende.
THY 3984
Bebyggelse - Yngre bronzealder

Mette Roesgaard Hansen

276. Landlyst
11.03.09 Thisted Ls

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 80. Fortsat undersøgelse fra 2004. Ved udgravningen blev afdækket to velbevarede Ø-V-orienterede
huse formentlig fra ældre bronzealder (Hus 4 og 5). Hus 4 var 26 m langt og 7 m bredt og har været
opdelt i tre rum med en stald i midten m. enkelte bevarede båseskillerum. Fra stalden har døre i to
skillevægge ført henholdsvis ind i husets vestlige og østlige rum. En samling af ildgruber fandtes i det
10 m lange vestrum og en enkelt ildgrube i det kun 5,5 m lange østrum. Huset har haft to indgange i
den nordre langside og efter alt at dømme kun én i den søndre langside. Hus 5 var 24 m langt og 6 m
bredt uden tydelige spor af ruminddeling og stald, men kan udmærket have været indrettet på samme
måde som Hus 4.
THY 3971

Anne-Louise Haack Olsen
Mette Roesgaard Hansen

Bebyggelse - Bronzealder

277. Åsvej
11.03.10 Tilsted

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 71. Ved en mindre forundersøgelse er registreret enkelte stolpehuller samt et par små gruber med
keramik fra sen yngre bronzealder.
THY 3978

Anne-Louise Haack Olsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

278. Silstrup
11.03.10 Tilsted

Boplads

Vejanlæg

Tragtbægerkultur

I forbindelse med en større forundersøgelse fandtes spredte anlægsspor fra mellemneolitisk
tragtbægerkultur, herunder to gruber med flint og keramik.
THY 3994

Anne-Louise Haack Olsen

Bebyggelse - Yngre stenalder

279. Brøndlund
11.06.13 Ydby

Boplads

Dyrkning

Ældre romersk jernalder

sb. 236. Fortsat undersøgelse (AUD 2001: 278) af nedbrændt hus med tørvevægge. I stalden til det 14,5
m lange hus blev afdækket rester af seks indebrændte husdyr. Efter en foreløbig bestemmelse ved
Knud Rosenlund, Zoologisk Museum var der tale om en hest, fire okser og et får. Huset har kun haft
indgang i den sydlige langside, hvor der i døråbningen fandtes en fint udført brolægning sat af flade
sten på højkant i sildebensmønster, som det kendes fra enkelte andre ældre jernalderbopladser i Thy.
THY 3845
Bebyggelse - Romersk jernalder

Ålborg Amt

Anne-Louise Haack Olsen
Mette Roesgaard Hansen

280. Nørholm Kær II
12.01.01 Dall

Skaldynge

Vejanlæg

Ertebølle

Ved prøvegravningen erkendtes en skaldynge på et areal der ikke tidligere har været opdyrket. Det
samlede areal udgør ca. 300 m². Kulturlaget og skaldyngen, der er mellem 15 og 50 cm tyk, indeholder
store mængder flint i form af skiveøkser, flækker, tværpile og skrabere m.m. Skaldyngen udgravedes
ikke, da man har valgt at anlægge naturstien henover dyngen, uden at den tager skade. Skaldyngen er
dateret til den midterste eller sidste del af Ertebøllekulturen på baggrund af tværpile fundet under
muldafrømningen.
ÅHM j.nr. 5535

Lars Egholm Nielsen

Skaldynge - Ældre stenalder

281. Kærhavegård, Klarup
12.01.10 Romdrup

stolpehuller og gruber

Andet anlægsarbejde

Senneolitikum

Under prøvegravning forud for byggemodning blev der registreret senneolitiske bebyggelsesspor i to
områder på toppen af en større morænebakke. Ingen huse blev fundet; kun enkeltstående stolpehuller
og dårligt bevarede gruber blev undersøgt. Især det østligste af de to fundområder var præget af store
mængder flintaffald i pløjelaget, og dateringen af pladsen hviler på fund af fladehuggede genstande,
som for hovedpartens vedkommende fremkom i netop pløjelaget.
åhm 5536

Torben Trier Christiansen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Grube - Yngre stenalder

282. Sønder Tranders
12.01.13 Sønder Tranders

Gravplads og bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Ældre germansk jernalder og yngre
bronzealder/ældre førromersk jernalder

Forud for byggemodningen af et ca. 1,5 ha stort areal på SØ-siden af en større morænebakke blev
udgravet en gravplads fra ældre germansk jernalder samt 3 langhuse med tilhørende anlæg fra yngre
bronzealder/ældre førromersk jernalder. Gravpladsen rummede i alt 28 grave. 5 brandgrave og 23
jordfæstegrave, hvoraf 4 var anlagt i kridtundergrund og derfor havde fuldt bevarede skeletter. Gravene
er blandt andet dateret på basis af forekomsten af korsformede fibler i adskillige af kvindegravene.
åhm 5401

Torben Trier Christiansen

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

283. Trandersgård
12.01.13 Sønder Tranders

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre Jernalder

Afslutning af udgravning af bopladskompleks fra yngre bronzealder og ældre jernalder (600 f.kr. til
350 e. Kr.) påbegyndt i 2004. Der blev fundet omkring 50 hustomter, fire kulturlag og to kældre.
Bopladsen er delt op i to bebyggelsesfaser (før og efter 50 f. Kr.), hvor den ældste flytter rundt i hele
området, mens den yngste er opdelt i en stram parcelstruktur i den sydlige del af området. Der er fundet
en træbygget kælder fra starten af den yngste bebyggelsesfase. Denne konstruktion er et sjældent
nordjysk fænomen. Desuden skal fremhæves fund af to fibler.
ÅHM j.nr. 5380
Bebyggelse - Ældre jernalder

Lars Egholm Nielsen

284. Trandersgård IV
12.01.13 Sønder Tranders

Boplads

Vejanlæg

Førromersk jernalder

Udgravningen afslørede et treskibet langhus fra 1. årh. f. Kr. Huset er samtidig med den nærliggende
byhøj ved Nr. Hedegård og bopladsen ved Trandersgård umiddelbart tæt ved. Der blev desuden
undersøgt en grube med keramik, sandsynligvis fra en fejlslagen brænding. Keramikken dateres til
førromersk jernalder per. II og IIIa.
ÅHM j.nr. 5484

Lars Egholm Nielsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder

285. Zeusvej, Gug syd
12.01.13 Sønder Tranders

Gruber og stolpehuller

Andet anlægsarbejde

Neolitikum el. bronzealder

Prøvegravning med fund af forhistoriske bebyggelsesspor i form af gruber og stolpehuller indenfor et
område på ca. 2000 m². Der blev ikke under prøvegravningen fundet daterende materiale i forbindelse
med anlægssporene, men en del flintafslag kunne iagttages i toppen af fyldskifterne, ligesom
hovedparten af anlæggene var meget lyse i fylden, hvorfor det formodes, at der er tale om bebyggelse
fra neolitikum/ældre bronzealder.
åhm 5538

Torben Trier Christiansen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Grube - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Grube - Bronzealder

286. Volsted Bygade 40, Volsted
12.01.15 Volsted

stolpehuller, nyere tids hus

Andet anlægsarbejde

Middelalder?; 17-1800-tallet

Ved forundersøgelsen blev der erkendt 8 stolpehuller, måske fra middelalder eller ældre. De var alle
ganske små og har måske fungeret som hegnsstolper.
Desuden blev der erkendt 13 stolpehuller, rester af et lerholdigt kalkgulv samt rester af en ovn og et
fundament til en skorsten; disse anlæg blev på baggrund af keramikfund og en enkelt teglsten dateret til
17-1800-tallet. Flere eller måske alle anlæggene stammer muligvis fra det nedbrændte hus (opført
1875), som tidligere har stået på grunden. Den Ø-lige del af den undersøgte matrikel ligger ned til
Volsteds lavtliggende og våde forte. Den ældste bebyggelse skal derfor søges på matriklens V-lige del.
Tidligere foregik hovedfærdslen da også på matriklens V-side og ikke som i dag på Ø-siden.
ÅHM j.nr. 5563

Christian V. Jensen

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

287. Sønderskovvej
12.03.02 Bælum

Kogestensgruber

Skovrejsning

Bronzealder

Et betydeligt antal kogestensgruber koncentreret om to bakketoppe udgravedes. Anlægstypen og
oldsager peger på en datering til bronzealderen.
ÅHM 5543
Grube - Bronzealder

Jens N. Nielsen

288. Andemosegård
12.04.05 Hørby

Bopladsspor

Andet anlægsarbejde

Ældre Jernalder

Udgravning af hustomt fra ældre førromersk jernalder (muligvis yngre bronzealder), samt grube
indeholdende en hel del keramik.
ÅHM j.nr. 5493

Jens N. Nielsen
Lars Egholm Nielsen

Bebyggelse - Ældre jernalder

289. True
12.04.12 Vebbestrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder/ældre jernalder

Undersøgelse af tre mindre lokaliteter beliggende i et 5- 6 m bredt kabeltrace. Første lokalitet indeholdt
to gruber med keramik, der daterer lokaliteten til yngre bronzealder eller ældre jernalder, derudover
fandtes et enkelt stolpehul og et ildsted. Den anden lokalitet indeholdt to gruber med keramik, der
dateres til yngre bronzealder eller ældre jernalder. Derudover fandtes en fundtom grube og to
stolpehuller. Den tredje lokalitet bestod af en række af kogestensgruber.
ÅHM j.nr. 5488

Lars Guldager

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

290. Solhøje
12.04.14 Vive

langhus og gruber

Skovrejsning

yngre bronzealder

Et aktivitetsområde med diverse gruber og kogegruber samt et andet område rummende et treskibet
langhus. Enkelte af gruberne indeholdt daterbar keramik, mens der ikke blev fundet datérbart materiale
i forbindelse med langhuset, som alene må dateres på basis af hustypologiske kriterier.
åhm 5545

Torben Trier Christiansen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

291. Mastrup III
12.05.02 Buderup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

På lokaliteten blev erkendt to treskibede langhuse, der dateres udfra hustype og keramik i tilstødende
gruber til bronzealderens per. III eller IV. Herudover fandtes to mulige mindre treskibede huse og et
muligt hegn. Endelig en mængde kogegruber fordelt på to typer i et aktivitetsområde S for langhusene.
Enkelte af kogegruberne indgik i cirkulære strukturer.
ÅHM j.nr. 5485
Bebyggelse - Bronzealder

Lars Guldager

292. Mastrup IV
12.05.02 Buderup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

Ved udgravningen fremkom bebyggelsesspor i form af et 35,5 m langt treskibet langhus, med bevaret
vægforløb, der dateres til ældre bronezalder per. II. Ligeledes udgravedes to mindre treskibet huse på
henholdsvis ca. 12 og 15 m.Det ene med delvist bevaret vægforløb og det andet med fuldstændig
bevaret vægforløb og indgangsstolper. Disse huse dateres til bronzealder. Pladsen skal ses i forbindelse
med Mastrup I, II og III
ÅHM 5494

Lars Agersnap Larsen
Torben Trier Christiansen
Søren Timm Christensen

Bebyggelse - Bronzealder

293. Mellemgade 42
12.05.07 Nibe

Havemuld

Andet anlægsarbejde

17-1900-tallet

Forud for opførelsen af en tilbygning på østsiden af ejendommen Mellemgade 42 blev der foretaget en
besigtigelse og mindre forundersøgelse i baghaven til nævnte hus. Herved fremkom ingen anlæg af
arkæologisk interesse, men der blev iagttaget keramik fra 17- til 1900-tallet.
ÅHM j.nr. 5530

Stig Bergmann Møller

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

294. Lykkensgård
12.05.10 Svenstrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder

sb. 62. Bebyggelsen strækker sig dateringsmæssigt fra den tidligste førromerske jernalder og op i ældre
romersk jernalder. I denne periode kan der udskilles fire faser. I hver af faserne ligger der 1-4 gårde tilsyneladende på nogle afgrænsede parceller, hvor et langhus kan være udskiftet på samme parcel op til
fem gange. Et relativt tykt muldlag har bevaret konstruktionsformer som stenlægninger og stensatte
drænkanaler. I den sidste fase i ældre romersk jernalder fandtes tre helt eller delvist nedgravede huse,
hvoraf to har bevaret stensat grebning i staldenden.
ÅHM j.nr. 5406

Lars Guldager

Bebyggelse - Ældre jernalder

295. Nørholm Kær I
12.05.10 Svenstrup

Kulturlag

Vejanlæg

Ertebølle

Kulturlag fra Ertebøllekulturen beliggende på en holm i den gamle stenalderfjord i Østerådalen.
Kulturlaget indeholdt en stor mængde flintgenstande, samt enkelte forstyrrelser i form af
jernalderkeramik. På grund af gode iagttagelsesmuligheder og store forekomster af flint, blev det
besluttet at undersøge kulturlaget. I søgegrøften blev erkendt flere fyldskifter på toppen af en lille holm.
Kulturlaget indeholdt en del genstande af bearbejdet flint såsom tværpile, skiveøkser, kærneøkser og
flækker.
ÅHM j.nr. 5534
Kulturlag - Ældre stenalder

Lars Egholm Nielsen

296. Oldstien
12.05.10 Svenstrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

Der blev på lokaliteten fundet et treskibet langhus med en kogegrube placeret i østenden på husets
længdeakse. Nærmere datering var ikke mulig, men det er sandsynligt at huset skal henføres til
bronzealderen.
ÅHM j.nr. 5409

Lars Guldager

Bebyggelse - Bronzealder

297. Østerådalen
12.05.10 Svenstrup

Bopladsspor

Vejanlæg

Ældre Stenalder

Fund af to bopladser med kulturlagsaflejringer fra Ertebøllekulturen (ÅHM 5534 og ÅHM 5535) med
efterfølgende sporadisk undersøgelse.
ÅHM j.nr. 5396

Lars Egholm Nielsen

Bebyggelse - Ældre stenalder

298. Bredegade 9
12.05.16 Aalborg

Dyrkning, bymæssig bebyggelse

Andet anlægsarbejde

10-1500-tallet

I forbindelse med nybyggeri på grunden foretog museet en udgravning der viste, at den ældste aktivitet
på stedet udgjordes af ardspor. Derefter fulge en bymæssig bebyggelse fra 10-1100-tallet i form af
grøfter og stolpehuller. Disse afløstes af kulturlag fra middelalder og renæssance, bestående især af
sættelag til brolægninger fra 12-1300-tallet og husrester fra 14-1500-tallet.
ÅHM j.nr. 4914

Christian V. Jensen

Bebyggelse - Middelalder

299. C. W. Obels Plads 3
12.05.16 Aalborg

Bymæssig bebyggelse og kulturlag

Andet anlægsarbejde

1400-1650; 1800-tallet

I forbindelse med udskiftning af belægningen i baggården, hvorved der blev afgravet ca. 50 cm nyere
tids fyld samt kulturlag m.m. fra middelalder og renæssance. Udgravningen påviste levn fra en N-Sorienteret, ca. 5,5 m bred bindingsværksbygning fra perioden ca. 1400-1650. Bygningen indeholdt
lergulve med afsatte smudslag og rester af leropbyggede ovne. I to kloakbrønde påvistes kulturlag fra
middelalder og renæssance. Endvidere udgravedes resterne af en mindre, teglbygget 1800-tals
tilbygning til det eksisterende bindingsværkshus i Adelgade 4.
ÅHM j.nr. 5513
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Christian V. Jensen

300. C. W. Obels Plads 4
12.05.16 Aalborg

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

17-1800-tallet

Udgravning af kulturlag fra 17-1800-tallet. Lokaliteten rummer dog ældre, dybereliggende kulturlag;
disse blev ikke berørt af det pågældende anlægsarbejde.
ÅHM j.nr. 5527

Christian V. Jensen

Kulturlag - Nyere tid

301. Gråbrødregade-Synagogegade
12.05.16 Aalborg

Kulturlag, gulv- og ovnrester,
pilotering, fundament

Andet anlægsarbejde

1250-1650

Ved undersøgelsen blev der registreret kulturlag fra middelalder og renæssance i form af organiske
affaldslag samt gulv- og ovnrester fra huse. Fra samme periode erkendtes desuden fire egepæle, der
formentlig har fungeret som pilotering til en middelalderlig bygning. Hertil kommer kampesten, der
enten er en rest af et fundament til en grundmuret bygning eller stammer fra en kælder.
ÅHM j.nr. 5524

Christian V. Jensen

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

302. Tinggård 2
12.07.02 Gundersted

Boplads

Råstof

y.st./br./æ.j.

sb. 118. Undersøgelse af et midtsulehus fra senneolitikum eller ældre bronzealder med
omkringliggende gruber. Endvidere blev der udgravet syv langhuse fra bronzealder og ældre jernalder
med omkringliggende småhuse, gruber, ildgruber og kogestensgruber.
VMÅ 2533

Benita Clemmensen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

303. Bjørumsletvej 27
12.07.03 Kornum

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre romersk jernalder

Der blev gjort fund af en større bopladsgrube med nogen keramik.
VMÅ 2537
Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder

Bjarne Henning Nielsen
Niels Terkildsen

304. Øster Ørbækvej 40
12.07.03 Kornum

Boplads

Andet anlægsarbejde

Æ. bronzealder

sb. 22. Udgravning af et langhus fra ældre bronzealder per. II. Huset var 35 m langt og 8,5 m bredt. Det
bestod af ti sæt tagbærende stolper, og havde tætstillede væg- og gavlstolper. I vestenden var der to
kogegruber, og ud fra trækul i en af disse er huset blevet dateret til 1400-1300 f. Kr. Udover langhuset
blev der registreret mange kogegruber, hvoraf i hvert fald nogle må være yngre end langhuset.
VMÅ 2466

Niels Terkildsen

Bebyggelse - Ældre bronzealder

305. Næsby
12.07.07 Malle

Gravplads

Selvvalgt forskning

Vikingetid

sb. 35. Partiel udgravning af gravpladsen for at afgrænse denne mod vest. I den forbindelse fremkom
flere jordfæstegrave og brandgrave. Det blev også konstateret, at gravpladsen var anlagt i tilknytning til
et par senneolitiske gravhøje.
VMÅ 867

Bjarne Henning Nielsen

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Vikingetid

306. Klovenhøj
12.07.09 Oudrup

Boplads

Råstof

Førrom./æ.rom.

sb. 136. Udgravning af 18 langhuse og otte småhuse fra perioden ældre førromersk jernalder til ældre
romersk jernalder. 17 af langhusene og 7 af småhusene var alle beliggende inden for et areal på ca.
1000 kvm. Der er sandsynligvis tale om en til to gårde, som igennem århundreder er blevet genopført
på samme sted. Umiddelbart S for dette felt blev undersøgt et areal på ca. 1200 m². Her fremkom der et
langhus samt et småhus. Husene er sandsynligvis fra ældre jernalder. Derudover blev der registreret en
del gruber samt en brønd. Bopladsen må forventes at være en del af den tidligere undersøgte boplads
(Sb. 134).
VMÅ 2415

Niels Terkildsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

307. Ranum Bæk
12.07.10 Ranum

Moseofre

Andet anlægsarbejde

ældre stenalder/ældre jernalder

sb. 27. I forbindelse med kloaklægning gennem en mose dannet oven på gammel fjordbund blev
foretaget overvågning af anlægsarbejdet. Det var nødvendigt, at grave igennem både moselag og
gytjelag for at kunne etablere fast bund for kloakledningen. I moselagene gjordes flere fund af dyreofre
og andre knogler samt en træhammer. Ved bunden af gytjelaget gjordes fund af kraftige egestammer
(prøver udtaget til dendrokronologi). Der er tidligere anlægsarbejder gjort fund af moseofre og
menneskeskeletter på stedet.
VMÅ 2540
Depotfund/skattefund/offerfund - Ældre ste
Depotfund/skattefund/offerfund - Ældre jer

Bjarne Henning Nielsen
Kjeld Christensen

308. Rønbjerggaard 1
12.07.10 Ranum

Boplads

Andet anlægsarbejde

Sn/Y.Br.

sb. 117. Udgravning af tomterne efter et toskibet langhus fra senneolitikum samt fem treskibede
langhuse fra yngre bronzealder. Udgravningen fortsætter i 2006 med udgravningen af en hustomt fra
ældre bronzealder samt syv senneolitiske hustomter, hvoraf fire har forsænket østdel.
VMÅ 2538

Niels Terkildsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder

309. Gatten Møllevej
12.08.04 Flejsborg

Boplads

Andet anlægsarbejde

Sn./vik./tidlig midd.

sb. 67. Undersøgelse af seks toskibede huse fra senneolitikum. Udover de tagbærende stolper var visse
vægstolper bevaret. Husene er dateret typologisk, da der ikke blev fundet daterende materiale i
stolpehullerne. Endvidere blev registreret et hus bestående af 8 store stolper stående i 4 sæt. Der kan
være tale om vægstolper. Keramikken fra et af stolpehullerne daterer huset til vikingetid/tidlig
middelalder.
VMÅ 2531

Benita Clemmensen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

310. Nysum Grusgrav
12.08.10 Ravnkilde

3 gravhøje, stolpehuller og gruber

Råstof

Enkeltgravskultur og bronzealder

sb. 48. Prøvegravning af 8 ha stort område. Søgegrøfterne løb gennem to separate fundområder. Et
område med 3 tidligere registrerede, overpløjede høje (Sb. 48-50), og et område med forhistoriske
bebyggelsesspor i form af gruber og stolpehuller. En enkelt af gruberne blev delvist undersøgt og en
keramikprøve herfra dateret til bronzealderen. Af højene havde kun en endnu bevaret højfyld.
Centralgravene i to af højene er tidligere blevet udgravet og rummede grave fra henholdsvis
enkeltgravskulturen og ældre bronzealder.
ÅHM 5410
Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Bronzealder
Grube - Bronzealder
Gravhøj - Oldtid

Torben Trier Christiansen

311. Baunehøj 1
12.08.14 Aars

Gravhøj, kultanlæg og boplads

Vejanlæg

Sn/br./æ.j.

sb. 82. Undersøgelse af meget nedpløjet gravhøj i to faser. Den ældste høj var opført over en grav fra
dolktid/ældre bronzealder per. I. Denne gravhøj havde en diameter på 14 m og var omkranset af et 11,5 m bredt stentæppe. I graven blev fundet to fladehuggede pilespidser af flint. Sidenhen er højen
blevet udvidet til en diameter på ca. 20 m. Ved foden af den udvidede høj var der sat en randstenskæde
af store sten, og udenfor denne var gravet en smal grøft. Op mod gravhøjen blev der mod Ø fundet et
anlæg bestående af to halvmåneformede grøfter, som tilsammen dannede en kreds på 9 m i diameter
med en stor åbning ind mod høgen og en mindre åbning væk fra højcentrum. Anlægget, som er det
første af sin art i Himmerland, er dateret til yngre bronzealder/ældre jernalder. Blandt andet anlæggets
placering indikerer, at der er tale om et kultanlæg. Endvidere blev der fundet et langhus med tilhørende
hegn samt et gårdsanlæg sandsynligvis fra ældre romersk jernalder. Gårdsanlægget består af to
treskibede langhuse i to faser. I den yngste fase var husene placeret på hver sin side af en brolagt
gårdsplads - en stenlægning, som indeholdt flere kværnsten og en mortersten. I en indgangsbrolægning
fremkom en sten med en skålgrube.
VMÅ 2450

Benita Clemmensen

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

312. Roldvej 14
12.08.14 Aars

Gravhøj

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Rester af en stærkt nedpløjet gravhøj blev lokaliseret.
VMÅ 960

Bjarne Henning Nielsen

Gravhøj - Oldtid

313. Svenstrup Gårde 1
12.08.14 Aars

Boplads

Råstof

Førrom/Æ.rom.

sb. 305. Udgravning af tomterne efter 25 langhuse og 18 småhuse. Ni af husene er fra ældre førromersk
jernalder, otte er fra yngre førromersk jernalder, ni er fra yngre førromersk/ældre romersk jernalder, tre
er fra ældre romersk jernalder og 14 huse kunne ikke nærmere dateres. Flere af husene var i flere faser.
Det var muligt at udskille to samtidige gårdskomplekser i flere faser (5-6). Gårdskomplekserne bestod
af et langhus med et tilknyttet småhus, og gårdene var indhegnede. De to gårde blev etableret i yngre
førromersk jernalder og er beboet ind i ældre romersk jernalder. Ud over husene blev registreret en del
lertagningsgruber, som sekundært var blevet benyttet som affaldsgruber ved udrømning af de enkelte
huse. Udgravningen fortsætter i 2006.
VMÅ 2416
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Niels Terkildsen

314. Svenstrup Gårde 3
12.08.14 Aars

Boplads

Råstof

Ældre jernalder

sb. 319. Undersøgelse af 14 huse, heraf otte langhuse med en længde på 8-16 m og seks småhuse med
en længde på ca. 6 m. Det er ikke umiddelbart muligt at sige noget om størrelsen af bebyggelsen, men
der er sandsynligvis tale om en eller to gårde, der har flyttet rundt i området. På baggrund af keramik
fundet i gruber samt hustypologien skal pladsen sandsynligvis dateres til ældre jernalder.
Undersøgelsen fortsætter i 2006.
VMÅ 2474

Benita Clemmensen

Bebyggelse - Ældre jernalder

315. Svenstrup Gårde 4
12.08.14 Aars

Gravplads

Skovrejsning

Y.br./æ.førrom.

Udgravning af to formodede jordfæstegrave, tre urnegrave, to flintbrændingspletter og diverse andre
gruber, smågruber og stolpehuller.
VMÅ 2532

Niels Terkildsen

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

Viborg Amt
316. Anflygaard II
13.01.02 Dommerby

Boplads

Læhegn

TN/MNI

Fund af bopladsspor i form af gruber med keramik og bearbejdet flint.
SMS 938A

Ole I. Jensen
Kurt Glintborg Overgaard

Bebyggelse - Yngre stenalder

317. Thinghøj I
13.01.03 Feldingbjerg

Overpløjet høj

Andet anlægsarbejde

EGK

Hidtil ukendt høj, ca. 12-13 m i diam. og 0,2 m høj. I højen var et træbygget, nærmest femkantet
gravkammer med en 3,4 m lang gang. Indgang i SØ. I kammeret blev fundet ca. 200 ravperler. Udenfor
højfoden iagttoges to jordfæstegrave fra enkeltgravskulturen.
SMS 928A
Gravhøj - Yngre stenalder

Merethe Schifter Christensen

318. Thinghøj II
13.01.03 Feldingbjerg

Bebygglese

Andet anlægsarbejde

YBRA, GJ

Forud for byggemodning af ca. 1,5 ha blev udgravet 7500 m². På dette areal fandtes en hidtil ukendt
gravhøj opført i enkeltgravskulturen (SMS 928A), et bronzedepot, samt en større bebyggelse med
mange hustomter, gruber og grubehuse fra germansk jernalder. Undersøgelsen fortsætter i 2006.
SMS 927A

Inge Kjær Kristensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Germansk jernalder

319. Sb. 141
13.01.07 Kobberup

Overpløjet høj

Læhegn

EGK

sb. 141. Ved en mindre udgravning af en hårdt nedpløjet og til dels destrueret overpløjet høj fandtes en
jordfæstegrav fra enkeltgravskulturen. Desuden fandtes to urnebrandgruber fra yngre bronzealder.
SMS 911A

Kurt Glintborg Overgaard

Gravhøj - Yngre stenalder

320. Tværvej
13.01.10 Mønsted

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Vikingetid/middelalder

Prøvegravning forud for byggemodning af 7600 m2 beliggende ca. 400 m S for Mønsted Kirke. Der
blev påtruffet flere hustomter, hvoraf et 27,5 m langt og op til 7,5 m bredt hus, sat af dobbelte
væglinier, var det bedst bevarede. Huset er dateret til ca. 1150-1200. Et detektorfund, en remendedup i
Urnesstil, blev fundet i en jorddynge ved hustomten.
SMS 905A

Inge Kjær Kristensen

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

321. Liseborgparken
13.01.13 Smollerup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Forud for byggemodning af et ca. 1,8 ha stort areal fandtes ved prøvegravning spredtliggende
stolpehuller og gruber.
SMS 873A

Inge Kjær Kristensen

Bebyggelse - Oldtid

322. Rørgårdsvej
13.01.13 Smollerup

offergrube/boplads

Læhegn

TN II/YBRA

Forud for reolpløjning i forbindelse med vildtbeplantning prøvegravedes et ca. 2500 m² stort areal. Der
fandtes en hustomt fra yngre bronzealder, samt en offergrube, ca. 1,7 x 1,4 m i fladen og 0,8 m dyb. I
gruben fremkom fire ornamenterede tragtbægre, en øskenflaske og en tyndnakket økse.
SMS 916A
Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre ste
Bebyggelse - Bronzealder

Kurt Glintborg Overgaard

323. Præstetoften
13.01.15 Vridsted

Boplads

Andet anlægsarbejde

Oldtid

I forbindelse med byggemodning af etape 2, blev et areal på 1½ ha, beliggende op til Vridsted Kirke,
prøvegravet. Der fandtes meget spredte bebyggelsesspor og tynde kulturlag, men ingen anlæg, der gav
anledning til en egentlig udgravning.
SMS 908A

Inge Kjær Kristensen

Bebyggelse - Oldtid

324. Vroue Bjerg
13.01.16 Vroue

Grube

Læhegn

Stenalder

Ved prøvegravning forud for reolpløjning i forbindelse med plantning af læhegn fandtes en enkelt
grube med skår af stenalderkarakter.
SMS 931A

Ole I. Jensen

Grube - Stenalder
Grube - Stenalder

325. Hald
13.01.17 Ørslevkloster

Boplads

Læhegn

sen yngre bronzealder/tidlig førromersk
per I

Ved prøvegravning forud for reolpløjning til læhegn blev fundet bopladsspor i form af stolpehuller og
gruber.
SMS 912A

Inge Kjær Kristensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

326. sb. 38
13.01.17 Ørslevkloster

grube

Dyrkning

YBRA

sb. 38. Eftergravning af en stenalderhøj (Sb. 38), hvori der i 1890 blev fundet en vikingetidsgrav. Ved
undersøgelsen blev der ikke fundet spor efter højen eller den tidligere udgravning. På det højeste sted
fandtes et grubekompleks fra yngre bronzealder. I gruben lå en del organisk materiale, rester efter
bronzehåndværk, samt skår og bearbejdet flint.
SMS 913A

Inge Kjær Kristensen

Grube - Yngre bronzealder

327. Lodalsvej
13.02.05 Hjerk

boplads

Skovrejsning

bronzealder

Fund af spredte bopladsspor i form af kogegruber og gruber. Skår fra to kogegruber giver en datering
til bronzealder.
SMS 942A
Bebyggelse - Bronzealder

Inge Kjær Kristensen

328. Bjerre Mølle
13.02.09 Tøndering

Bebyggelse/ højtomt

Skovrejsning

Jernalder/uvis

Ved prøvegravning forud for reolpløjning af 5,1 ha i forbindelse med skovrejsning fandtes spredte
bebyggelsesspor i form af stolpehuller, gruber og kogegruber. Endvidere en hidtil ukendt højtomt, der
desværre var meget ødelagt af moderne gravninger. I et stenspor (?) fandtes brændte ben og
ornamenteret keramik fra yngre bronzealder.
SMS 940A

Inge Kjær Kristensen

Bebyggelse - Jernalder
Gravhøj - Udateret

329. Kybehuse
13.02.10 Vile

Boplads

Læhegn

Oldtid

Ved prøvegravning forud for reolpløjning til læhegn blev fundet enkelte spredte stolpehuller.
SMS 936A

Kurt Glintborg Overgaard

Bebyggelse - Oldtid

330. Harsnaplund
13.03.04 Gødvad

Boplads

Andet anlægsarbejde

Germ./vik./midd.

sb. 68. Fortsat undersøgelse af bopladsspor fra germansk jernalder, vikingetid og tidlig middelalder
(AUD 2004).Ved udgravningerne i 2005 undersøgtes ca. 25.000 m², hvorved der afdækkedes 22
langhuse, 12 mindre udhuse, 54 grubehuse, 5 brønde, en række hegnsforløb samt en række større og
mindre gruber. Størstedelen af anlæggene stammer fra vikingetiden, men der fremkom også anlæg fra
både ældre og yngre germansk jernalder samt fra tidlig middelalder. Undersøgelsen fortsættes i 2006.
SIM 8/2004

Peter Mohr Christensen
Karen Rysgaard
Knud Bjerring Jensen

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

331. Villumgård
13.03.04 Gødvad

Gruber

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 76. Ved prøvegravning fremkom spredte gruber med keramik fra yngre bronzealder.
SIM 4/2005

Knud Bjerring Jensen

Grube - Yngre bronzealder

332. Sejling
13.03.07 Sejling

Gruber

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 9. Mindre undersøgelse af spredte gruber med keramik fra ældre romersk jernalder.
SIM 8/2005
Grube - Romersk jernalder

Knud Bjerring Jensen

333. Sinding
13.03.09 Sinding

Gruber

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

Ved prøvegravning fremkom en fundtom kogestensgrube samt en grube med keramik fra tidlig
førromersk jernalder.
SIM 10/2005

Knud Bjerring Jensen

Grube - Førromersk jernalder

334. Posthustorvet
13.04.09 Skive

grube

Vejanlæg

Nyere tid

I forbindelse med omlægningen af Posthustorvet blev der foretaget en arkæologisk overvågning af
anlægsarbejdet. Arealet viste sig at være meget gennemgravet af rør og ledninger, samt præget af
moderne opfyldslag. To steder lykkedes det at gøre fund. Det ene skal ses i sammenhæng med den
mølledam, der blev fundet i 1982 (SMS 150A) og det andet en grube med stærkt ødelagte kakkelpotter.
SMS 906A

Inge Kjær Kristensen

Grube - Nyere tid

335. Hørup
13.06.07 Hørup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk-germansk jernalder

Ved prøvegravning af et ca. 19 ha stort område er der lokaliseret syv mindre områder med
bebyggelsesspor. På den nordlige, højst beliggende del af området blev der fundet spor efter hustomter i
et omtrent Ø-V-gående bælte hen over arealet. Hustomterne ligger i tre hovedgrupper med en indbyrdes
afstand af ca. 100 m. Desuden er der mellem flere af hustomterne relativt stor indbyrdes afstand - op til
50-60 m. Flere af hustomterne har bevaret vægforløb. Der er på området fundet spredte anlægsspor i
form af koge-, slagge- og råstofgruber. Flere steder tillige lavninger med keramik, trækul og
ildskørnede sten. Dateringsmæssigt spænder de fundne bebyggelsesspor fra førromersk jernalder per. I
til formodentlig germansk jernalder. I gruber og lavninger er der fundet keramik fra henholdsvis
førromersk og yngre romersk/germansk jernalder. Det prøvegravede areal støder op til et tidligere
udgravet areal (DKC 130607-20).
VSM 08923

Dorthe Kaldal Mikkelsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

336. Thorning Transportcenter, Diget
13.06.12 Torning

Boplads

Andet anlægsarbejde

Udateret

Ved prøvegravning af et ca. 5 ha stort område blev der på den sydøstligste del fundet spor efter en lille,
dårligt bevaret, treskibet hustomt. Hustomten kunne ikke dateres nærmere, men skal muligvis ses i
sammenhæng med en hustomt (VSM 806F), som ligger ca. 240 m NV herfor. Denne skal formentlig
dateres til yngre bronzealder/ældre jernalder.
VSM 09086
Bebyggelse - Udateret

Dorthe Kaldal Mikkelsen

337. Liseborg IV
13.08.15 Viborg

Forsvarsanlæg

Andet anlægsarbejde

Tidlig førromersk jernalder

Ved prøvegravning af et ca. 5 ha stort areal blev der registreret spor efter et forsvarsanlæg, der kunne
følges over en strækning af ca. 300 m.
Anlægget består af et 3-4 m bredt bælte, bestående af 6-9 tætstillede stolperækker. Afstanden mellem
stolperne/stolperækkerne er gennemsnitligt 25-30 cm. Anlægget er en fortsættelse af Petrinesminde
(VSM 041G2). Hermed kan forløbet følges over en strækning af ca. 1100 m. Anlægget skal formentlig
dateres til tidlig førromersk jernalder. Dateringen hviler på sammenligning med tilsvarende anlæg ved
Grøntoft, Lystbækgård og Lyngsmose. Endvidere blev der registreret en stolperække, bestående af
enkeltstolper, formentlig fra yngre jernalder.
VSM 09083

Dorthe Kaldal Mikkelsen

Forsvarsanlæg/voldsted - Førromersk jern

338. Venøvej
13.08.15 Viborg

Gruber

Andet anlægsarbejde

Udateret

Ved prøvegravning af et ca. 2,2 ha stort areal blev der registreret fire gruber.
VSM 09085

Dorthe Kaldal Mikkelsen

Grube - Udateret

339. Viborg Storcenter
13.08.15 Viborg

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder/ældre jernalder.

sb. 299. Ved udgravning af et ca. 4.000 m² stort areal, blev der fundet spor efter fem hustomter, to
formodede hustomter samt flere gruber og kogegruber fra overgangen yngre bronzealder/ældre
jernalder. Der var bevaret spor efter de tagbærende stolper samt i et af hustomterne tillige spor efter
indgangsstolper. Husene har været 10-17 m lange. Desuden en stor affaldsgrube med et righoldigt
keramikmateriale fra førromersk jernalder per. I.
VSM 08969

Marianne Greve Iversen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

340. Viborg Storcenter
13.08.15 Viborg

Boplads

Andet anlægsarbejde

BXCX

Ved udgravning af et ca. 4.000 m² stort areal blev der fundet 5-7 treskibede langhuse, råstofgruber og
ild-/kogegruber. Af husene blev der fundet spor efter tagbærende stolper og i nogle tilfælde tillige
indgangsstolper. Husene har været 10-17 m lange og ca. 5,5 m brede og dateres på hustyperne samt
keramik fra stolpehuller til sen yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder. En af gruberne indeholdt
store mængder lerkarskår fra førromersk jernalder per. I.
VSM 08969
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Marianne Greve Iversen

341. Ettrupvej 27
13.09.01 Fjelsø

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder og jernalder

sb. 133. Ved en udgravning af to adskilte felter på hver ca. 300 m² blev fundet stolpehuller, ild/kogegruber, andre gruber samt diverse fyldskifter. Der blev i det ene felt udskilt 2-4 firestolpeanlæg,
mens det er usikkert om der er spor efter en hustomt. Der var ikke spor efter konstruktioner i det andet
felt. Der blev fundet skår fra yngre bronzealder og (ældre) jernalder. Det antages, at der er tale om to
aktivitetsområder i tilknytning til et bosættelsesområde, der ud fra topografien meget vel kan have
været placeret på en højning, hvor der ligger en gård.
VSM 09021

Kamilla F. Therkildsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

342. Klejtrup Syd
13.09.06 Klejtrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

SN-BÆ1

sb. 105. Undersøgelse af boplads placeret på toppen af et næs med udsigt ud over Klejtrup Sø. I
området er undersøgt 5-8 midtsulehuse, heraf 3 med forsænkninger i østenden. Fundmaterialet er
begrænset og består af nogle uornamenterede lerkarskår og lidt bearbejdet flint, herunder nakkedelen til
et flintsegl og en flækkekniv. Lokaliteten foreslås dateret til senneolitikum og/eller ældre bronzealder
per. I på grund af hustyperne og fundmaterialet. Det antages, at størstedelen af bopladsen er undersøgt,
men en mindre del er formodentlig ødelagt af moderne bebyggelse.
VSM 195G

Marianne H. Andreasen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

343. Sundstrup Øst
13.09.13 Ulbjerg

Boplads

Andet anlægsarbejde

Tragtbægerkultur

sb. 187. Udgravning af mindre, velafgrænset boplads, der er placeret på den yderste del af et næs med
udsigt ud over Virksund. Der er fundet 4 stolpehuller til et formodet 2-skibet langhus. Huset har været
orienteret VNV-ØSØ. Lige S og Ø for huset er fundet en del gruber og andre fyldskifter. Der er et
betydeligt fundmateriale af især bearbejdet flint, men også en del lerkarskår. Blandt fundene kan
nævnes to depoter af henholdsvis 28 og 31 skiveskrabere, det ene depot placeret under en
skubbekværnsten. Keramikken daterer lokaliteten til tragtbægerkulturen (MN A II).
VSM 09013

Mikkel Kieldsen
Kamilla F. Therkildsen

Bebyggelse - Yngre stenalder

344. Ulbjerg Stadionvej
13.09.13 Ulbjerg

Gruber

Plantning

Udateret

Ved prøvegravning af et ca. 2,9 ha stort areal blev der registreret to kogegruber samt et par
trækulholdige pletter.
VSM 09047
Grube - Udateret

Dorthe Kaldal Mikkelsen

345. Norvej
13.10.03 Krejbjerg

Boplads

Skovrejsning

bronzealder

sb. 198. Prøvegravning forud for reolpløjning af 5,5 ha i forbindelse med skovrejsning. Der fandtes
stolpehuller og gruber, som formentlig ligger i udkanten af et større bopladsområde.
SMS 922A1

Inge Kjær Kristensen

Bebyggelse - Bronzealder

346. Frilandsvej II
13.10.07 Rødding

boplads

Andet anlægsarbejde

sen yngre bronzealder

Forud for byggemodning udgravedes tre tre-skibede hustomter, samt to større grubesystemer fra sen
yngre bronzealder med talrige keramikskår.
SMS 930A

Kurt Glintborg Overgaard

Bebyggelse - Yngre bronzealder

347. Volshede
13.10.07 Rødding

boplads

Læhegn

Yngre romersk jernalder/yngre jernalder

Ved prøvegravning forud for reolpløjning i forbindelse med plantning af læhegn blev fundet
bebyggelsesspor i form af hegn/skelgrøft, stolpehuller, gruber og et muligt grubehus. Arealet blev
friholdt fra reolpløjning.
SMS 935A

Kurt Glintborg Overgaard

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Yngre jernalder

348. Åkjærsvej
13.11.02 Grønning

overpløjet høj

Vejanlæg

uvis

sb. 35, 36. Forud for reolpløjning til læhegn blev fundet en enkelt grube med brændte ben. De to
overpløjede høje, sb. 35-36, Grønning sogn, kunne ikke findes.
SMS 941A

Kurt Glintborg Overgaard

Gravhøj - Udateret

349. Rybjerggård
13.11.06 Rybjerg

Boplads

Læhegn

sen ældre jernalder/yngre jernalder

Ved prøvegravning forud for reolpløjning blev fundet bopladsspor i form af stolpehuller, kogegruber
og et muligt grubehus fra sen ældre jernalder/yngre jernalder. Arealet blev friholdt for reolpløjning.
SMS 932A
Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Yngre jernalder

Kurt Glintborg Overgaard

350. Lille Bundgård
13.11.08 Thise

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 32. Ved prøvegravningen forud for byggemodning fandtes, ud over spredte stolpehuller og nogle få
kogegruber, tre fundrige gruber. Af den overpløjede høj, sb. 32, fandtes ingen spor.
SMS 925A

Kurt Glintborg Overgaard

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Randers Amt
351. Grødehøjvænget
14.02.03 Feldballe

Fyldskifter

Andet anlægsarbejde

Middelalder, nyere tid

sb. 69. Der blev undersøgt 15.000 m² i forbindelse med byggemodning. Ved undersøgelsen fandtes 3
mindre, udaterede fyldskifter, 1 udateret grøftagtig, muldfyldt forsænkning, 1 parti med trækulstumper,
lidt brændt ler og lidt lerkarskår fra middelalder eller nyere tid samt et parti med kulfarvning af
undergrundens overflade). Endvidere blev der hist og her , under moderne pløjedybde, fundet et gråligt,
sandet lag med lidt trækulpartikler (formentlig et subrecent dyrkningslag. Enkelte flintafslag blev
fundet under muldafrømningen.
EBM 840

Lars-Jørgen Rasmussen

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

352. Bispemosevej
14.02.07 Hyllested

Kogegruber

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder, ældre jernalder

Undersøgelse i forbindelse med etablering af spildevandsledning, der stort set følger den nedlagte
Ebeltoft-Trustrup jernbane. Ved undersøgelsen fandtes rester af to stærkt ødelagte kogegruber uden
fund. Området var stærkt præget af moderne opfyldninger og spor af den sløjfede jernbanelinje.
EBM 850

Lars-Jørgen Rasmussen

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Ældre jernalder

353. Nordre Kærvej 18, Balle
14.02.11 Rosmus

Boplads, depotfund(?)

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder, MN, SN

sb. 122. Undersøgelse foranlediget af to løsfundne økseplanker og en seglplanke af flint på en
afrømmet byggetomt; der er muligvis tale om et depotfund. En af plankerne er af sjælden type: enægget
økse hugget omkring naturligt skafthul. Der blev undersøgt ca. 460 m², hvorved der konstateredes
enkelte anlægsrester (stolpehuller, kogegrube(?)). I sekundære fyldskifter dannet af rodvæltede træer
fandtes sort trækuljord, ildskørnede sten, enkelte flintafslag, ét stk. tragtbægerkeramik samt enkelte
jernalderskår.
EBM 847
Bebyggelse - Yngre stenalder
Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre ste

Lars-Jørgen Rasmussen

354. Tirstrup Øst
14.02.12 Tirstrup

Ingen anlæg

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 53. Undersøgelse af område ca. 100 m SV for Tirstrup Kirke, umiddelbart uden for Tirstrup By. Der
blev ikke fundet forhistoriske oldsager eller anlæg. Eneste kulturspor var enkelte keramikskår fra nyere
tid, enkelte kulspor samt mikroskopiske kulpartikler i bunden af pløjelag
EBM 839

Lars-Jørgen Rasmussen

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

355. Firkløvervej 12, Øerne
14.05.03 Ebeltoft

Affaldsgruber og kulturlag

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder, TNC

sb. 119. Lokaliteten er beliggende over kote 16 ved den sydlige kant af morænelandskabet på halvøen
Hasnæs, ca. 300 m fra stenalderens kystlinje. Der blev undersøgt fire affaldsgruber med skår, flint og
lerkliningsrester fra tidlig neolitisk tid, per. C. Af daterende oldsager fandtes keramik ornamenteret med
furestiksbånd under randen, keramik med tosnoet snor under randen samt keramik med
stregornamentik. Endvidere et fragment af en slebet, tyndnakket flintøkse samt en skiveøkse af
Havnelevtype. Oldsagerne synes umiddelbart at tilhøre tidligneolitikum per. C, Vollingfasen.
EBM 844

Lars-Jørgen Rasmussen

Grube - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder

356. Engblommevej 24
14.05.09 Tved

kulturlag

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

Ved undersøgelsen fandtes over et ca. 15 x 13 m stort område et stærkt kulholdigt kulturlag med
brokker af sprængte kogesten. Afgrænsning blev påvist mod N og S. Dette lag var overlejret af et
gråligt, muligvis sekundært aflejret kulturlag med flint og keramik af bronzealderkarakter. Der blev
ikke fundet anlæg eller strukturer.
EBM 853

Lars-Jørgen Rasmussen

Kulturlag - Bronzealder

357. Enghøj 2
14.09.02 Borup

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

YRJ-VIK

sb. 58. I den nordvestlige udkant af Randers undersøgtes et ca. 10 000 m² stort område. Her fremkom
en meget stor mængde stolpehuller - ca. 10-12.000 stk. i alt! Der er tale om en jernalderlandsby med en
lang kontinuitet fra yngre romersk jernalder og frem til vikingetid - muligvis endda tidlig middelalder.
Blandt de mange stolpehuller har museet indtil videre kunnet udskille omkring 25 huskonstruktioner og
ca. 25 hegnsforløb, hvilket formodentlig giver i hvert fald 10 gårdsenheder.
KHM 1217
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Stine Laursen
Per Mandrup

358. Kløvervangen
14.10.10 Lime

bebyggelse med ovnanlæg

Andet anlægsarbejde

YFRJ/ÆRJ

sb. 55. På et ca. 5000 m². stort område fandtes en større mængde meget store gruber fra førromersk
jernalder/romersk jernalder. Gruberne tolkes som ovnanlæg, indeholdende brandlag og - i nogle
tilfælde - ovnkappe. Det antages at ovnene har haft en relativ kort brugsperiode, hvilket kan forklare
dels den store mængde af anlæg og dels, at flere af anlæggene har flere faser. På lokaliteten blev der
desuden registreret et enkelt hus, der formodes at være samtidig med de mange ovnanlæg.
KHM 2243

Stine Laursen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

359. Hospice Djursland
14.11.01 Bregnet

Løsfundet flint, kogegruber

Andet anlægsarbejde

Y. st.a, y. br. a./ æ. j.a

Undersøgelse før byggeri, der berører 100-m fredningszonen omkring en fredet gravhøj. Ved
undersøgelsen fandtes en del flintafslag fra yngre stenalder, der ikke kunne knyttes til et anlæg.
Endvidere fandtes en kogegrube samt flere rester af sådanne. Yngre broncealder eller ældre jernalder.
EBM 859

Lars-Jørgen Rasmussen

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Ældre jernalder

360. Rønde Vest
14.11.01 Bregnet

Løsfund, enkeltfund, terrænregulering

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder, midd.ald., nyere tid

I forbindelse med udstykning undersøgtes 186.500 m² med meget få kulturspor. Der fandtes lidt
flintafslag fra yngre stenalder samt en enkeltfundet, oprindelig hel lerskål fra middelalder. Herudover
konstateredes spor efter en markvej fra nyere tid samt spor efter et større reguleringsarbejde, ligeledes
fra nyere tid.
EBM 851

Lars-Jørgen Rasmussen

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid
Vej/bro - Nyere tid

361. Overgårdsparken, Ugelbølle By,
Mørke
14.11.06 Mørke

Kogegruber og affaldsgruber

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder, ældre jernalder

Der blev undersøgt 10.464 m² i forbindelse med byggemodning. Der blev fundet og udgravet 3 typiske
kogegruber, 2 gruber med bålspor, 2 gruber, måske efter lertagning samt 2 ubestemmelige fyldskifter
eller farvninger. Der blev ikke fundet oldsager.
EBM 841
Grube - Yngre bronzealder
Grube - Ældre jernalder

Lars-Jørgen Rasmussen

362. Vest for Mørke
14.11.06 Mørke

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

YGJ/ÆVIK

I forbindelse med byggemodning af lokaliteten Vest for Mørke blev der forud foretaget en udgravning
på stedet, hvor bebyggelsesspor fra bronzealder, mellemste og yngre germansk jernalder samt ældste
vikingetid blev undersøgt. Blandt andet undersøgtes en meget fin og velbevaret stormandsgård fra
vikingetid med tilhørende smedje. Desuden blev undersøgt enkelte jordfæstegrave, der dateres til
senmiddelalder og renæssance.
KHM 3616

Stine Laursen

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

363. Hvedevangen
14.11.09 Thorsager

Kogegrube

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder, ældre jernalder

Fortsat undersøgelse SV for EBM 836 (kogegruber). Bortset fra en enkelt kogegrube fandtes ingen
sikre anlæg. Under recent pløjelag fremkom et gammelt dyrkningslag med teglstumper. Ligeledes
fandtes en enkelt, formentlig neolitisk seglflække.
EBM 849

Lars-Jørgen Rasmussen

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Ældre jernalder

364. Knubbro Bæk
14.11.09 Thorsager

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder, MN

sb. 190. Undersøgelse af mindst 7 tætliggende kogegruber af uvis datering (formentlig yngre
bronzealder/ældre jernalder) samt to isolerede forekomster af hhv. en og to kogegruber. Ligeledes
fremkom et neolitisk, formentlig mellemneolitisk, kulturlag. Der fandtes affaldsflint, fragmenter af
slebne økser og en tværpil. Der blev ikke fundet anlæg. På marken vestfor findes flint i overfladen over
ca. 250 m.
EBM 845

Lars-Jørgen Rasmussen

Kulturlag - Yngre stenalder

Skanderborg Amt
365. Troldbjerg
16.01.09 Skannerup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./y.br./førrom.

sb. 59. Prøvegravning og udgravning af dele af en større bebyggelse fra tidlig førromersk jernalder. Der
udgravedes otte treskibede langhuse samt en række kogestensgruber og fundrige affaldsgruber fra tidlig
førromersk jernalder. Desuden udgravedes en enkelt hustomt og en affaldsgrube med keramik fra yngre
bronzealder samt spor efter fem formodede huse med forsænkede gulve med et stort keramikmateriale
fra sen enkeltgravstid.
SIM 3/2005
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Karen Rysgaard
Knud Bjerring Jensen

366. Kattesund/Torvet
16.03.03 Horsens

kulturlag, grube

Andet anlægsarbejde

middelalder og efterreformatorisk tid

sb. 114. I forbindelse med opførelse af mindre, nyt baghus blev der registreret et profiludsnit, hvori der
nederst sås uforstyrret undergrund og herover forskellige kulturlag fra højmiddelalderen (det ældste lag
er formodentlig ældre, men fremviste ingen genstandsfund) op til 1800 årene. Desuden undersøgtes en
større grube fra høj- eller senmiddelalder indeholdende bl. a. en større mængde smedeaffald.
HOM 2040

Annemette Kjærgaard

Grube - Middelalder
Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

367. Nørrebrogade 3
16.03.03 Horsens

byhus

Andet anlægsarbejde

nyere tid

Undersøgelse forud for byggeri i det centrale Horsens. Hele baggårdsbebyggelsen var nedrevet til
overfladeniveau og nedbrydningsfirmaet var i færd med at fjerne de sparsomme fundamenter. Ca. midt
på gårdspladsarealet sås rester af et teglgulv. Der var tale om et teglstensgulv, der lå ca. 1,1 m under
daværende overflade. Gulvets oprindelige udstrækning kunne ikke erkendes, da det tydeligvis var
afbrudt i alle sider, ligesom der ikke kunne iagttages væg- eller fundamentsrester fra den bygning,
gulvet har indgået i. Teglene var lagt direkte på det afgravede, afrettede undergrundssand, og lå ikke i
mørtel eller lignende. På baggrund af en specialfremstillet, gul gulvteglflise med fer og not i
smalsiderne og rende på den ene fladside dateres gulvet til tiden efter 1850. Omkring 1900 skal der
være blevet fremstillet særlige gulvtegl til mejerierne for at forhindre at ostevalle og lignende væsker
skulle forurene vandet i brøndene ved mejerierne.
HOM 2032

Annemette Kjærgaard

Bebyggelse - Nyere tid

368. Skt. Ibs Skole, Nørregade 21A
16.03.03 Horsens

kulturlag, grube

Andet anlægsarbejde

renæissance/nyere tid

Der blev afrømmet jord på et 14 x 21 m stort areal, der tidligere har været bebygget indtil 1990erne.
Ved afrømningen af muld fremkom på arealets nordøstlige del to nedgravninger, hvoraf den ene
indeholdt genstandsmateriale fra 16-1700-tallet, mens den anden formentlig var recent.
HOM 2094
Grube - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

Esben K. Hansen

369. Søndergade 37
16.03.03 Horsens

kulturlag

Andet anlægsarbejde

middelalder

sb. 116. I forbindelse med en ombygning af baghuset Søndergade 37 blev der ved husets langsider
gavet ud til i alt 12 funderingspæle. I de 12 huller (hvoraf de mindste målte 0,7 x 0,5 m og de største 1,2
x 1 m) kunne der gøres forskellige iagttagelser. Nordgavlen sås at ligge ud over kanten af en større
nedgravning (spor af et affaldshul, en nedlagt kælder eller lignende). Midten af huset sås at ligge på ret
uforstyrede kulturlag (incl. rester af en stenbrolægning) og mod S sås regulære sand- og lergulvs
horisonter. Baghuset, der stammer fra årene umiddelbart efter reformationen lå på stedvis uforstyrrede,
ældre kulturlag og gulvlag. Grundet de små udgravningsfelter kan der ikke siges noget konkret om de
forskellige, oprindelige anlægs udstrækning.
HOM 2049

Annemette Kjærgaard

Kulturlag - Middelalder

370. Sletkær
16.03.04 Hvirring

Jagtstation, gruber, bålplads.

Råstof

Mesolitikum

På et plateau der hæver sig markant over det omgivende landskab fremkom en koncentration af afslag,
oldsager og ildskørnet flint. Fund af lancetformede mikrolitter placerer lokaliteten i ældre
Maglemosekultur. Fundene fordeler sig fortrinsvis omkring et ildsted. Efterfølgende er der på stedet
gravet 5 gruber med en dybde på ca. 1,4 m. Gruberne er yngre end fundene fra Maglemosekulturen.
VKH 6776

Folmer Christiansen
Bjørnar Måge

Bebyggelse - Ældre stenalder
Grube - Ældre stenalder

371. Stenkærgård
16.03.04 Hvirring

Formodet dyssetomt, stolpehuller,
gruber og kogestensgruber.

Andet anlægsarbejde

Stenalder og bronzealder

Det udgravede areal indeholdt spor efter en bebyggelse fra bronzealderen, hvis afgrænsning blev fundet
mod Ø og SØ. Bebyggelse antages at fortsætte uden for udgravningen mod V og SV. Hovedparten af
anlægssporene må tilskrives bronzealderens yngre del (ca. 1.100-500 f. Kr.). Sporene omfatter 7
gruber, hvoraf der kun fandtes oldsagsmateriale i én, samt 19 kogestensgruber med brændte sten og
trækulholdig jord. Tre stenkoncentrationer tolkes som rydningsdynger fra den overordentlig stenrige
undergrund. Ved undersøgelsen fandtes tillige spor efter et sløjfet dyssekammer fra yngre stenalder.
VKH 6751
Megalitanlæg - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Bronzealder
Grube - Bronzealder

Henning Nielsen

372. Porsgårdsvej 15
16.03.05 Nim

bebyggelse, gruber

Andet anlægsarbejde

yngre romersk jernalder/ældre
germansk jernalder

sb. 125. I et udgravningsfelt på ca. 436 m² er der undersøgt gruber fra bronzealderen. En del
kogestensgruber kan måske være fra samme periode, men de kan evt. også være fra den
jernalderbebyggelse, som grunden desuden indeholdt. Ved udgravningen kunne i hvert fald et
jernalderhus udskilles, ligesom et par mulige gavlpartier af langhuse. Det formodes, at
jernalderbebyggelsen er fra yngre romersk jernalder eller evt. tidlig ældre germansk jernalder.
Bebyggelsen er en del af den boplads, der i 2004 blev udgravet ved nabovejen Baunevej (HOM 1913).
HOM 1983

Martin Krogh Nielsen

Grube - Bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Jernalder

373. Skovbakken
16.03.05 Nim

bebyggelse, kulturlag

Andet anlægsarbejde

yngre romersk jernalder/ældre
gremansk jernalder,
senneolitikum/ældre bronzealder

sb. 24. Udgravning af en gård, som typologisk placerer sig i yngre romersk eller ældre germansk
jernalder. Langhuset har på sydsiden haft et halvtagshegn, som svinger mod N og knytter an til dets
sydøstre hjørne. Huset ligger topografisk interessant; lavt og ganske nær bredden af en mindre sø og
kun omkring 100 m fra et stort røsegravfelt fra jernalderen i Nim Skov. Herudover undersøgtes et
kulturlag med en del flint fra senneolitikum eller ældre bronzealder. Også en større grube som viste sig
at være dannet af tre på hinanden følgende gruber må dateres til disse perioder; en enkelt fin skeskraber
afgør dateringen her. Formålet med at etablere tre gruber som overlapper så meget at der reelt har været
tale om genopgravning ligger det noget tungt med at finde frem til. Gruberne rummede et yderst
beskedent genstandsmateriale.
HOM 1993

Anne Mette Kristiansen

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

374. Stenkær Hus, Sletkær
16.03.05 Nim

grube, stenlægning

Råstof

bronzealder?

På det 2,5 ha. store område blev fundet to strukturer: A 50 er et område med store sten som ligger
delvist i mulden og delvist nedgravet tillige med flere stenspor, som viser at der er fjernet sten fra
stedet. I fylden er under en optrukket sten fundet to flintafslag. Der er mistanke om at der er tale om en
højrest eller et andet anlæg som har forbindelse med de mange høje som findes i nærområdet. Det andet
anlæg er A 40, som er et kun delvist afdækket anlæg, hvis form og indhold i form af lodrette sider, plan
bund og indhold af keramik fra enkeltgravskulturen/senneolitikum eller ældre bronzealder
(spandformet kar) gør at yderligere undersøgelse også i dette tilfælde er nødvendig.
HOM 2067
Grube - Bronzealder

Anne Mette Kristiansen

375. Kørupvej
16.03.06 Tamdrup

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

neolitikum, ældre bronzealder

sb. 141. Under arkæologisk forundersøgelse af et ca. 33 ha stort areal forud for byggemodning
fremkom fem lokaliteter, af hvilke en måtte udgravedes. Her fremkom sporene af et mindre, N-Sorienteret, et-skibet hus (A1) med rette vægge, formentlig fra middelalderen. Desuden fremkom
sporene af et toskibet, Ø-V-orienteret langhus (A2), formentlig fra senneolitikum/ældre bronzealder.
Dette var ca. 26 m langt og ca. 8,5 m bredt. Fylden af de tagbærende stolpehuller viste sig ved nærmere
undersøgelse at indeholde forkullede kornkerner af hvede og nøgenbyg. A2 afventer i øjeblikket C14
AMS datering. Umiddelbart S for A2 fremkom sporene af et mindre toskibet langhus (A3), som
formentlig er senneolitisk.
HOM 2076

Esben Klinker Hansen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

376. Langgade 25
16.03.06 Tamdrup

landbebyggelse

Andet anlægsarbejde

middelalder

På grund af planer om byggemodning af den ca. 1,3 ha store matrikel 20b i Lund foretoges en
forundersøgelse af området. Der observeredes spredte anlægsspor koncentreret i den sydøstlige og
nordlige del af området. Dateringen er usikker, da der kun er et lille genstandsmateriale - et enkelt skår
af rødbrændt ler med drejeriller; samt ud fra form og fyld i de registrerede anlæg synes dateringen at
være middelalder.
HOM 2109

Christopher Grønfeldt Petersen

Bebyggelse - Middelalder

377. Molger
16.03.06 Tamdrup

gravhøj

Andet anlægsarbejde

oldtid

sb. 44. Delvis udgravning af overpløjet gravhøj i forbindelse med kabelarbejde. Der fremkom randsten
og højfyld med rester af stentæppe.
HOM 2066

Esben Klinker Hansen

Gravhøj - Oldtid

378. Sletkærvej
16.03.06 Tamdrup

grave, bebyggelse

Råstof

oldtid

sb. 46. Arkæologisk forundersøgelse af et ca. 3,95 ha stort areal beliggende i Molger, Tamdrup Sogn.
Der fremkom tre formodede jordfæstegrave samt enkelte stolpehuller.
HOM 2072
Bebyggelse - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Esben K. Hansen

379. Vintenvej 32-34
16.03.06 Tamdrup

landbebyggelse

Andet anlægsarbejde

middelalder/nyere tid

Forundersøgelse af et knapt 1 ha stort område. Størst anlægsdensitet fandtes i de fire vestlige
søgegrøfter. I forbindelse med aftrækningen af overmulden, blev der i grøft II fundet en lille tyknakket
flintøkse, som sandsynligvis skal dateres til enkeltgravskultur. Derudover registreredes en del forløb af
stolpehuller sandsynligvis middelalderlige eftersom der i flere af dem er gjort fund af senmiddelalderlig
keramik i form af bl.a. dele af stjertpotter. I det nordvestlige område er der gjort et enkelt fund af
Kölner stentøj, samt en del yngre "industrifremstillet" lertøj.
HOM 2152

Christopher Grønfeldt Petersen

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

380. Vrøndingvej 2
16.03.06 Tamdrup

gravhøj

Andet anlægsarbejde

neolitikum, tragtbægerkultur

sb. 7. Der observeredes få, mindre fyldskifter og et enkelt stolpehul i den afrømmede flade. Desuden er
der i udgravningsfeltets S-side observeret et par sten som kunne hidrøre fra randstenskæden til højen
Sb. 7, Tamdrup Sogn, som er fejlafsat på nabogrunden. Ved den ene sten er fundet en tværpil.
HOM 2155

Anne Mette Kristiansen

Gravhøj - Yngre stenalder

381. Højbo, Møllehøjvej 6
16.03.07 Underup

gravhøj

Andet anlægsarbejde

ældre romersk jernalder

sb. 107. Inden nedrivningen af et ældre hus, forud for opførelsen af et nyt samme sted, blev der
foretaget en undersøgelse af resterne af en gravhøj. Det pågældende hus var opført inde midt i en ellers
velbevaret gravhøj (Sb. 107), og dette var årsagen til, at der ikke sås nogen spor efter grave. Derimod
var højfyld bevaret i en højde af indtil godt en meter. Højen var dannet i to faser, hvor den ældste var
tørvebygget. Højen var delvist omgivet af en velbevaret randstenkæde bestående af tætstillede, større
sten. Lige udenfor, og tæt op til, randstenskæden lå en formodet gravbund i form af en 3,5 x 2 m stor
stenpakning. Ved stenene lå en lansespids af jern, en gravgave der antagelig daterer graven til ældre
jernalder (romersk jernalder).
HOM 1781

Per Borup

Gravhøj - Romersk jernalder

382. Kjeldbjergvej
16.04.03 Grædstrup

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

yngre bronzealder, ældre førromersk
jernalder, ældre germansk jernalder

sb. 159. Ved undersøgelsen af et 2300 m² stort område blev der frilagt spor efter dårligt bevarede
funderinger til treskibede huse. Det stedvis store keramiske fundmateriale blev bjærget fra fylden i en
række jordovne og dateres til yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder. En række stolpehuller og
nedgravninger uden strukturelle sammenhæng forblev udaterede.
HOM 1990
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Jochen Meyer

383. Bjerregård
16.04.04 Ring

bebyggelse, aktiviteter

Andet anlægsarbejde

bronzealder, førromersk jernad

sb. 3. Ved forundersøgelse af 11 h. stort område konstateredes stolpehuller, gruber og kogstensgruber
fra bronzealder og/eller ældre jernalder, som i varierende bevaringstilstand blev påtruffet spredt over
det undersøgte område. Det lykkedes ikke at finde rester af to gravhøje (sb. 3 og 4), der for 100 år siden
stadig var nogenlunde velbevarede.
HOM 2118

Jochen Meyer

Bebyggelse - Bronzealder
Grube - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder

384. Ny Tønningvej-Rådhusgade
16.04.04 Ring

grube

Andet anlægsarbejde

ældre førromersk jernalder

En grube med keramik, en plankonveks slagge samt lerslagger udgravesefter anmeldelse fra
entreprenør. Gruben lå ganske nær et gammelt, nu opfyldt og i gammel tid fortørvet vandhul.
HOM 2061

Anne Mette Kristiansen

Grube - Førromersk jernalder

385. Tønningvej - Galgehøj
16.04.04 Ring

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

ældre førromersk jernalder

sb. 55. Udgravning af bebyggelse fra førromersk jernalder. Bebyggelsen omfatter i alt 5 langhuse
foruden 3-4 små udhuse. To af i alt tre huse med en indbyrdes afstand af 25-30 m har væggrøft og er
henholdsvis 18 og 13 m lange. De dateres sammen med flere større gruber til tidlig førromersk
jernalder. Et tredje, ca. 19 m langt hus - en brandtomt - uden væggrøft dateres sammen med en anden
stor grube til en senere del af perioden. Foruden en række større gruber sås også mindst tre små
firstolpebygninger tilknyttet de tre langhuse. 100 m S derfor lå med 25 m afstand yderligere to
langhuse, henholdsvis 15 og 10 m. lange, men begge med stald i østenden. Husene anses for at være
samtidige med en af de lidt nordligere bebyggelser, og ligesom disse at udgøre en del af en større
bebyggelse i østlig retning.
HOM 1892

Per Borup

Bebyggelse - Førromersk jernalder

386. Lervejdal Nord
16.04.06 Sønder Vissing

bebyggelse

Råstof

uvis

sb. 246. Ved forundersøgelse af et ca. 6,5 ha stort areal fremkom enkelte stolpehuller, gruber og
kogestensgruber spredt over hele undersøgelsesarealet. To mindre koncentrationer af stolpehuller i den
nordlige del af pløjemarken stammer fra forholdsvis velbevarede bebyggelsesspor og blev vurderet til
at være af væsentlig kulturhistorisk værdi. To rektangulære, skarpt afgrænsede nedgravninger på en
bakketop i den sydvestlige del af området skal ligeledes undersøges forud for grusgravning. I samme
område har en aktivitet i middelalder eller nyere tid efterladt store mængder aske og trækul der er
blandet op i pløjejorden som er blevet eroderet ned ad bakkedragets stejle sider.
HOM 2099
Bebyggelse - Udateret

Jochen Meyer

387. Petroleumsstræde
16.04.07 Træden

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

yngre førromersk jernalder

sb. 43. Ved en mindre forundersøgelse fremkom i to søgegrøfter spor efter bebyggelse fra førromersk
jernalder og 16. - 1700-tallet. Forventes udgravet i 2006.
HOM 2122

Jochen Meyer

Bebyggelse - Førromersk jernalder

388. Kloster Mølle (tidligere Voer Kloster)
16.04.11 Voerladegård

Middelalderlige bygningsrester

Andet anlægsarbejde

middelalder

sb. 81. I forbindelse med overvågning af tracé-udgravning registreredes et lille udsnit af en øst-vest
orienteret plyndringsgrøft. Fylden i plyndringsgrøften daterer sig til middelalderen, og anlægget må
tolkes som en ikke tidligere erkendt bygningsrest af Voer Kloster.
HOM 1704

Annemette Kjærgaard

Bebyggelse - Middelalder
Kloster - Middelalder

389. Skovbjerggård
16.04.11 Voerladegård

gruber, stolpehuller

Andet anlægsarbejde

førromersk jernalder;
senneolitikum/ældre bronzealder

sb. 102. I forlængelse af en arkæologisk forundersøgelse forud for grusgravning er der foretaget en
mindre udgravning. En skårholdig affaldsgrube dateres til tidlig førromersk jernalder, mens en noget
mindre grube på baggrund af nogle få skår dateres til senneolitikum/ældre bronzealder. Afrømning
omkring tre tidligere påviste stolpehuller resulterede ikke i yderligere fund.
HOM 1575

Per Borup

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

390. Voerladegård Vest
16.04.11 Voerladegård

kogestensgrube

Vejanlæg

oldtid

Forud for vejudvidelse og etablering af en byport i den vestlige udkant af Voerladegård by er der
foretaget en forundersøgelse. Der fremkom i den ca. 150 m lange grøft blot nogle få, mindre
anlægsspor i form af en enkelt kogestensgrube og et mindre, sort fyldskifte som undersøgtes på stedet,
men som ikke gav anledning til yderligere undersøgelser.
FOR 2003-2122-0747
Grube - Oldtid

Per Borup

391. Egeskov, Egebjerg
16.05.02 Hansted

Flintplet, gruber, bebyggelse,
jernudvinding, kulturlag, vandhul,
brønde, brandgrave, urnegrav

Andet anlægsarbejde

Stenalder, førromersk jernalder, yngre
romertid/ældre germandertid

sb. 87. I 2005 blev der på 7 forskellige lokaliteter afrømmet i alt 63.500 m² muld og over 13.000 anlæg
er blevet indmålt. Område 1: Et gårdsanlæg i flere faser, hvor den vestlige del endnu ikke er undersøgt
ved årsskiftet. Område 3: Et gårdsanlæg i en fase og en urnegrav, den østlige del overlejret af moderne
vej og derfor ikke undersøgt. Område 5: To-tre gårdsanlæg i flere faser. Området blev totaludgravet.
Område 7: To eller flere gårdsanlæg i flere faser. Området totalundersøgt, bortset fra et ca 10 bredt
bælte hvor der lå en moderne vej. Den sydlige del undersøgt i 2002. Område 8: Et enkelt hus og en
grube. Totaludgravet. Område 10: Udgravningerne ikke afsluttet. En flintplet fra stenalderen. Et par
førromerske gruber. Fra yngre romersk jernalder/ældre gemansk jernalder mindst 10 gårdsanlæg i op til
fire faser, cirka et halvt hundrede jernudvindingsovne, et vandhul med udsmidslag, brønde, fundrige
gruber, brandgrave og et kulturlag med gode bevaringsforhold for bla. jern. Område 10 er den vigtigste
lokalitet der blev undersøgt indenfor dette lokalplansområde. Ved årsskiftet var der blevet afrømmet 3
ha og der manglede stadig 1 ha afrømning i den nordlige del af bebyggelsen. Område 13: Gruber og
spredte stolpehuller.
HOM 1795

Carsten Risager

Andre anlæg/diverse - Stenalder
Andre anlæg/diverse - Stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Oldtid
Grube - Oldtid

392. Teglgård, Egebjerg
16.05.02 Hansted

bebyggelse, stenlægninger

Andet anlægsarbejde

ældre jernalder, neolitikum/ældre
bronzealder

sb. 40. Forud for byggemodning af et 8,25 ha stort område er der foretaget en arkæologisk
forundersøgelse på hele området. Arealet består af to topografisk forskellige områder, en højtliggende
moræneskråning og en helt flad terrasse-flade lige nedenfor mod S. Ved prøvegravningen påvistes på
det lave område en bebyggelse med stolper efter foreløbig 3-4 huse beliggende ved kanten af nogle små
vandhuller med udsmidsmateriale. Husene dateres på baggrund heraf til førromersk jernalder. Øverst på
bakken lige herovenfor fremkom en række forskellige stenkoncentrationer, hvoraf flere består af meget
regelmæssige, nærmest cirkulære stenpakninger med en diameter på 2-2,5 m. Stenene anses med
forsigtighed for at kunne dække over grave. Andre, arkæologisk formentlig samtidige stenformationer
er aflange eller mere uregelmæssige. Spredt over hele dette nordlige område findes foruden flere
stenkoncentrationer også andre anlægsformer i form af gruber, kogestensgruber og nogle få
stolpehuller. Kun i et eller to tilfælde repræsenterer stolpehullerne formentlig huse.
HOM 1981
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Per Borup

393. Røde Mølle Banke
16.05.08 Søvind

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

ældre førromersk jernalder

sb. 119. Ved forundersøgelsen fremkom spor efter en bebyggelse fra tidlig førromersk jernalder med
stolpehuller og affaldsgruber.
HOM 2141

Jochen Meyer

Bebyggelse - Førromersk jernalder

394. Røde Mølle Banke
16.05.08 Søvind

stenlægning

Andet anlægsarbejde

oldtid

sb. 118. Undersøgelse af formodet højtomt. Undersøgelsen viste, at der alligevel ikke var tale om en
højtomt. Den formodede centralgrav viste sig blot at være et diffust fyldskifte med en form for
kulturjord som fyld. Ej heller fremkom der yderligere sten til den formodede randstenskæde. De ved
prøvegravningen fremkomne sten er dog næppe tilfældige, men udgør et anlæg. Et snit gennem
stenpakningen viste også, at de var nedlagt i en svag nedgravning. Datering af anlægget er formodentlig
oldtid. Desuden løsfund af skiveskraber og enkelte afslag/forarbejdet flint.
HOM 1492

Martin Krogh Nielsen

Andre anlæg/diverse - Oldtid

395. Højvangsvej
16.05.09 Tolstrup

Dysse, stenaldergrube,
jernalderbebyggelse

Andet anlægsarbejde

neolitikum, stenalder og jernalder

Forundersøgelse af 16,5 ha stort areal N for HOM 1795 Egeskov. Undersøgelsen resulterede i en grube
fra stenalderen med affald efter flinthugning, en tyknakket økse fra neolitikum i et fugtigt område, en
større plet med brændt flint fra neolitikum, der senere viste sig at være en dyssetomt og en del
stolpehuller fra en jernalderbebyggelse.
HOM 1922

Carsten Risager

Megalitanlæg - Yngre stenalder
Grube - Stenalder
Grube - Stenalder
Bebyggelse - Jernalder

396. Præstehøj
16.05.09 Tolstrup

gruber

Andet anlægsarbejde

uvis

sb. 6. Forud for byggemodning foretoges en arkæologisk forundersøgelse af et ca. 2,5 ha stort areal i
den sydøstlige udkant af Gedved by. Der blev registreret i alt 4 tætliggende gruber, som alle var
fundtomme og dermed udaterbare.
HOM 2044
Grube - Udateret

Per Borup

397. Ørridslevvej 90, Ørridslev
16.05.14 Ørridslev

landbebyggelse

Andet anlægsarbejde

Renæssance/Nyere tid

Undersøgelse af grund i Ørridslev, hvor et hus fra 1777 indtil for nylig lå. Sporene efter et tidligere
gårdanlæg dukkede op; formentlig fra 1600-tallet til begyndelsen af 1700-tallet. Desuden fremkom et
par gruber med keramik fra ældre jernalder.
HOM2052

Esben Klinker Hansen

Bebyggelse - Nyere tid

398. Vestergade - Kirkevej
16.05.14 Ørridslev

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

sen vikingetid/tidlig middelalder

sb. 76. Under forundersøgelse og efterfølgende udgravning forud for byggemodning fremkom sporene
af et Ø-V-orienteret hus, der først antoges at være fra senneolitikum/ældre bronzealder. C-14 dateringen
har dog vist at anlægget daterer sig til sen vikingetid/tidlig middelalder. Der fremkom yderligere et
noget usikkert, mindre hus orienteret N-S, der dog ikke har kunnet dateres.
HOM 2041

Esben Klinker Hansen

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

399. Højageren
16.05.15 Østbirk

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

oldtid

sb. 79. I forbindelse med byggemodning på Højageren påvistes stolpehuller og andre anlæg af
forhistorisk karakter. Den overpløjede gravhøj sb. 79 kunne ikke påvises. Som en fortsættelse af den
arkæologiske forundersøgelse er der foretaget en mindre undersøgelse omkring et lille treskibet hus.
Det har herefter kunnet fastslås, at der er tale om en blot 3,5 m bred og 8 m lang, fortsat udaterbar
bygning. Tæt ved huset fremkom yderligere et 32 m langt forløb af en ca. 1 m bred og 30 cm dyb grøft,
hvis datering og funktion er uvis.
HOM 2043

Per Borup

Bebyggelse - Oldtid

400. Holmegård 2
16.05.15 Østbirk

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

førromersk jernalder

sb. 186. Ved en forundersøgelse lokaliseredes fem områder med væsentlige fortidsminder. Det drejer
sig om et ca. 1200 m² stort kulturlag med stenlægning, et vådområde med et stort udsmidslag med bl.a.
bevarede træstolper, knogler, skårflager og flintafslag, 2 ovne (den ene med bevaret slagge) gruber med
bevarede fragmenter af knogler og dyretand, bopladsområde med mindst tre huse, og ti stenlægninger i
kulturlag.
HOM 2140
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Kristine Stub Precht

401. Nydamsgård
16.05.15 Østbirk

stenfyldt drængrøft

Andet anlægsarbejde

nyere tid

Forud for byggemodning blev der foretaget en arkæologisk forundersøgelse af et ca. 1,2 ha stort areal.
Der fremkom blot et enkelt anlæg, der anses for at være historisk. Et 8 m langt afdækket forløb af en
retlinet, ca. 35 cm. bred, stenfyldt grøft ved foden af en skrænt repræsenterer formentlig en drængrøft.
HOM 1912

Per Borup

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

402. Østbirk Midtby
16.05.15 Østbirk

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Efterreformatorisk - nyere tid

sb. 199. Under forundersøgelsen afdækkedes en nogenlunde Ø-V-orienteret syldstensrække og en
brolægning. Brolægningen tolkes som dele af et lidt forsænket gulv; eller muligvis en gårdsbelægning.
Brolægningen og syldstenene blev sløjfede i 1700-1800 årene. Brolægningen kunne afgrænses mod S,
V og Ø, mens den mod N fortsatte uden for forundersøgelsesgrøften. Området med spor af ældre
bebyggelse vurderes til at være ca. 100 m² stort.
HOM1924

Annemette Kjærgaard

Bebyggelse - Nyere tid

403. Ejstrup
16.06.01 Ejstrup

aktivitetsspor

Andet anlægsarbejde

uvis

Der observeredes i spildevandstraceet kun et enkelt stolpehul.
HOM 2114

Thomas G. Poulsen

Andre anlæg/diverse - Udateret

404. Ejstrup Storgård
16.06.01 Ejstrup

Gravhøj

Vejanlæg

Oldtid

sb. 2. Ved forundersøgelsen på dette sted lokaliseredes den sydlige side af gravhøjen sb. 2.
HOM 2113

Martin Krogh Nielsen

Gravhøj - Oldtid

405. Ejstrup Storgård
16.06.01 Ejstrup

gravhøj

Vejanlæg

bronzealder?

sb. 2. Østligst i traceet fremkom spor efter den fra sognebeskrivelsen (Ejstrup Sogn) kendte overpløjede
høj, Sb 2. Højen gav sig tilkende som en dårlig bevaret rest af et randstenstæppe, måske nedsunket i en
ringgrøft. Umiddelbart udenfor dette anlæg blev der påtruffet et stolpehul. Det blev konstateret, at den
centrale del af højen må have ligget i den eksisterende vej og vejskellet. Sporene af højen blev
registreret i umiddelbart forlængelse af prøvegravningen, da kabelarbejdet i området allerede var
påbegyndt. I det øvrige trace fremkom ingen væsentlige fortidsminder.
HOM 2113
Gravhøj - Bronzealder

Martin Krogh Nielsen

406. Rørbæk Sø Camping
16.06.01 Ejstrup

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

yngre bronzealder, førromersk jernalder

Udgravning af ca. 4.450 m², fordelt på fire lokaliteter, hvor der ved en forudgående prøvegravning var
blevet registreret stolpehuller. De to af lokaliteterne (Lok. 3 + Lok. 4) gav kun et beskedent resultat i
form af enkelte stolpehuller og nogle få små gruber uden daterende materiale. På Lok. 1 og Lok. 2 blev
undersøgt en mindre bebyggelse fra yngre bronzealder eller sen ældre førromersk jernalder. I alt blev
der udskilt fem treskibede langhuse af 11-16 m længde og et enkelt mindre tre-skibet hus.
Bebyggelsens "aktivitetsområde" med regulære affaldsgruber og kogestensgruber blev ikke lokaliseret,
men fra stolpehuller og et par mindre, diffuse fyldskifter /"små gruber" blev der indsamlet keramik.
Desuden blev hjemtaget knusesten og en flintskraber fra et tagbærende stolpehul.
HOM 2046

Esben K. Hansen
Martin Krogh Nielsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

407. Tykskovvej 15, Kidmose Gårde
16.06.01 Ejstrup

forsvarsanlæg

Plantning

ældre førromersk jernalder

Der forundersøgtes et ca. 5,1 ha stort område. Ved undersøgelsen fremkom et ca. 2,5 m. bredt bælte af
huller/nedgravninger, som strakte sig over ca. 50 m. Der er tale om et forsvarsværk af typen Cæsars
liljer. Trods udvidet prøvegravning fandtes ingen tilhørende strukturer til anlægget indenfor det af
skovrejsningen berørte område.
HOM 2092

Thomas G. Poulsen

Forsvarsanlæg/voldsted - Førromersk jern

408. Vejle Mose, Flåris, Klovborg
16.06.03 Klovborg

depotfund

Andet anlægsarbejde

bronzealder

sb. 25. Da der det pågældende sted er gjort fund af bronzehalsringe fra bronzealderen vurderede
museet, at en overvågning af opgravningen i forbindelse med anlægsarbejde ville være den bedste måde
at sikre at fortidsminder ikke ville gå tabt. De to områder på hhv. 600 og 800 m² henlå som eng. Med
gravemaskine blev græstørven fjernet, hvorefter fladen blev afsøgt med metaldetektor. Derefter
gravedes der dybere. Det viste sig, at der på begge lokaliteter kun var mellem 20 og 40 cm tørv bevaret.
Herunder sand. Der fandtes ingen af de pågældende steder spor af metal, udover moderne skrot. Da
jordbundsforholdene var som beskrevet, er der formentlig tale om at afsætningen af stedet, hvor ringene
fremkom, er forkert. Den rigtige afsætning kunne meget vel ligge lidt længere mod øst, hvor der på de
høje målebordsblade (slutningen af 1800-tallet) er afsat en tørvegrav.
HOM 2017

Jan Jensen

Depotfund/skattefund/offerfund - Bronzeald

409. Kildebakken
16.06.05 Nørre Snede

bebyggelse

Dyrkning

yngre romersk jernalder

sb. 471. Der undersøgtes et ca. 920 m² stort område ved den store Nr. Snede landsby. Der blev fundet
rester af 2 saddeltagshegn, hvoraf så meget af det ene var bevaret, at det med rimelig sikkerhed kunne
passes ind i tidligere registrerede systemer af parceller i landsbyen. Herudover fandtes 2 langhuse samt
yderligere 3 mulige langhuse.
HOM 1184
Bebyggelse - Romersk jernalder

Thomas G. Poulsen

410. Krondal
16.06.05 Nørre Snede

usikre aktivitetsspor, gruber

Andet anlægsarbejde

oldtid

Ved undersøgelsen fremkom to meget diffuse gruber med en smule trækul.
HOM 1883

Thomas G. Poulsen

Andre anlæg/diverse - Oldtid
Grube - Oldtid

411. Them Østergård
16.06.06 Them

Grube

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

Udgravning af grube med rødbrændt ler og store mængder lerkarskår fra tidlig førromersk jernalder.
SIM 11/2005

Knud Bjerring Jensen

Grube - Førromersk jernalder

412. Aale
16.06.09 Åle

Hustomt

Andet anlægsarbejde

Yngre romertid

Der blev ved undersøgelsen frilagt et 26 langt og knapt 6 m bredt langhus. Huset kan ud fra typen og de
keramiske fund dateres til yngre romersk jernalder. Huset der var særdeles velbevaret bestod af 9 sæt
tagbærende stolper. Vægstolperne var ligeledes bevaret i stort set hele huset. Indgang i N med dobbelte
stolper. I huset kunne der registreres flere ruminddelinger. Huset dateres på baggrund af typologien
samt keramiske fund til yngre romersk jernalder.
VKH 6773

Folmer Christiansen
Aase Gyldion Andersen

Bebyggelse - Romersk jernalder

Vejle Amt
413. Palsgård Hovedgård
17.01.01 As

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 23. I forbindelse med ledningsarbejde på Palsgård blev der gravet en 0,8-1 m bred til 0,8 m dyb
grøft løbende fra østsiden af den nordligste del af østfløjen, langs østfløjens nordgavl, over
gårdspladsen og over broen langs dens vestlige side. Over gårdspladsen og broen blev der gravet ned i
et gammelt tracé. I profilen kunne iagttages opfyldslag fra renæssance og nyere tid, men ingen
konstruktioner ud over en lille del af en meget løs pikstensbrolægning, der tolkes som en midlertidig
arbejdsoverflade i forbindelse med opbygning af banken og kantsikring af denne. Brolægningen kan
ikke dateres nærmere end eftermiddelalderlig.
HOM 1047
Bebyggelse - Middelalder

Annemette Kjærgaard

414. Høkervej
17.01.02 Barrit

kogestensgrube

Andet anlægsarbejde

uvis

Der blev i de fire udlagte søgegrøfter fundet 17 registrerede anlæg heraf en enkelt kogestensgrube og
nogle recente gruber og stolpehuller. Der fandtes intet daterende materiale.
HOM 2151

Christopher Grønfeldt Petersen

Grube - Udateret

415. Søndervang
17.01.03 Bjerre

kogestensgruber

Vejanlæg

oldtid

sb. 12. I to henholdsvis 39 og 125 m lange søgegrøfter fremkom ingen former for forhistoriske
anlægsspor. Efter muldafrømning iagttoges dog efterfølgende 5-6 kogestensgruber omkring 1 m i
diameter på det sted hvor rundkørslen skulle anlægges.
HOM 1949

Per Borup

Grube - Oldtid

416. Hornumvej, Hornum
17.01.06 Hornum

agerrene

Plantning

middelalder og efterreformatorisk tid

Der forundersøgtes et ca. 5,1 ha stort område udlagt til skovrejsning. Ved undersøgelsen fremkom i de
to N-S-orienterede søgegrøfter cirka midt på to forhøjninger i området, kun to anlæg af interesse; en
agerrene og et stolpehul.
HOM 2110

Thomas G. Poulsen

Ager/mark - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid

417. Klakringvej 32
17.01.07 Klakring

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

neolitikum (tragtbægerkultur),
middelalder-nyere tid

sb. 26. Forundersøgelse af et 15000 m² stort område midt i den gamle Klakring landsby, viste tætte
anlægsspor fra middelalder og op til nyere tid samt en mulig megalittomt. Anlægssporene er
efterfølgende blevet undersøgt: På et godt 5000 m² stort område blev dele af to tofter med
landbebyggelsesspor fra middelalderen og op til nyere tid undersøgt. Der var tale om en toft med to ca.
25 m lange, toskibede bygninger med jordgravede stolper. Den ene bygning var Ø-V-orienteret, den
anden N-S. S herfor lå en anden toft, hvor der også blev påvist en toskibet, Ø-V-orienteret bygtning
med jordgravede stolper. Genstandsfundene var meget sparsomme, men tyder på en datering til tidligog højmiddelalder. De eftermiddelalderlige bebyggelsesspor bestod primært af sløjfningslagene fra
mindst to trelængede gårde, enkelte hørtørrings gruber samt enkelte brønde. Desuden undersøgtes den
mulige megalittomt, som dog viste sig at være en anden type anlæg, nemlig en 135 cm dyb nedgravning
med lodrette sider og hel plan bund, oprindelig cirka 200 x 170 cm stor. Rundt om denne fandtes i
toppen en del meget store stenspor og lavbundede, fundtomme gruber. Fylden i det centrale, dybe
anlæg rummede ganske få neolitiske skår. Anlæggets funktion er ikke bestemt.
HOM 2045
Bebyggelse - Yngre stenalder

Annemette Kjærgaard
Anne Mette Kristiansen

418. Sverrigsvej Øst
17.01.07 Klakring

diffuse fyldskifter

Andet anlægsarbejde

nyere tid

sb. 32. Forundersøgelse af et 12 ha stort område. Der er observeret få anlægsspor, i forhold til arealets
størrelse; hvoraf størstedelen er recente anlægstyper. Det kan derfor på baggrund af forundersøgelsen
konkluderes, at der ikke er anledning til videre arkæologiske undersøgelser af området.
HOM 2136

Christopher Grønfeldt Petersen

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

419. Nebsager Skole Idrætsplads
17.01.08 Nebsager

skelgrøfter

Andet anlægsarbejde

middelalder

Forud for anlæggelsen af en ny sportsplads blev der på et 13.000 m² stort areal udført en systematisk
prøvegravning. Undersøgelsen påviste en Ø-V-orienteret, bred grøft, der tolkes som ejerlavs skel
mellem ejerlavene Hornsyld og Nebsager. Der sås ingen andre spor af fortidsminder
HOM 2054

Annemette Kjærgaard

Ager/mark - Middelalder

420. Søndergade, Hornsyld
17.01.08 Nebsager

bebyggelse

Andet anlægsarbejde

ældre førromersk jernalder

Forundersøgelse af et ca. 3,1 ha stort område. Ved undersøgelsen fremkom i områdets vestlige tredjedel
flere anlæg, herunder et - muligvis flere - huse, samt nogle meget store gruber.
HOM 2112

Thomas G. Poulsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder

421. Møgelkær Hovedgård
17.01.09 Rårup

voldsted

Andet anlægsarbejde

renæssance

sb. 89. Der er i forbindelse med forberedelse af fjernelse af soklen på en nedrevet ladebygning
beliggende på hovedgården Møgelkærs gamle borgbanke (nu en del af Statsfængslet på Møgelkær)
påvist flere bevarede brolægninger samt en del af et bygningsfundament. Fundene anses for at udgøre
et væsentligt fortidsminde og der må ikke foretages jordarbejde indenfor området (den gamle lades
område). Det kunne derfor ikke tillades at nedbrydningsentreprenøren foretog opgravning af
fundamenterne og efter aftale med bygningsværkmesteren vil der ikke blive foretaget kørsel eller
afgravning på det pågældende område indtil videre.
HOM 444
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Anne Mette Kristiansen

422. Boller Slot
17.01.12 Uth

fundament til mur

Andet anlægsarbejde

nyere tid

sb. 68. I forbindelse med udskiftning af kloakledning langs V- og S-side af voldgraven ved Boller Slot
blev udgravningarbejdet fulgt. Udover iagttagelser af kulturlagenes tykkelse og beskaffenhed, blev der
kun registreret et ikke recent anlæg, nemlig de nederste skifter af en mur fra begyndelsen af 1700-tallet,
der markerede nordgrænsen af det daværende gårdspladsområde.
HOM 1639

Annemette Kjærgaard

Bebyggelse - Nyere tid

423. Sejetgård, Gl. Sognevej 14b
17.01.12 Uth

kirkegård, kirke

Andet anlægsarbejde

middelalder

sb. 46. I en ca. 20 m lang søgegrøft blev der påvist rester af et kampestensfundament og godt 40
begravelser. Der var tale om et godt 0,7 m bredt fundament af kampesten i mindst to skifter. Der sås
ingen spor af mørtel på stenene. Begravelserne rummede relativt velbevarede skeletter. Fundamentet og
skeleterne tilhører Sejet Kirke, der blev nedlagt i årene efter reformationen og endelig nedrevet i 1572.
HOM 1046

Annemette Kjærgaard

Kirke/Kirkegård - Middelalder

424. Søndermarken
17.01.12 Uth

landbebyggelse

Andet anlægsarbejde

middelalder/nyere tid

Ved undersøgelsen fremkom to formodede middelalderlige huse fra før 1300 samt rester af flere
gårdlænger fra renæssance og nyere tid. Her udmærkede den ene sig ved at have en overordentlig
velbevaret trappenedgang til en underliggende kælder.
HOM 1965

Carsten Risager
Thomas G. Poulsen

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

425. Herslevgård
17.02.04 Herslev

Fyldskifter

Andet anlægsarbejde

Oldtid/yngre stenalder.

Ved forundersøgelsen fremkom der kun få arkæologiske anlæg. I ét af disse fandtes et groft magret
skår, der muligvis kan dateres til yngre stenalder.
VKH 6813
Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Oldtid

Folmer Christiansen

426. Bavnehøj
17.02.09 Vester Nebel

Gruber og kogestensgruber

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 8. Ved den første forundersøgelse fremkom tre anlæg. To fyldskifter og en kogestensgrube. Ved den
efterfølgende forundersøgelse fremkom endnu 16 anlæg. To gruber, fire kogestensgruber samt flere
stolpehuller. Der blev indsamlet lidt flint og keramik.
VKH 5153

Flemming Hansen
Aase Gyldion Andersen

Grube - Oldtid

427. Elkærhøj
17.02.09 Vester Nebel

Gruber, kogestensgruber og kulturlag.

Andet anlægsarbejde

Oldtid og historisk tid

Seksten gruber af uvis funktion, tre kogestensgruber, ældre udaterbare grøfteforløb og to kulturlag af
nyere dato dukkede op ved forundersøgelsen.
VKH 6819

Flemming Hansen

Grube - Oldtid
Kulturlag - Nyere tid

428. Bølling Bæk
17.02.11 Øster Starup

Ingen

Diverse

Stenalder

Prøvegravningen forud for genslyngning af Bølling bæk. Der fremkom ingen egentlige anlæg. I
vestenden af søgegrøften, ud for en lille bakke, fremstod det fremherskende tørvelag særdeles tyndt og
undergrunden bestod af grus og gulbrun ler. Tørvelaget var op til 90 cm tykt og overlejrede skiftevis
grå-hvid sand og grønlig grå gytjeagtig ler. Overgangen mellem tørvelaget og dette undergrundslag var
særdeles vandlidende. Ud for foden af omtalte lille bakketop fremkom 4 flintafslag.
VKH 6829

Flemming Hansen

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

429. Sorgenfri
17.02.11 Øster Starup

Kogegruber, fyldskifter og stolpehuller.

Råstof

Bronzealder og jernalder.

De 25 anlæg bestod af kogegruber, stolpehuller og mere diffuse anlæg. Der blev indsamlet flere grove
bronzealder-lignende flintafslag og få stykker keramik af jernalder type. Anlæggene menes at kunne
knyttes til en formodet boplads mod V.
VKH 6815
Bebyggelse - Bronzealder
Grube - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Grube - Jernalder

Aase Gyldion Andersen

430. Brovad 2
17.03.02 Erritsø

Fyldskifter, gruber og stolpehuller.

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder/ældre førromersk
jernalder

Forundersøgelse af areal forud for byggemodning. Ved undersøgelsen fremkom spredte arkæologiske
anlæg der må betegnes som aktivitetsspor fra nærliggende forhistoriske bebyggelser. Hovedparten af de
forhistoriske anlæg var fyldskifter og gruber som den fundne keramik daterer til perioden yngre
bronzealder/ældre førromersk jernalder. I et enkelt gravlignende fyldskifte fremkom et mindre
knoglefragment der dog sandsynligvis er recent. Der kunne ikke konstateres nogen strukturer i de
fundne anlæg.
VKH 6817

Peter Deichmann

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Førromersk jernalder

431. Brovad 2
17.03.02 Erritsø

Fyldskifter, gruber og stolpehuller.

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder/ældre førromersk
jernalder

Forundersøgelse af 40.000 m² stort areal forud for byggemodning. Ved undersøgelsen fremkom der
spredte arkæologiske anlæg der tolkes som aktivitetsspor fra nærliggende forhistoriske bebyggelser.
Hovedparten af anlæggene var fyldskifter og gruber som den fundne keramik daterer til perioden yngre
bronzealder/ældre førromersk jernalder. I et enkelt gravlignende fyldskifte fremkom et mindre
knoglefragment der dog sandsynligvis er recent.
VKH 6817

Peter Deichmann

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Førromersk jernalder

432. Erhvervsområde E4 etape 2
17.03.02 Erritsø

Huse og hegn.

Vejanlæg

Yngre bronzealder, jernalder

Arkæologisk forundersøgelse på et ca. 29 ha stort areal. Der blev anlagt 30 søgegrøfter, hvorved der
fremkom 326 anlæg. Heraf indeholdt de 38 fundmateriale, primært keramik. V for gården
Kristinebjerg, fremkom tre tydelige koncentrationer af anlæg. To af disse repræsenterede spor efter
forhistoriske hegnsforløb m.v. Det tredje sted indeholdt sporene efter et Ø-V-gående hus, med to indre
rækker af stolpehulsspor, efter tagbærende stolper. Ligeledes fremstod husets vægforløb, med to
parallelle rækker stolpehulsspor i begge husets sider. På grundlag af hustomtens udformning og
keramikmaterialet må de forhistoriske aktiviteter i området primært dateres ti overgangen mellem
bronzealder og jernalder, med hovedvægten i den yngre bronzealder per. IV.
VKH 6606
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Flemming Hansen

433. Erritsø
17.03.02 Erritsø

Huse, (vold)grave og kulturlag.

Andet anlægsarbejde

Sen jernalder-vikingetid-tidlig
middelalder

Arkæologisk forundersøgelse af et 18,5 ha stort areal. Der blev trukket femten søgegrøfter, herved
fremkom 275 anlæg. Der kunne udskilles 21 hustomter, alle orienteret Ø-V. 19 af husene var
rektangulære og bestod af væggrøfter. Et af disse blev frilagt helt. Det havde en længde på 14 m og en
brede på godt 6 m. Der var indgang i begge gavle. I Ø, udenfor voldgrøften, forekom der flere
eksempler på at disse huse var opført i to faser. Husene indenfor voldgrøften respekterer hinanden.
Udenfor det sydligste grøftforløb forekom der enkelte treskibede langhuse. I området SV og S for
bebyggelsen var der flere store gruber/kulturlag. Der fremkom en begrænset mængde keramik og
dyreknogler.
VKH 6810

Flemming Hansen

Bebyggelse - Jernalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Forsvarsanlæg/voldsted - Vikingetid
Kulturlag - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

434. Lindegård 2
17.03.04 Taulov

Stolpehuller, hegnsforløb, gruber og
kogestensgruber.

Andet anlægsarbejde

Jernalder

Der var omkring 200 anlæg i udgravningsfeltet (incl. anlæg fra forundersøgelsen), fordelt på
stolpehuller, kogestensgruber og enkelte aflange fyldskifter. Heraf er 44 anlæg blevet undersøgt. Der
viste sig fem stolpeforløb bestående af 5 -11 stolpehuller, alle orienteret Ø-V. Forløbene der tolkes som
hegn, kunne følges over en strækning på ca. 9 -17 m. Et af forløbene fortsatte dog udenfor
undersøgelsens område. Spredt over området fandtes resterne af 18 kogestensgruber opfyldt med
ildskørnede sten og stærkt trækulsblandet jord.
VKH 6830

Charlotte Abildgård

Bebyggelse - Jernalder
Grube - Jernalder

435. Luchtsminde
17.03.04 Taulov

Stolpehuller og gruber. Grube til
tørring af hør.

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Ved undersøgelsen fremkom der 34 anlæg i form af stolpehuller og gruber. Der blev fundet lidt
keramik muligvis fra bronzealder.
VKH 6821
Bebyggelse - Oldtid
Grube - Oldtid

Jane Mondrup

436. Niels Bohrs Vej
17.03.04 Taulov

Stolpehuller og gruber

Andet anlægsarbejde

Mesolitikum og jernalder.

Spredte fyldskifter og gruber dateret til Kr.f. fandtes ved udgravningen. I et anlæg fandtes en
flintskraber der dateres til jægerstenalderen. I den vestligste del af området fremkom gruber og
stolpehuller der evt. har indgået i en større sammenhæng. Som følge af dette blev søgegrøften her
udvidet. Alle stolpehuller blev udgravet. Koncentrationen af anlæg indikerer at der har været en mindre,
forhistorisk bebyggelse, formodentlig ældre jernalder.
VKH 6782

Peter Deichmann

Andre anlæg/diverse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Grube - Ældre jernalder

437. Bredal Mark
17.04.02 Engum

Gruber

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 42. Der blev registreret seks mindre anlæg i form af gruber og kogestensgruber.
VKH 720

Aase Gyldion Andersen

Grube - Udateret

438. Østerhåbsvej
17.04.03 Hatting

aktivitetsspor

Andet anlægsarbejde

bronzealder

sb. 173. Prøvegravningen af et godt 5000 m² stort område beliggende umiddelbart N for det i
2002/2003 undersøgte område med bebyggelsesspor fra bronzealderen (HOM 1719), viste kun meget
få tegn på aktivitet.
HOM 1719, etape 2

Anne Mette Kristiansen

Andre anlæg/diverse - Bronzealder
Bebyggelse - Bronzealder

439. Årup
17.04.04 Hedensted

Stolpehuller, grube og fyldskifter.

Vejanlæg

Yngre bronzealder

Tilsyn af muldafrømning i 2,4 km langt og 8 m bredt tracé for Vestvejen. Der fremkom 4 mulige
stolpehuller, 1 grube samt 3 ubestemmelige fyldskifter inden for et ca. 30 m langt afsnit af vejtracéet. I
en grube fremkom flintafslag, knusesten samt en del keramik, der dateres til yngre bronzealder.
VKH 6788

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

Steen W. Andersen
Folmer Christiansen
Kira Klinkby

440. Gesager
17.04.04 Hedensted

Stolpehuller og gruber.

Vejanlæg

Yngre bronzealder

Der fremkom 13 stolpehuller og fem gruber inden for et ca. 50 m langt afsnit af vejtracéet. I enkelte
anlæg fremkom keramik og/eller flintafslag. De eneste fund, der kunne indsnævre dateringen var skår
fra en grube som formentlig skal dateres til yngre bronzealder.
VKH 6853

Steen W. Andersen
Kira Klinkby
Folmer Christiansen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

441. Havrevænget
17.04.04 Hedensted

Kogestensgruber

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Arkæologisk forundersøgelse af et 3 ha stort område. I områdets sydøstlige hjørne blev der fundet to
stærkt nedpløjede kogestensgruber uden daterende materiale.
VKH 6714

Folmer Christiansen

Grube - Oldtid

442. Hedensted Ridecenter
17.04.04 Hedensted

Gruber, fyldskifter, stolpehul.

Andet anlægsarbejde

Oldtid, stenalder.

Der fremkom en række fyldskifter, kogestensgruber og et enkelt stolpehul. I stolpehullet blev der
fundet et flintafslag, derudover blev der opsamlet en flække.
VKH 6800

Bjørnar Måge

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Grube - Oldtid

443. Torup
17.04.04 Hedensted

Grådsanlæg med toftegrænser. Gruber.

Andet anlægsarbejde

Yngre romertid/ældre germanertid &
middelalder

Spredt over områdets centrale og nordlige dele fremkom i alt 209 anlæg. Der fremkom spredt over hele
det centrale område 32 gruber, 32 stolpehuller samt 9 kogestensgruber. Disse skal sandsynligvis dateres
til yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder. I det NV-lige hjørne af udstykningen fremkom
desuden et - muligvis to - gårdsanlæg samt en række gruber fra den tidlige del af middelalderen (ca. år
1100). Gårdsanlæggene bestod af et hovedhus samt et til to udhuse. I samme område som
gårdsanlæggene fremkom endvidere flere sammenhængende grøfter. Disse indhegner områder N og V
for undersøgelsesområdet ind mod landsbyen Torup. Dateringen af disse grøfter er ikke helt sikker,
men de er dog yngre end de tidlig middelalderlige gårdsanlæg, og der er sandsynligvis tale om enten
middelalderlige toftegrænser eller grænser for kålhaver (køkkenhaver) fra 1600-1700-tallet.
VKH 6640
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Peter Mohr Christensen

444. Vestvejen
17.04.04 Hedensted

Stolpehuller, gruber og
kogestensgruber.

Vejanlæg

Yngre bronzealder

Ved forundersøgelsen blev der registreret gruber, stolpehuller og fyldskifter på fire lokaliteter: VKH
6788 Årup, VKH 6789 Birkelgård, VKH 6852 Solvang og VKH 6853 Gesager.
VKH 6682

Kira Klinkby
Folmer Christiansen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

445. Stenagerlund 2
17.04.06 Løsning

Kogestensgruber, stolpehul.

Råstof

Oldtid

Der blev fundet enkelte kogegruber og et stolpehul. Ingen af anlæggene kunne dateres.
VKH 6787

Inger Bech Hansen

Bebyggelse - Oldtid
Grube - Oldtid

446. Børneskoven
17.04.09 Torsted

stolpehul, ildsted

Plantning

oldtid

sb. 34. Der fremkom to anlæg (et stolpehul og et ildsted), begge i den østligste del af det berørte areal.
HOM 1854

Per Borup

Bebyggelse - Oldtid

447. Thorsgård
17.04.09 Torsted

bebyggelse, håndværk

Andet anlægsarbejde

sen førromersk jernalder/ældre romersk
jernalder

sb. 23, 29-30. Der blev undersøgt seks lokaliteter, alle med spor af landbebyggelse fra sen førromersk
jernalder til ældre romersk jernalder. På den bedst bevarede lokalitet fremkom ud over 10 huse desuden
større kulturlag og gruber med velbevaret knoglemateriale. Der fremkom gruber med en specialiseret
funktion, formentlig tekstilfarvning ved hjælp af okkerforbindelser.
HOM 1996
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Esben K. Hansen

448. Vejlevej
17.04.09 Torsted

gruber, grøfter

Andet anlægsarbejde

ældre førromersk jernalder, nyere tid

sb. 20. Undersøgelsen resulterede i fremkomsten af nogle få anlæg, hvoraf de mest fremtrædende er tre
større gruber, alle tre med et større skårmaterial, dateret til tidlig førromersk jernalder. Gruberne
undersøgtes efterfølgende. Af historiske anlæg påvistes flere grøftforløb, heriblandt to bredere,
parallelle grøfter, som formodes at markere et gammelt vejforløb.
HOM 2021

Per Borup

Grube - Førromersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid
Vej/bro - Nyere tid

449. Tyrstedgård (Peder Kællersvej)
17.04.10 Tyrsted

vejgrøfter, markskel, aktivitetsspor
neolitikum samt overpløjet megalittomt

Andet anlægsarbejde

nyere tid; neolitikum

sb. 64. Forundersøgelse af et 1.85 ha. stort areal i Tyrsted, beliggende ved Peder Kællersvej. Der blev
fundet to Ø-V-gående grøfter som ifølge gamle kort må hidrøre fra en gammel vej på stedet. Der
fandtes også fra historisk tid spor af et gammelt marksystem i form af N-S-orienterede grøfter; også
disse ses af sognekortet. Spredt på arealet fandtes flere anlæg, blandt andet to kogestensgruber, en
grube med nogle få stykker flint, formentlig neolitisk og et par ildstedslignende strukturer. På arealets
sydøstlige del fandtes to anlæg: A 202 var en formodet grav i form af et 3 x 2 m stort rektangulært
fyldskifte med en del sten i. Derudover A 236, som var en større struktur med flere sekundære anlæg;
muligvis en overpløjet megalittomt.
HOM 1694

Anne Mette Kristiansen

Grube - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder
Vej/bro - Nyere tid
Gravplads/grav - Udateret

450. Kometvej Øst, Oens
17.04.12 Ølsted

gruber, kogestensgruber, brandgrav,
agerrener

Andet anlægsarbejde

ældre førromersk jernalder, historisk tid

sb. 40. Der fremkom ved udgravningen spor af en mindre staklade, et hegnsforløb, tre agerrener og en
brandgrav med en del knoglefragmenter og keramik, formentlig fra tidlig førromersk jernalder.
Herudover fandtes også gruber og kogestensgruber.
HOM 2064

Thomas G. Poulsen
Esben K. Hansen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Grube - Udateret

451. Lunavej, Oens By
17.04.12 Ølsted

aktivitetsspor

Andet anlægsarbejde

ældre førromersk jernalder

sb. 37. Sydligst på det berørte areal fandtes en større - ca. 3 x 4,3 m - grube med uregelmæssigt omrids,
der indeholdt meget keramik.
HOM 1884
Andre anlæg/diverse - Førromersk jernalde

Thomas G. Poulsen

452. Oensvej 118-26
17.04.12 Ølsted

aktivitetsspor

Andet anlægsarbejde

yngre bronzealder?

Der fremkom et enkelt stolpehul, to kogestensgruber og en keramikopsamling.
HOM 2098

Anne Mette Kjærgård

Andre anlæg/diverse - Yngre bronzealder

453. Torsted Syd
17.04.12 Ølsted

aktivitetsspor

Andet anlægsarbejde

yngre bronzealder, ældre førromersk
jernalder og udateret

sb. 23. En grube fra yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder og fire udaterede anlæg fra oldtiden
(en kogestensgrube og tre stolpehuller) kunne iagttages ved undersøgelsen.
HOM 465

Jochen Meyer

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

454. Børkop
17.05.01 Gauerslund

Stendysse

Andet anlægsarbejde

Neolitkum og germansk
jernalder/vikingetid

sb. 23. Undersøgelse af en overpløjet gravhøj med resterne af et nedgravet polygonalt dyssekammer.
Der var bevaret gulv i form af en pigstensbrolægning, samt bevarede dele af tørmure og indgangsparti
med en trædesten. Rester af gravgaver og keramik fra et offerskårlag viser, at der har været begravelser
i dyssekammeret mindst tre gange - i tidlig mellemneolitisk tid, i sen mellemneolitikum og igen i tidlig
senneolitikum. Ved gravhøjens fod i Ø blev undersøgt tre jordfæstegrave, to med jerngenstande, den
ene også med bevaret knoglemateriale. Gravene dateres til germansk jernalder/ældre vikingetid.
VKH 2430

Charlotte Abildgård

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

455. Brejning Golfbane
17.05.01 Gauerslund

Huse, hegn, gruber, brønde,
stolpehuller, fyldskifter og kulturlag.

Andet anlægsarbejde

Stenalder, bronzealder, jernalder.

sb. 53. Der fremkom 343 anlægsspor i form af gruber, stolpehuller, fyldskifter og kulturlag. På fem
lokaliteter blev der foretaget en efterfølgende udgravning (VKH 6816 Skikballegård, VKH 6833
Gauerslund Skov 1, VKH 6834 Gauerslund Skov 2, VKH 6835 Gauerslund Skov 3 og VKH 6836
Brejning Øst). Følgende lokaliteter blev undersøgt i forbindelse med den forudgående prøvegravning:
VKH 6843 Gauerslund Skov 4, VKH 6844 Gauerslund Skov 5, VKH 6845 Skikballevej 3, VKH 6846
Gauerslund Skov 7, VKH 6847 Brejning Øst 2, VKH 6848 Skikballevej 1, VKH 6849 Skikballevej 2,
VKH 6850 Gauerslund Skov 8, VKH 6859 Østergårdsvej, VKH 6860 Skikballegård 2, VKH 6861
Skikballegård 3.
VKH 6812
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Aase Gyldion Andersen
Bjørnar Måge

456. Brejning Øst
17.05.01 Gauerslund

Gruber og fyldskifter.

Andet anlægsarbejde

Stenalder og bronzealder

Der blev frilagt 51 anlæg i form af forskellige gruber, og fyldskifter. Ved udgravningen af felt 1, et 890
m² stort område, fremkom 10 kogestensgruber, en større grube, tre mindre fyldskifter samt en 15 m
lang hegns- eller skelgrøft. Fem af kogestensgruberne lå på række i områdets nordvestlige del.
Udgravningen af det 1310 m² store felt 2 var placeret 75 m SV for felt 11. Herved fremkom i alt 35
anlæg i form af gruber og fyldskifter. Gruberne var kendetegnet ved en uregelmæssig form i
overfladen. Der fremkom oldsager i 12 gruber og otte fyldskifter, i ni af disse fandtes daterende
keramik. Tre af gruberne dateres til yngre stenalder, seks af gruberne til bronzealderen.
En skålstenen blev fundet øverst i en grube. Felt 3 lå ca. 50 m S for felt 2. Det bestod alene af en 2,5 x
1, 5 cm stor grube med fund fra tragtbægerkulturen.
VKH 6836

Bjørnar Måge

Grube - Yngre stenalder
Grube - Bronzealder
Helleristning - Oldtid

457. Gauerslund
17.05.01 Gauerslund

Kogestensgrube

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Undersøgelse af kogestensgrube.
VKH 6658

Folmer Christiansen

Grube - Oldtid

458. Kragelundvænget
17.05.01 Gauerslund

Dyssetomt, jordfæstegrave, gruber og
stolpehul.

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder.

sb. 23. Arkæologisk forundersøgelse af et 14 ha stort område.Sb. nr. 23 blev erkendt i form af en sløjfet
dysse. Endvidere blev registreret tre jordfæstegrave samt fire gruber. Gruberne indeholdt flintafslag,
flækker og keramikskår der kunne dateres til yngre stenalder.
VKH 6768

Henning Nielsen
Folmer Christiansen

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Grube - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

459. Skikballegård 1
17.05.01 Gauerslund

Huse med hegn, gruber og kulturlag.

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder / ældre romersk
jernalder.

På et areal af 240 x160 m blev registreret en jernalderboplads med huse og hegn. Bebyggelsen kan
følges i mindst tre faser. Der var flere kulturlag, et var på 80 x 10 m og havde en tykkelse på mindst 30
cm. Der fremkom store mængder af keramik og knogler.
VKH 6816
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Bjørnar Måge

460. Gårslev
17.05.02 Gårslev

Gruber og stolpehuller

Vejanlæg

Stenalder og jernalder.

Udgravning af et felt på omkring 875 m². Undersøgelsen omfattede i alt 18 anlæg - to stolpehuller, fire
større gruber og 12 fyldskifter/lave gruber.
Af de udgravede anlæg udskilte især en grube sig ved at være betydelig større og mere fundrig end de
øvrige anlæg. Fundmaterialet indikerer aktivitet i flere perioder, således er der fund fra yngre stenalder,
ældre bronzealder og romersk jernalder. Ved undersøgelsen fremkom ingen huse eller andre komplekse
konstruktioner. Fundene fra stenalder og bronzealder bestod hovedsagelig af flintafslag og keramik.
Endvidere fremkom enkelte redskaber i form af skrabere, tværpile og ildsten. Samt en fladehugget pil
af senneolitisk type. Fra romersk jernalder fremkom keramik samt dele af en drejekværn.
VKH 6767

Bjørnar Måge

Andre anlæg/diverse - Stenalder
Andre anlæg/diverse - Stenalder
Grube - Stenalder
Grube - Stenalder
Andre anlæg/diverse - Jernalder
Grube - Jernalder

461. Fælleseje
17.06.01 Egtved

Kogegruber, stolpehuller og fyldskifter.

Skovrejsning

Oldtid

Der blev trukket 750 m søgegrøfter. Der fremkom i alt 21 anlæg bestående af kogestensgruber,
fyldskifter og stolpehuller. Der blev indsamlet flint og keramik, der dog ikke kunne dateres nærmere.
VKH 6811

Jane Mondrup

Bebyggelse - Oldtid
Grube - Oldtid

462. Enggård
17.08.04 Give

Huse, grøfter og toftegrænser.

Vejanlæg

Middelalder

I forbindelse med udgravningen af lokaliteten blev afdækket ca. 1900 m². Inden for det undersøgte
område blev registreret spor efter fem stolpebyggede huse, to større områder med kulturlag samt to ca.
Ø-V-orienterede grøfter. Fund af keramik fra både kulturlagene og stolpehullerne daterer bebyggelsen
til slutningen af middelalderen. Husene er toskibede. Husene var mellem 5 og 8 m brede, mens længden
varierede mellem 15 og 22 m. De længste huse kunne ikke afdækkes i deres fulde længde, idet de
fortsatte mod øst uden for det undersøgte område. To af husene lå oven i hinanden og de foreløbige
resultater tyder på, at husene stammer fra et gårdsanlæg, bestående af et hovedhus samt et til to
udhuse/økonomibygninger, i to faser. Grøfterne tolkes som toftegrænser.
VKH 6827
Bebyggelse - Middelalder

Peter Mohr Christensen

463. Riis Mark
17.08.05 Givskud

Hus og gruber.

Vejanlæg

Tidlig neolitikum

Der blev udgravet et areal på ca. 1.500 m² i forbindelse med undersøgelsen af lokaliteten.
Prøvegravningen havde afdækket et fyldskifte, der tolkedes som en mulig grav fra bondestenalderen.
Udgravningen viste dog, at der ikke var tale om et gravanlæg, men derimod et nærmest tragtformet
anlæg, som snarere skal tilknyttes kulten. Der fremkom yderligere et anlæg af samme type. De to anlæg
skal udfra fund af fuchsbergkeramik dateres til begyndelsen af bondestenalderen (ca. 3.400 f. Kr.).
Desuden undersøgtes et dårligt bevaret hus fra samme periode. I forbindelse med huset fremkom ved
maskinafgravningen en del flint og keramik. Endelig fremkom spredte stolpehuller, der ikke kunne
indpasses i overordnede anlæg.
VKH 6822

Peter Mohr Christensen
Vibeke Ørnsholt

Bebyggelse - Yngre stenalder
Grube - Yngre stenalder

464. Sofienbjerg
17.08.07 Hornstrup

Kogestensgruber, fyldskifter,
stolpehuller og en urne.

Andet anlægsarbejde

Yngre førromersk/ældre romersk
jernalder.

Der fremkom 133 anlæg i form af aktivitetsspor fra nærliggende forhistoriske bebyggelser. Keramik
daterer aktivitetssporene til perioden yngre førromersk jernalder/ældre romersk jernalder. En stærkt
nedpløjet urnegrav kan dateres til ældre førromersk jernalder. Fund af kværnsten, slibesten og keramik.
Der kunne ikke konstateres nogen strukturer af komplekse anlæg.
VKH 6820

Peter Deichmann

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

465. Guldager
17.08.09 Langskov

Stolpehuller, gruber og en
kogestensgrube.

Andet anlægsarbejde

Stenalder og jernalder

I en lavning fremkom seks stolpehuller, seks gruber og en kogestensgrube. Der blev fundet et
flintafslag. Den fladbundede kogestensgrube dateres ud fra formen til jernalder.
VKH 6761
Andre anlæg/diverse - Stenalder
Andre anlæg/diverse - Stenalder
Andre anlæg/diverse - Jernalder
Grube - Jernalder

Henning Nielsen

466. Kirketorvet 24
17.08.15 Vejle

Grave

Andet anlægsarbejde

Middelalder

Fortsættelse af udgravning af Kirketorvet i Vejle fra 2004. Undersøgelsens samlede areal var ganske
begrænset og tilmed opdelt i mindre enheder. Dette gjorde det svært at danne sig noget samlet overblik
over kulturlagenes udvikling på Kirketorvet. Da det hovedsagligt var kirkegårdsmuld som blev
undersøgt, var det næsten umuligt at tale om nogen egentlig stratigrafi. Af de 27 undersøgte
begravelser, var det muligt i det fleste af tilfældene at bestemme skeletternes armstilling og derved at få
antydninger af en datering.
VKH 6655

Martin Wangsgaard Jürgensen

Gravplads/grav - Middelalder

467. Hjortholm Mose
17.08.18 Øster Nykirke

Fyldskifter

Skovrejsning

Udateret

Der fremkom kun enkelte tvivlsomme fyldskifter ved undersøgelsen.
VKH 6901

Jane Mondrup

Andre anlæg/diverse - Udateret

468. Vandel-Bredsten
17.09.01 Bredsten

Kulturlag og gruber.

Vejanlæg

Førromersk jernalder og middelalder

Undersøgelse langs den kommende 12 km lange vejstrækning mellem Vandel og Bredsten. Der blev
registreret gruber og kulturlag på flere lokaliteter. VKH 6823 Bredstenlundvej 1, VKH 6824
Bredstenlundvej 2 og VKH 6825 Bredstenlundvej 3.
VKH 6708
Grube - Førromersk jernalder
Kulturlag - Førromersk jernalder
Grube - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

Flemming Hansen

469. Grangård
17.09.04 Jelling

Huse, hegn, grave og kogestensgruber.

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder og yngre romersk
jernalder

Ved undersøgelsen udgravedes ca. 12.000 m² . I alt registreredes og undersøgtes 1302 anlæg. Af
komplekse anlæg fremkom 21 huse og mindst 3 hegnsforløb. Derudover 8 kogestensgruber og 9
jordfæstegrave. Fra førromersk jernalder per. I, fremkom en bebyggelse bestående af tre langhuse og
fire staklader/udhuse samt et antal affaldsgruber. Fra yngre romersk jernalder fremkom spor efter i alt
otte treskibede langhuse og seks staklader/udhuse. Enkelte af husene fra denne periode var omsluttet af
et hegnsforløb og fremstod som egentlige gårdsanlæg. I et tilfælde bestod hegnet af halvtagshegn. De
forholdsvis rige grave er fra samme periode. Hus I var med sine 50 m længde og 5,5 m bredde markant
større end de øvrige huse på lokaliteten. Det er det længste treskibede langhus, der overhovedet kendes
fra denne periode i Danmark. Huset var opbygget af 13 par indre tagbærende stolper. Det havde en lige
væglinie og let afrundede gavle. Egentlige indgangstolper kunne ikke erkendes, men ophold i
stolperækken i såvel den sydlige som den nordlige væglinie indikerer, at huset har haft flere indgange måske 3-4 i hver side. I flere af husets stolpehuller er der fundet daterende keramik som datere huset til
omkring 300 e. Kr. I huset blev der endvidere fundet en lille jernslagge samt en fragmenteret vævevægt
af ler. Genstande viser, at huset trods dets størrelse har haft almindelige dagligdags funktioner tilknyttet.
VKH 6676

Bjørnar Måge

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

470. Grangård 2
17.09.04 Jelling

Grube

Vejanlæg

Førromersk jernalder

Der fremkom i alt 44 anlæg i undersøgelsesområdet. Hovedparten af disse bestod af relativt lave,
diffuse fyldskifter. Af mere komplekse anlæg fremkom kun en kogestensgrube, en grube med meget
keramik samt en mulig brønd beliggende på et bakkedrag i den sydlige del af undersøgelsesområde.
Keramikken i gruben kan dateres til førromersk jernalder per. I-II.
VKH 6831

Bjørnar Måge

Grube - Førromersk jernalder

471. Jelling Øst
17.09.04 Jelling

Gravhøj

Andet anlægsarbejde

Bronzealder PII-III.

sb. 58. Udgravning af gravhøj. Højfylden var bevaret i en højde på 60 cm plus moderne muldlag. I
profilen kunne registreres to højfaser med hver sin centralgrav. Desuden registreredes en grav i
sydkanten af højen. Den ældste centralgrav var dækket af en stenpakning. Standfladen af en bulkiste
blev registreret. Gravgaverne bestod af et bronzesværd, en bøjlenål samt et fragment af bronze. Den
anden centralgrav var en "jordfæstegrav" med brændte ben. Heri var der fund af bronze formodentlig
en ragekniv. Graven i sydkanten af højen var fundtom. Derudover blev der ved prøvegravningen
registreret to kogestensgruber.
VKH 3418
Gravhøj - Bronzealder

Peter Mohr Christensen

472. Skinbjerg
17.09.04 Jelling

Huse, hegn, gruber, stolpehuller og en
høj.

Andet anlægsarbejde

Bronzealder og ældre førromersk
jernalder.

I tre af fem udgravningsfelter blev der fundet spor efter komplekse konstruktioner i form af hustomter
(Hus A, B og D) samt et hegn (Hegn C). Stort set al fundmaterialet er keramik, der dateres til ældre
førromersk jernalder. I et anlæg (12) blev fundet keramik fra yngre bronzealder, i et andet et randskår
fra yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder. Hustomterne kan ikke dateres med sikkerhed,
men det er sandsynligt, at de hører til en bebyggelse fra yngre romersk/ældre germansk jernalder, der
tidligere er undersøgt umiddelbart nord for det aktuelle område (VKH 1722 Skinbjerg og VKH 6362
Skinbjerg 2). Alle de omgivende arealer er tidligere undersøgt, enten ved arkæologiske
forundersøgelser eller ved egentlige undersøgelser. Den overpløjede gravhøj (Anlæg 126) blev bevaret
på stedet. Terrænet på og omkring højen blev retableret efter forundersøgelsen og af bevaringshensyn
blev højen dækket af yderligere ca. ¾ meter muld.
VKH 6772

Folmer Christiansen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

473. Vandel By
17.09.08 Randbøl

Gruber, stolpehuller og
maskingeværreder

Andet anlægsarbejde

Jernalder og 2. verdenskrig

Forundersøgelse af et 30.000 m² stort areal. Herved fremkom ca. 80 anlæg i form af gruber,
kogestensgruber, stolpehuller og militære anlæg.
VKH 6662

Bjørnar Måge

Bebyggelse - Jernalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

474. Vandel Højgård
17.09.08 Randbøl

Stolpehuller, kogestensgruber og
gruber.

Vejanlæg

Oldtid

En snes små stolpehuller, to kogestensgruber og ni andre mindre gruber fremkom ved prøvegravningen.
VKH 6798
Bebyggelse - Oldtid
Grube - Oldtid

Ringkøbing Amt

Flemming Hansen

475. Nykær Øst
18.03.06 Herning

Bopladser, grave

Andet anlægsarbejde

Førrom. jernalder,
Kongemose/Ertebøllekultur,

Der blev undersøgt et areal på 15.400 m², hvor der fremkom et fyldskifte med 17 flintredskaber fra
overgangen Kongemosekultur/Ertebøllekultur samt 2 grave og 13 huse fra sen førromersk jernalder, op
mod 30 større gruber og en del kogestensgruber. Jernalderbebyggelsen var ganske velbevaret med
huller fra hegn, tagbærende stolper, indgange og båseskillerum. Flere af husene indgik i små
indhegnede gårde med en hovedbygning. Den største var 19 m lang og 6 m bred. Sammen med
hovedbygningen var der i flere tilfælde en lille ekstra bygning inden for det relativt kraftigt funderede
hegn. I tilknytning til bebyggelsen var mange kogestensgruber og lertagningsgruber. Gruberne var flere
steder sammengravet til store grubeområder. De indeholdt store mængder af skår, knusesten og kværne.
I den sydøstlige del af feltet lå 2 grave. Den ene var en lille, ret nedpløjet jordfæstegrav, hvori der
fandtes bunden af 2 lerkar. Den anden var en brandgrav anlagt i en stor, kugleformet urne, der udover
brændte ben blandt andet indeholdt et sammenbukket jernsværd.
HEM 2700

Martin Winther Olesen

Andre anlæg/diverse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder

476. Tjørring Nord
18.03.18 Tjørring

Boplads og gravplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

På et stort udstykningsområde undersøgtes grave og bopladsfund fra yngre bronzealder. Der afgravedes
i alt 18.823 m². I det sydlige felt undersøgtes en hustomt og 7 urnegrave. Gravene, der fremkom inden
for et 5 x 8 m stort område, bestod af urner, der indeholdt brændte ben og var placeret i en lille
nedgravning. I de fleste tilfælde var den øverste del af urnen bortpløjet. I en af gravene lå rester af en
bronzearmring, mens de øvrige var uden gravgaver. Huset var et treskibet langhus, som var 6,5 m bredt
og 18,5 m langt, men det fortsatte mod Ø uden for udgravningsfeltet. Hustypen er fra overgangen
ældre/yngre bronzealder, og det er således bopladsens ældste hus. I det nordlige felt fremkom 4
langhuse fra yngre bronzealder. Et af husene var ca. 17 m langt og 6 m bredt og havde indgang i begge
langsider. I vestlige del var der spor efter ildsted, og i østlige del var der ved en af de tagbærende
stolper nedgravet et stort forrådskar på 60 cm i diameter. En flad grube i vestlige del af huset indeholdt
skår fra yngre bronzealder samt en tapkile, en flintøkse og en flintdolk fra henholdsvis
Enkeltgravskultur og senneolitisk tid. Disse 3 gamle sager var måske nedgravet som et husoffer.
Desuden fremkom der spredt på udgravningsområdet ca. 50 kogegruber og en del stolpehuller uden
klart system. Der registreredes også agerrener fra højryggede agre.
HEM 3702
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Yngre bronzealder

Bo Steen

477. Volstrup
18.05.08 Hjerm

Voldgrav og broer

Andet anlægsarbejde

middelalder og nyere tid

Holstebro Museum har foretaget arkæologisk overvågning af udskiftning af broer og oprensning af
voldgraven omkring herregården Volstrup. Herregården ligger på et middelalderligt voldsted, der er et
fredet fortidsminde. Ved oprensningen blev der ikke påtruffet middelalderlige kulturlag. I forbindelse
med fjernelse af de ældre broer blev der i henholdsvis søndre og østre voldgrav lavet egentlige
arkæologiske undersøgelser. I den søndre voldgrav blev der under brofæsterne til gangbroen afdækket
henholdsvis 13 og 15 træstolper fra ældre broanlæg på hver side af voldgraven. Denne bro, der måske
har to faser, menes at være fra 1700- eller 1800-tallet. I østre voldgrav, under kørebroen, blev der på et
areal på 8 x 5 m afdækket 53 lodretstående træstolper, dels firsidede dels mere ubearbejdede med rundt
tværsnit. De fleste stolper var fra ældre broanlæg, mens en tætstående række pæle ved voldgravens
yderside tolkedes som rester af en voldfront. De mange stolper repræsenterer flere brofaser. 12 af
stolperne er sendt til dendrokronologisk datering.
HOL 20.468

Charlotte Boje Andersen

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

478. Tvis Møllevej Øst
18.05.10 Mejrup

Forsvarsværk samt bopladsområder

Andet anlægsarbejde

Bronzealder, ældre jernalder samt
middelalder

Ved prøvegravningen blev der lokaliseret et 740 m langt stykke af et stolpehulsbælte fra ældre
jernalder. Derudover fremkom tre bopladsområder med spor efter bebyggelse fra bronzealder, og et
bopladsområde fra ældre jernalder samt et bopladsområde fra ældre middelalder.
HOL 20.456

Bo Steen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Ældre jernalder
Bebyggelse - Middelalder

479. Poul Ryttersvej
18.05.11 Måbjerg

Grube og tre kogestensgruber

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 139. Tre kogestensgruber og en grube blev fundet ved prøvegravning af et 17 ha stort område.
HOL 20.454

Bo Steen

Grube - Oldtid

480. Ballegård
18.07.05 Heldum

Bopladsudsnit

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 31. Udgravning af 330 m² stort bopladsområde, hvor der fremkom to stolpehulsrækker, en
kogestensgrube samt flere stolpehuller, der ikke umiddelbart kunne indpasses i en konstruktion.
HOL 20.416
Bebyggelse - Oldtid

Ribe Amt

Bo Steen

481. Dagmarsgade fra Kurveholmen til
Sct. Catharinæ Plads
19.04.06 "Ribe Købstad"

Kulturlag

Vejanlæg

8.-9. årh., 19. årh

Ved undersøgelsen fandtes under den nuværende gadebelægning moderne fyldlag udlagt i forbindelse
med Dagmarsgades anlæggelse i 1876. Disse fyldlag bestod blandt andet af kulturjord indeholdende
stedvis store mængder oldsager fra 700- og 800-årene, der må være gravet af på nordsiden af åen,
sikkert i forbindelse med Dagmarsgades anlæggelse der. Dateringerne er baseret på fund af en sceatta,
perler og keramik.
ASR 2087

Morten Søvsø

Kulturlag - Germansk jernalder
Kulturlag - Vikingetid
Kulturlag - Nyere tid

482. Dagmarsgade fra Sct. Catharinæ
Plads til von Støckens Plads
19.04.06 "Ribe Købstad"

Bebyggelse/kulturlag

Vejanlæg

middelalder

Ved undersøgelsen, der primært havde form af profilregistrering i forbindelse med renovering af
bestående rørføringer i de berørte gader, fandtes massive velbevarede, delvist vanddrukne, organiske
kulturlag rækkende i tid fra omkring år 1100 til ind i 1200-årene. Kulturlagstykkelsen i området var
omkring 4 m. I Badstuegade påvistes kraftige vejkonstruktioner af træ sandsynligvis fra slutningen af
1100-årene. I sydenden af Sortebrødregade fandtes stærke indicier på, at også dette gadeforløb
eksisterede i 1100-årene. I den karré, som undersøgelserne gennemskar, fandtes rester af fem huse, der
alle lå ud til gaden. Hus 1, 2, 3 og 5 var træbyggede og stammede fra 11- og 1200-årene, mens resterne
af Hus 4 udgjordes af et brokkefundament, måske fra 1300-årene. Hus 5 havde også en efterfølger
dateret til 1400-årene. På grundene bag husene fandtes møddinger samt to latringruber fra 11-1200årene. Desuden påvistes en ukendt 2 m bred slippe, løbende Ø-V, der også var i funktion i 11- og 1200årene. Ved undersøgelserne fremkom en lang række fine genstandsfund fra samme periode.
Dateringerne baserer sig på dendrokronologi og genstandsfund.
ASR 2089

Morten Søvsø

Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

483. Sct. Catharinæ Plads
19.04.06 "Ribe Købstad"

Vej/kulturlag/kirkegård

Vejanlæg

middelalder/nyere tid

Ved undersøgelsen fandtes i området velbevarede organiske kulturlag fra 11- og 1200-årene. På
nordsiden af Sct. Catharinæ Kirke ca. 10 delvist forstyrrede begravelser sandsynligvis fra nyere tid. I
det tidligere gadeforløb Badstuegade, der nu udgør pladsens nordlige afgrænsning, fandtes gadelag:
Øverst sandlag fra plyndrede stenbrolægninger rækkende fra nyere tid og ned til omkring 1275 og
herunder organiske lag med velbevarede rester af gadebelægninger af træ. Dateringerne baserer sig på
dendrokronologi og genstandsfund.
ASR 2088
Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kulturlag - Middelalder
Vej/bro - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

Morten Søvsø

484. von Støckens Plads
19.04.06 "Ribe Købstad"

Vej/bebyggelse/kulturlag

Vejanlæg

ældre stenalder/middelalder/nyere tid

Ved undersøgelsen fandtes et fossilt muldlag med top i kote 2,65 m indeholdende flintaffald og
redskaber fra Maglemose- og Ertebølle-perioden. Herpå udlagdes middelalderbyens første
vejbelægning i form af dyreknogler omkring år 1100, efterfulgt af en belægning af fletværksmåtter
omkring år 1120, plankeveje fra omkring. 1120-1275, sandvejlag fra omkring 1275-nyere tid. På
matriklerne påvistes velbevarede organiske kulturlag fra 1100- og 1200-årene, træbyggede hustomter
fra samme periode, en teglbygget kælder fra 1300-årene og en teglbygget kælder fra 1600-årene.
Kulturlagstykkelsen i området var 4,35 m. Dateringerne baserer sig på dendrokronologi, møntfund og
genstandsfund.
ASR 2090

Morten Søvsø

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

485. Andersminde
19.04.08 Ribe Domkirke

Bebyggelse

Selvvalgt forskning

Stenalder, FRJ/ÆRJ, YGJ/VIK og MIA

sb. 11. Undersøgelse fortsat fra 2004. Ved undersøgelsen, der omfattede ca. 660 m², fremkom få
løsfund fra stenalderen og spredte bebyggelsesspor fra sen førromersk jernalder og ældre romersk
jernalder. Fra 8.-9. århundrede blev frilagt 10 grubehuse (heraf 7 færdigundersøgt) og dele af to
langhuse. Endelig fandtes spredte anlæg fra middelalderen. Et areal på ca. 7000 m² blev undersøgt med
magnetometer, hvorved der kunne udskilles mindst 30-40 anomalier der kan tolkes som grubehuse.
ASR 1874

Claus Feveile

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

486. Øster Vedsted
19.04.08 Ribe Domkirke

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

FRJ, YRJ og ÆGJ

sb. 42. Ved en undersøgelse forud for etablering af industriområde, undersøgtes 3600 m². Der fremkom
følgende: spredte løsfund og enkelte formodede anlæg fra yngre stenalder, en hustomt fra førromersk
jernalder (dateret ud fra huskonstruktionen), samt dele af en omfattende bebyggelse fra især ældre
germansk jernalder, evt. også yngre romersk jernalder, baseret på husformer, keramik og to
dendrodateringer. Fra den yngste bebyggelse blev afdækket ialt seks langhuse fra mindst to gårdsanlæg,
adskillige velbevarede hegnforløb, dele af otte grubehuse samt to brønde. I den ene brønd fremkom en
velbevaret holk af egetræ, der gav en dendrokronologisk datering til 414-15, mens en større gren der
var stukket igennem et hul i holken blev dateret til sommeren 418.
ASR 1883
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Claus Feveile

487. Hundegades Eng
19.04.09 Ribe Sankt Katharine

Gruber

Vejanlæg

middelalder/nyere tid

Forundersøgelse, der påviste store affaldsgruber fra renæssancen. Fund af et fletværkshegn kunne tyde
på, at der har været tale om en indhegnet losseplads.
ASR 2121

Morten Søvsø

Grube - Middelalder
Gravplads/grav - Nyere tid

488. Havrebjerg
19.04.10 Seem

Gravfund

Diverse

ÆGJ/YGJ

I forbindelse med en forundersøgelse, fremkom en enkelt urnegrav. Urnens form og ornamentik daterer
brandgraven til sen ældre germansk jernalder eller yngre germansk jernalder. Bortset fra brændte
knogler indeholdt urnen ingen oldsager. Der fremkom ikke andre anlægsspor.
ASR 2142

Claus Feveile

Gravplads/grav - Germansk jernalder

489. Tobøl
19.05.06 Guldager

bebyggelsesspor

Andet anlægsarbejde

ÆJA

Prøvegravning viste spredte stolpehuller, formentlig ældre jernalder.
ESM 2590

Steen Frydenlund Jensen

Bebyggelse - Ældre jernalder

490. Gåsebakken
19.05.07 Hostrup

bebyggelsesspor

Andet anlægsarbejde

YRJ-ÆGJ

sb. 123. Ved anlæggelsen af en knapt 1.400 m² stor sø fremkom der huller til 10 sæt tagbærende stolper
af et mindst 15 m langt, NØ-SV-orienteret hus, der ud fra form og enkelte potteskår må dateres til yngre
romersk jernalder eller ældre germansk jernalder (ca. 200-550 e. Kr.). Der er formentlig tale om
sporene af en enkeltgård placeret på svagt skrånende terræn, umiddelbart N for engene langs Hostrup
bæk
ESM 2571
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Palle Siemen

491. Tjæreborg
19.05.13 Tjæreborg

bebyggelsesspor

Andet anlægsarbejde

FRJ, YRJ, VIK, MID

Udgravning af bebyggelse. Bebyggelsessporene findes på en lav moræne bakke, der mod S afgrænses
af enge med direkte forbindelse til marsken i SØ; indtil videre er der undersøgt 3 ha fordelt på et større
areal og en række kloaktracheer. Den ældste bebyggelse repræsenteres af spredtliggende gårde fra
begyndelsen af jernalderen og findes så lavt som kote 4 m og således i områder, der i dag er fugtige
enge. Bebyggelsen i yngre romersk jernalder omfatter flere gårde, der repræsenterer dele af en lille
landsby. Til langhusene knytter der sig hegn og lave, små grubehuse. De vikingetidige bebyggelsesspor
repræsenterer sandsynligvis også en landsby, hvor der mod V har ligget en eller to storgårde, som kan
følges i flere faser, mens der mod Ø var flere mindre gårde. Indtil videre er det kun området for den
store gård der er undersøgt ved en større flade, mens landsbyens mindre gårde kendes fra undersøgelser
i et kloaktracé og mindre flader. Ud over de markante grundplaner af langhusene er det i sær de mere
end 100 grubehusene, som præger den vikingetidige bebyggelse. Fra de fleste grubehuse kendes spor af
væveaktivitet. De hidtil yngste bebyggelsesspor, når man ikke medregner fundamenter og andet fra
Peder Hedes gård og senere bygninger, stammer fra den tidlige middelalder, hvor der i den sydlige del
af det undersøgte område fandtes spor af flere langhuse, der har være placeret forholdsvist lavt, dvs.
kote 5-6 m og ganske tæt på engen. De middelalderlige bebyggelsesspor findes i 3-4 evt. 5 klumper,
som i det store hele respekterer de senere toftegrænser, der kendes fra udskiftningskortet fra omkring
1800, men som antydes i strukturen af højmiddelalderens Tjæreborg langs landsbygaden (Østerbyvej)
nogle hundrede meter nord for det undersøgte område.
ESM 2321

Palle Siemen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

492. Fredshavn
19.06.04 Vorbasse

høj

Andet anlægsarbejde

enkeltgravstid

sb. 21. Undersøgelse af høj. Udgravningen viste, at der var tilført højen en del fyld i nyere tid, men at
der også eksisterede en kerne, der kun sporadisk var forstyrret. Der fremkom 3 grave fra den anden
halvdel af yngre stenalder i højen. De to ældste grave i højen var anlagt af enkeltgravsfolket i tiden
2800-2600 f.Kr. I den ene grav fandtes en lille stridsøkse og to små skiveformede ravsmykker, mens
den anden grav indeholdt 6-7 ravperler. Knapt et årtusinde senere blev der i begyndelsen af dolktid
anlagt endnu en grav i højen. Graven blev gravet lidt ned i den gamle høj og tegnede sig ved
udgravningen som en noget uordentlig samling af hånd til lidt over hovedstore sten. I graven fandtes en
knust dolk af flint og en pilespids.
ESM 2573

Palle Siemen

Gravhøj - Yngre stenalder

493. Billum Holmevej
19.07.01 Billum

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

Forundersøgelse af et ca. 1 ha stort område. Området ligger lidt N for et kulturarvsareal, hvor der er
foretaget en række større udgravninger i perioden 1995-2000. Bl.a. er der fundet en række rige
kvindegrave, samt velbevarede grådsanlæg fra jernalderen. Forundersøgelse kunne påvise, at en del af
området sandsynligvis har været vådbundsområde, hvilket omfattende tørvelag indikerede. Nogle
steder fremkom keramik og flintafslag i tørvelaget, hvilket viser menneskelig aktivitet området.
Derudover fandtes enkelte anlægsspor i form af gruber, stolpehuller og ardspor. I en af gruberne
fremkom keramik som kan dateres til ældre førromersk jernalder.
VAM 1484
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Stina Troldtoft Andresen

494. Henne Kirke Vest
19.07.02 Henne

Boplads

Dyrkning

Vikingetid

sb. 147. Årets kampagne afdækkede to nye områder. I den SØ-lige del af pladsen, blev der på baggrund
af magnetometeropmålinger udlagt et felt, hvor der bl.a. fremkom tre grubehuse og en mulig brønd,
ligesom et vejforløb blev påvist. Et felt V for de tidligere års udgravningsfelter blev ligeledes afdækket,
men viste sig at være fundtomt, og pladsen synes derfor afgrænset mod vest. Derudover blev et
grubehus med omfattende smedje og kulturlag og to yderligere grubehuse, som alle blev registreret i
2004, udgravet.
VAM 1421

Lene B. Frandsen

Bebyggelse - Vikingetid

495. Stausø
19.07.02 Henne

Højryggede agre, vejforløb

Andet anlægsarbejde

Historisk Tid

sb. 161. I forbindelse med udstykning blev et område ved Klintingvej undersøgt, da der skulle ligge to
overpløjede gravhøje på det berørte areal. Gravhøjene kunne ved prøvegravningen ikke erkendes, men i
stedet fremkom flere Ø-V-gående agerener og et Ø-V-gående vejforløb. Desuden registreredes et N-Sgående grøftesystem, som stratigrafisk er ældre end både agerenerne og vejforløbet. Desuden fremkom
på arealet flere gruber og stolpehuller og et moderne kulturlag. I kulturlaget fandtes flintafslag og
brændt flint, og der må således være tale om moderne forstyrrelse af ældre anlæg.
VAM 1468

Lene B. Frandsen

Ager/mark - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid
Vej/bro - Nyere tid
Grube - Udateret

496. Janderup Nordvest
19.07.04 Janderup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Sten og bronzealder

Udgravningen afslørede tilstedeværelsen af blandt andet et gårdsanlæg fra yngre bronzealder, bestående
af et langhus med tilhørende udsmidslag, materialetagningsgrube samt kogestensgruber. Herudover
fandtes ringgrøfter fra to neolitiske gravhøje, samt fra to neolitiske gruber. Sidstnævnte kan ud fra den
fundne keramik dateres til mellemneolitikum per. Ib-II.
VAM 1479
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

David Brink

497. Åbrinken
19.07.12 Varde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk og ældre romersk jernalder

Fortsættelse af udgravning fra 2004 i den vestlige del af Varde. Området ligger på en SV-vendt
skråning ned mod Varde å. Udgravningskampagnen i 2005 afdækkede 27 langhuse, 37 udhuse, 5
kældre og 22 grave, samt hegn, vandingshuller og gruber fra perioden førromersk jernalder per. I til
ældre romersk jernalder per. B1. I perioden fra sen førromersk jernalder og tidlig ældre romersk
jernalder var bebyggelsen mest intensiv og gårde og større gårdsanlæg organiseret omkring vejforløb.
Ud fra resultaterne af udgravningen i 2004 og 2005, kunne påvises en strukturel opdeling af gårdene i
to samtidige klynger, hvoraf den vestlige og største omfattede 36 langhuse, 44 udhuse heraf 5 med
kælder, samt et formodet hus. Den østlige klynge bestod af 13 langhuse og 5 udhuse. De to bebyggelser
anses overordnet som en helhed, på grund af husenes og fundenes samtidighed. Dog fremstod
bebyggelsen i to dele, da der over et stykke på ca. 75 m imellem de to klynger ikke fandtes spor efter
bebyggelse i form af huse m.m., men kun grave og andre løse anlæg. S for bopladsen, fandtes ned mod
åen et større område med ardspor og en række gruber, som tolkes som vandingshuller. Bebyggelsen kan
opdeles i mindst 3 faser ud fra hustypologi og keramikfund. De 22 grave, hvoraf der var en
jordfæstegrav, lå ret spredt. Dog kunne to mindre klynger/gravpladser erkendes. Bebyggelsesspor og
keramikken på Åbrinken har flere paralleller til Hodde-bopladsen, som kun ligger ca. 12 km NØ for
pladsen.
VAM 1445

Lene B. Frandsen
Anne Louise Johansen
Christian K. Madsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

498. Gellerupholmsvej - Hyldehaven
19.07.13 Varde Ls

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre jernalder

sb. 177. Der blev udgravet dele af en landsby fra yngre romersk jernalder og ældre germansk jernalder.
Landsbyen bliver meget struktureret i ældre germansk jernalder med vejforløb og tilsyneladende
omsluttende hegn med åbning mod Ø og V. Langs gadeforløbet ligger flere grubehuse. De enkelte
gårde er med omsluttende hegn, hvor en del af hegnene har båret saddeltag. Der blev fundet rester af
flere jernudvindingsovne/ slaggegruber i bopladsens sydlige udkant. Ligeledes er der fundet ristet
myremalm samt "smedeskæl" i en mindre økonomibygning, der må have fungeret som smedje. I nogle
af grubehusene påvistes desuden spor efter produktion af kværnsten. Der fremkom ligeledes
enkeltfund; et tragtbæger med storvinkelbånd, men der kunne ikke erkendes nogen nedgravning
omkring karret. Desuden blev der registreret affaldsgruber og en enkelt hustomt fra overgang mellem
yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder. Landsbyen forventes totaludgravet i løbet af 2006.
VAM 1466
Bebyggelse - Yngre jernalder

Jens G. Lauridsen

499. Industrivej 18
19.07.14 Ål

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre Bronzealder

sb. 184. Ved udgravningen fremkom et hus og en række gruber dateret til yngre bronzealder. Huset var
21 m langt og 6,7 m bred med beboelsesenden i V, der var adskilt fra stalden med en skillevæg. I
staldenden fremkom en stenfyldt grebning, hvilket er bemærkelsesværdigt for bronzealderhuse. Huset
dateres ud fra form og størrelse til yngre bronzealder og denne datering understøttes af det sparsomme
fundmateriale fra husets stolpehuller.
I den nordøstlige del af udgravningsfeltet fremkom et større kulturlag, som viste sig at være et større
sammengravet grubekompleks. I en af gruberne fandtes bl.a. et næsten intakt lerkar, som kan dateres til
yngre bronzealder.
VAM 1463

Jens G. Lauridsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

500. Møllemarksgård Sydvest
19.07.14 Ål

Boplads

Råstof

Ældre jernalder

sb. 183. Ved undersøgelsen fremkom to hus- eller gårdsanlæg dateret til førromersk jernalder, en
jordfæstegrav dateret til ældre romersk jernalder samt udaterede gruber og gruber dateret til yngre
bronzealder/ældre førromersk jernalder. Derudover påvistes et mindre område med ardspor, tre
udaterede hegnsforløb samt militære anlægspor fra 2. verdenskrig. Hustomterne kan ud fra keramikken
dateres til henholdsvis ældre og yngre jernalder. Jordfæstegraven var kun delvis bevaret, idet den
nordlige halvdel var bortgravet i forbindelse med grusgravning. I graven fandtes rester af en åben
keramikskål og et mindre og fint forabejdet bæger, som daterer graven til ældre romersk jernalder.
VAM 1469

Jens G. Lauridsen

Bebyggelse - Ældre jernalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

501. Oksbøl Øst - Industri
19.07.14 Ål

Kogestensgruber

Andet anlægsarbejde

Yngre Bronzealder

sb. 155. Fortsættelse af en udgravningskampagne, som blev påbegyndt i 2002/2003, og fortsat i 2004.
De tidligere undersøgelser har påvist bebyggelsesspor, herunder kogestensgruber og en enkelt hustomt,
som kunne dateres til yngre bronzealder/førromersk jernalder. Under udgravningen i 2005 fremkom ti
kogestensgruber, en større grube, et hegnsforløb samt en del stolpehuller uden system. Fund i form af
keramik fra flere af kogestensgruberne peger på en datering til sen yngre bronzealder eller tidlig
førromersk jernalder. Den store grube tolkes som en materialetagningsgrube. Den indeholdt ingen
daterende fund, men lignende gruber i området er keramikdateret til yngre bronzealder/førromersk
jernalder. Området tolkes som et aktivitetsområde fra yngre bronzealder, og tilhørende huse ligger
sandsynligvis i umiddelbar nærhed af det undersøgte område. Mod V fremkom et hegnsforløb, som
ikke indeholdt fund, men som sandsynligvis på baggrund af anlægstypen skal henføres til førromersk
eller romersk jernalder.
VAM 1392
Grube - Yngre bronzealder

Jens G. Lauridsen

502. Østparken Nord
19.07.14 Ål

Boplads/bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Vikingetid og Ældre Middelalder

Ved undersøgelsen fremkom velbevarede bebyggelsesstrukturer, herunder bevarede gulvlag fra
vikingetid og middelalder. Desuden fremkom fund af mundblæst glas og jernudvindingsslagge. En
udgravning af området foretages i 2006.
VAM 1482

Jens G. Lauridsen

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Undersøgelser på havbunden Amt
503. Holbæk Fjord, Sandhage
40.12.53 Holbæk Fjord - Orø Vesterløb

Submarin stenalderboplads

Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

sb. 21. På nordsiden af Holbæk Fjord fra Markeslev Renseanlæg til Holbæk Centralrenseanlæg, blev
der fundet stærkt patineret, let vandrullet flint, træfragmenter og forkullet træ. Et forarbejde til en smal
skævpil eller skæv tværpil daterer fundet til yngre Kongemosekultur eller ældre Ertebøllekultur. Flinten
er udvasket fra nærliggende boplads.
NMU 2455

Jørgen Dencker
Morten Johansen

Bebyggelse - Ældre stenalder

504. Vævergrunden
40.12.56 Frederikssund - Skovrenden

Sejlspærring

Diverse

Romersk Jernalder

sb. 6. Dykkerbesigtigelse af findested, hvor en fisker havde optaget to egepæle fra en mindre
pælegruppe på kanten af den kunstigt gravede sejlrende. Der er givetvis tale om resten af et N-S-gående
pælebælte, hvoraf resten er bortgravet ved skallegravning i det 20. århundrede. En AMS C-14 datering
(AAR-10207) daterer den mulige spærring til 130-260 e. Kr. (kal.). Der kan således være tale om en
forgænger for Roskilde Fjords velkendte vikingetidige spærringskompleks.
VIR NMU2466

Mikkel H. Thomsen

Sejlspærring - Romersk jernalder

505. Tybrind Vig
40.15.21. Brandsø

Bosættesspor

Selvvalgt forskning

Ældre stenalder

Længere inde i Tybrind Vig, stadig på dennes sydkyst, blev der udsat to søgefelter. Lokaliteten ligger
ca. 1,5 km S for den kendte Tybrind Vig-boplads. Fundmængden var som ventet meget stor, bestående
af store mængder bearbejdet flint, heraf en mindre del upatineret. Der blev fundet ret store mængder
redskaber - sågar en nydelig pilespids. Udover flintmaterialet blev der også fundet lidt faunalevn.
LMR 14779
Bebyggelse - Ældre stenalder

Otto Christian Uldum

506. Wedellsborghoved
40.15.21. Brandsø

Bebyggelsesspor

Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

sb. 25. Ud for den NV-lige del af Wedellsborghoved, på sydkysten af Tybrind Vig, blev to søgefelter
lagt ud på 2-3,5 m vand. Der blev fundet en del bearbejdet flint, heraf noget upatineret.
LMR 14778

Otto Christian Uldum

Bebyggelse - Ældre stenalder

507. Bågø
40.15.22. Farvandet mellem Fyn, Bågø og Årø

Bosættesspor

Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

sb. 4-5. Nord for Bågø, og lige øst for Egholm, blev gennemført en undersøgelse af to søgefelter, hvor
der blev kun fundet meget små mængder bearbejdet flint. På stedet foregår meget stor sandvandring på
havbunden, og evt. bopladslag vil ofte være dækket.
LMR 14777

Otto Christian Uldum

Bebyggelse - Ældre stenalder

508. Torø
40.15.23 Assens - Torø

Bosættesspor

Selvvalgt forskning

Ældre stenalder

sb. 14. Nord for Torø blev der dykket fem dyk som makkerdyk på dybder 2-5 m, men der blev kun
fundet små mængder vandrullet, bearbejdet flint.
LMR 14776

Otto Christian Uldum

Bebyggelse - Ældre stenalder

509. Møllegabet I
40.15.52 Ærøskøbing - Urehoved - Halmø

Bosættesspor

Selvvalgt forskning

Ertebøllekultur

sb. 5. Efter 5 år uden tilsyn gennemførtes i sensommeren en kontrolundersøgelse af de to vigtige,
submarine ertebøllebopladsers bevaringstilstand, samtidig med at der udtoges prøver til forsøg med
DNA-bestemmelser omkring hyttetomten på den nypublicerede Møllegabet II-lokalitet. Møllegabet Ibopladsen frembød ingen spor af nye beskadigelser siden grundstødningerne sidst i 1990erne. Pladsen
var, bortset fra nogle mindre, blotlagte randpartier af køkkenmøddingaflejringerne i syd, næsten helt
dækket af en tæt bevoksning af ålegræs. Der indsamledes en del flintredskaber, skår og faunalevn fra
bopladsområdets sydlige del.
Den ca. 500 år ældre og dybereliggende Møllegabet II-boplads viste til gengæld tydelige spor af en
voldsom nedslidning, der utvivlsomt må hænge sammen med de mange daglige passager af den nye,
store færge, hvis sejlrute skærer sig tæt ind over bopladsen på kun 4,5 m s dybde. At dømme efter
nedrammede målemærker er der i perioden 1993-2005 bortslidt næsten 0,25 m. af aflejringerne
omkring hyttetomten og stammebådsbegravelsen. Tilsvarende fandtes der kun yderst beskedne og
omlejrede rester af forarbejdet træ, faunalevn og flintsager i området. Heldigt at dette blev lokaliseret
og undersøgt i 1990 erne!
LMR 8895
Bebyggelse - Ældre stenalder

Jørgen Skaarup

510. Karrebæksminde
40.16.21. Karrebæksminde

Moleanlæg

Selvvalgt forskning

Efterreformatorisk-/Nyere Tid

sb. 1. Seismiske undersøgelser og dykkerundersøgelse af de fra skriftlige kilder kendte og siden
1970erne genopdagede moler ud for det gamle Karrebæksminde. Anlæggets søværts udstrækning er
omtrent som det fremgår af luftfotos (og overleverede opmålinger). De bevarede levn udgør det
nederste "skifte" af de i blokvirke udførte brokar. Overalt består de af vandretliggende bøgestammer,
mens lodrette "låsestykker" er af eg. Fund af redeponeret, vandrullet keramik bekræfter lokalitetens
anvendelse i middelalderen. Et samlet fund af flere ukomplette kar yderst i sydmolen kunne derimod
godt være en del af opfyldningsmaterialet. En nedrammet fyrretræspæl er dendrokronologisk dateret til
vinteren 1636-37 (NNU j.nr. A8598), hvilket stemmer med en kendt reparationsfase det følgende år.
VIR NMU531
Bebyggelse - Nyere tid

Mikkel H. Thomsen

