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Beskrivelser 
Kort beskrivelse af fund: 
Der blev i forbindelse med forundersøgelsen i maj 2017 udtaget fire felter til egentlig udgravning. Af 
disse blev der i Fundområde A udgravet et 24 meter langt og 7,5 meter bredt, to-skibet, velbevaret 
langhus, antageligt fra ældre bronzealder. Huset havde en stor forsænkning i dets vestende. Desuden 
undersøgtes endnu et relativt dårligt bevaret tre-skibet langhus med dele af væggrøften intakt. 
Herudover dokumenteres et antal løstliggende stolpehuller, gruber, og diverse andre bopladsrelaterede 
anlæg. Et større område med materialegruber indeholdt fund med tidsmæssig placering i henholdsvis 
senneolitikum/ældre bronzealder, samt ældre jernalder. 
 
I Fundområde B undersøgtes et 12-14 meter langt og hen ved 5 meter bredt tre-skibet langhus, angiveligt 
med en mindre økonomibygning (staklade eller høhejs) tilknyttet. Dateringsmæssigst placerer 
anlæggene sig i yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder. 
 
Fundområde C  - en fossil mose med spor efter tørvegravning kunne ikke underøges, da stedet henover 
sommeren blev oversvømmet af vand og i skrivende stund henligger som decideret sø. En egentlig 
muldafrømning her kan ikke umiddelbart lade sig realisere. 
 
I Fundområde D undersøgtes dele af et angivelig midtsulehus sandsynligvis fra middelalderen. Bygningen 
var for vestdelens vedkommende forstyrret af ihærdig råstoftagning (ler). Heri fandtes sporadiske 
lerkarskår fra en kuglepotte med en umiddelbart datering inden for perioden 1200-1500 e. Kr. 
 
 
 
 
 
  

Kort beskrivelse af frigivelser: 
Skal relateres til vedlagte kortgrundlag 
 

Undersøgelserne af Fundområderne A, B og D er tilendebragt og områderne kan frigives til byggeri. 
 
Fundområde C kunne ikke undersøges på traditionel facon, men det er nødvendigt, at museet får lejlighed 
til at deltage ved etableringen af den kommende sø i det nye boligområde.  Dette skal ske med henblik på 
eventuelle fund af kulturhistoriske genstande og ved vurderingen af muligheden for at indhente 
materiale til naturvidenskabelige undersøgelser.  Fundområde C kan således ikke frigives til jordarbejde 
førend dette har fundet sted. 
 

 

Bemærkninger 
Eventuelle bemærkninger: 
 
  



 
 

 

 
Fig 1. Kortudsnit med angivelse af de fire indstillede fundområder. Af disse kan Fundområde A, B og D 
          frigives til jordarbejdet. Fundområde C skal undersøges, når etableringen af søen/bassinet planlæg- 
          ges at finde sted. Med rødt er markeret de efter forundersøgelsen indstillede arealer. Blåt angiver de  
          faktisk muldafrømmede arealer. Sort angiver de registrerede, arkæologiske anlæg. 
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