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Resumé 

Ved Marbækvej på gården Sanddals jorder syd for Frederikssund blev der mellem d. 24. juni og 16. 

december 2015 foretaget arkæologiske undersøgelser af et 20.000 m
2
 stort felt (Figur 1). Der blev 

fundet spor af en romertidsgravplads med 61 grave, en urnebrandgrav fra yngre bronze- eller 

jernalder og fire affaldsgruber fra bondestenalder.  

Fig. 1: Oversigtskort med udgravningsfelt.          

 © Kort-& Matrikelstyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baggrund for undersøgelsen 

I forbindelse med etableringen af en ny bro over Roskilde fjord syd for Frederikssund, foretog 

museumskoncernen ROMU (Roskilde Museum) en forundersøgelse på blandt andet arealer syd for 

gården Sandal, Markbækvej 49. I søgegrøfterne blev der fundet spor af grave over et større område. 

En af gravene blev udgravet i forundersøgelsen for at afklare gravenes indhold, bevaringsforhold og 

muligheden for datering. I graven var skelettet af et voksent individ bevaret. To lerkar var medgivet 

som gravgave og stod bag nakken på afdøde. Udformningen af lerkarrene daterede graven til ældre 

romersk jernalder (0-160 evt.). På baggrund af prøvegravningens resultater blev en egentlig 

arkæologisk udgravning udført.  

Grave fra ældre romersk jernalder er spredt i hele ROMU’s ansvarsområde, men de fleste er fundet 

enkeltvis ved diverse jordarbejder i sidste og forrige århundrede og er oftest sparsomt 

dokumenteret. Udgravning af en romertidsgravplads med nutidige udgravningsmetoder og 

systematisk dokumentation ville derfor give stor indsigt i gravskikken og tilhørende ritualer i de 

første århundreder efter år 0 og samtidig gøre materialet brugbart for fremtidig arbejde med dette 

emne for hele Sjælland.  
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Topografi 

Det undersøgte areal ligger lige syd for gården Sandal på Marbækvej 49. Området ligger i dyrket 

mark og har gjort det så langt tilbage i tid, som de ældste kort angiver (Original 1-kort, 1786) med 

fri udsyn over Roskilde fjord, der ligger knap en kilometer mod vest. Højdemæssigt ligger feltet 11 

meter over havet, stigende mod øst til 13 meter over havet (Figur 2). Undergrunden varierede 

mellem leret og sandet jord.  

 

Fig. 2: Udgravningsfeltet på marken syd for 

gården Sandal med højdekurver (de sorte streger 

hen over feltet), hvor der er 0,5 meters 

højdemæssig afstand mellem de sorte streger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgravningsmetode og dokumentation 

Udgravningsfeltet blev anlagt på baggrund af resultaterne fra prøveundersøgelsen. 

Muldafrømningen blev foretaget af tre omgange, til dels fordi arealet skulle undersøges til grænsen 

af det tilgængelige areal og derved krævede at de først undersøgte områder, senere blev benyttet til 

deponering af jord fra arealerne tættest på udgravningsgrænsen. Vejdirektoratet havde et ønske om 

en udgravningsmæssig prioriteringsrækkefølge, som blev efterkommet (Figur 3).  
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Fig. 3: ROM 3306 Sanddal, detaljeret prioritering 10. juni 2015. Mail fra VD, Jochen Meyer.  

Prioritet 1: Lyseblå markerede arealer skal udgraves med højest prioritet. 

Prioritet 2: Lilla markerede område ønskes dernæst med anden prioritet. 

Prioritet 3: Sort markerede areal ønskes udgravet som tredje prioritet. 

Prioritet 4: De med rød farve markerede arealer ønsker VD at bevare for fremtiden ”in situ”. 

 

Den af bygherre ønskede prioritering af færdiggjorte områder, forhindrede en optimal fremskaffelse 

af resultater på hurtigste vis, i det anlæggene i prioritetsområde 3, var de anlæg der ud fra et 

arkæologisk perspektiv burde være udgravet først, efterfulgt af bygherres prioritetsområde 2 og 1. 

Den arkæologiske prioriterede rækkefølge ville have optimeret hastigheden af udgravningen af 

bygherres prioritetsområde 1 og 2. At bygherre endnu ikke havde igangsat anlægsarbejdet i de 

berørte arealer da udgravningen sluttede, gjorde bygherres prioritering endnu mere ærgerlig.  

 

Under muldafrømmelsen blev relevante fyldskifter (typisk mørke pletter i undergrunden) indridset 

med skovl og afmærket med pinde. Alle fyldskifter blev indmålt med GPS. Anlæggene blev 

nummereret fortløbende med arabertal (A1- A482). Ved mistanke om et fyldskifte kunne være en 

grav, blev et lokalt målesystem etableret ved et indmålt søm ud for hver langside af graven, som 

blev benyttet under udgravning. Gravene blev udgravet efter en til formålet produceret standard, 

som i detaljer beskrev hvert enkelt trin af den ønskede udgravningmetode. Et til formålet udviklet 

gravskema, blev ført med relevante oplysninger om den enkelte grav. Alle grave blev tegnet på 

milimeterkvadreret tegnefolie i målestoksforholdet 1:20 i fladen med udgangspunkt i det lokalt 

opsatte målesystem. Undervejs blev yderligere tegninger af fladen foretaget ved tolkbare 
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forandringer i 1:20. Beskrivelserne og tolkningerne af anlæggene blev påført disse tegninger. 

Snittegninger blev udført ligeledes på milimeterkvarderet tegnefolie i målestoksforhold 1:10, samt 

beskrivelsen af disse.  

Anlæggene blev udgravet med skovl, spade og skelske. Et mindre antal gravlignende fyldskifter 

blev gravet med minigraver i det østlige område, hvor manuel udgravning af flere fyldskifter havde 

vist, at der ikke var bevarede skeletter eller genstande i gravene. 10 gravlignende fyldskifter blev 

udgravet med minigraver alene og seks gravlignende fyldskifter blev delvist gravet med minigraver. 

Da gravenes afgrænsning var svære at erkende i udstrækning og til tider i dybden, blev seks 

gravlignende fyldskifter efter endt manuel udgravning eftergravet med maskine for at sikre at hele 

anlægget var gravet i bund og langt nok ud i siderne.  

Som udgangspunkt skulle alle lag i de gravlignende fyldskifter gennem et fintmasket net (soldes), 

med henblik på at finde mindre genstande som perler, fragmenter af nedbrudt smykkeudstyr og 

andre småting, som overses ved udgravning med skovl og spade. Da vandsoldning ikke var en 

mulighed, blev tørsoldning foretaget i felten. Da det hurtigt viste sig at dette arbejde ikke 

frembragte fund, blev metoden tidligt bestemt til at omfatte udvalgte anlæg. Jordprøver blev udtaget 

og hjemtaget til museet af relevante lag i gravene. Disse blev efterfølgende soldet og floteret på 

museet, med henblik på at finde trækul og korn, der blandt andet kan benyttes til C-14 analyser.  

Genstande og skeletter er nummereret forløbende med arabertal (X1-X532). Relevante anlæg blev 

fotodokumenteret digitalt.  

 

Undersøgelsens resultater 

Gravpladsen 

Der blev ved udgravningen fundet en gravplads, hvor 61 af 153 gravlignende fyldskifter efter 

udgravning blev tolket som grave (Figur 4 og 5).  
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Fig. 4: Oversigt over 153 mulige grave, markeret med rødt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Oversigt over 61 grave. Blå: grave med skelet og/eller genstande. Grøn: Grave uden skelet eller genstande 

(gravlignende fyldskifter). Brun: Tidligere, nu drænede vådområder. 
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Af de 61 jordfæstegrave, var der bevaret skelet og/eller genstande i de 23 (Figur 5). Skeletterne var 

generelt dårligt bevarede og i flere tilfælde bare bevaret i form af tænder eller tandemalje.  

Eftersom ikke alle grave indeholdt skelet eller gravgaver, og det derfor kan være vanskeligt at tolke 

nedgravningen som en grav, blev nogle kriterier formuleret til kvalitativ graduering af de 

formodede grave. Kriterierne blev udgjort af elementerne form, indhold og beliggenhed. 

Gradueringen går fra A til E, hvor A er den mest sikre grav og E er den mindst sikre.  

A. Spor efter gravlagte (Skelet, mørkt fedtet lag der lå i forbindelse med skelet).  

B. Fyldskiftets form (aflangt, rektangulært, ovalt).  

C. Inventar (ex. gravkeramik, nåle, søm, perler).  

D. Stenramme, spor af kiste. 

E. Anlæggets beliggenhed (ift. anlæg af type A, B, C eller D).  

 

Gravene har fået tildelt et eller flere af disse bogstaver alt efter udseende og indhold. Systemet skal 

forstås således at sikkerheden i tolkningen af graven er størst ved de først opstillede bogstaver. Flere 

grave opfyldte flere af ovenstående kritierier og fik derfor tildelt flere bogstaver. Gradueringen kan 

ses skematisk i bilag 1.  

Alle jordfæstegrave var langovale nedgravede gruber, hvor den afdøde var blevet placeret i bunden. 

Størstedelen af gravene var anlagt med en nord-sydlig retning, men der var eksempler på grave der 

lå øst-vest. De fleste grave respekterer hinanden og bare et par stykker var nedgravet oveni 

hinanden. Det er et fundbillede der kendes fra de fleste forhistoriske gravpladser og typisk tales der 

om, at der må have været en gravmarkør, som oftest ikke er bevaret. På Sanddal er der ved 17 grave 

spor af en gravmarkør i form af spor af en træstolpe, der har stået ud for hovedenden af graven 

(Figur 6). 

Fig. 6:                                         

Udsnit af grave med markør i form af 

stolpehuller. Anlægsnumrene refererer til 

grave med en tilhørende stolpe.             

Blå: Grav med skelet og/eller genstande. 

Grøn: Grav uden skelet og genstande. 
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Gravmarkørerne var cirkulære i fladen og havde en diameter på 20-36 cm og en dybde på 8-24 cm. 

I enkelte tilfælde virkede markøren til at have været en nedgravet sten (A211) og kan betyde, at 

gravene uden stolpemarkør, i stedet havde en stenmarkør, som nu for længst er forsvundet. Typisk 

respekterer forhistoriske grave hinanden, hvilket arkæologisk bliver forklaret med at gravene må 

have været markeret. Det er dog sjældent at gravmarkørerne har sat sig bevarede spor. På 

gravpladsen Hedegård i Ejstrup sogn, midtjylland, er to mulige gravmarkører anlagt ud for hver af 

grav A4103’s langsider (Madsen 1999:75).  

 

Hvor skelettet var bevaret, lå alle med hovedet i den nordlige del af graven. De gravlagte lå på 

venstre eller højre side, med let optrukne ben i sovestilling. Ud fra de syv skeletter der kunne 

kønsbestemmes, virker det trods det ringe antal, som at kvinderne var gravlagt på venstre side og 

mændene på højre. Hvordan børnene blev gravlagt er uklart, da deres skelettere kun var bevaret 

med tænder eller tandemalje uden spor af øvrige dele af kroppen. I flere grave var der spor af 

trækister af bulkistetypen. En bulkiste er en udhulet træstamme, som den døde er lagt ned i. I andre 

grave var marksten nøje placeret i kanten af nedgravningen, så de dannede en ramme, en slags kiste 

uden bund for den afdøde. Den døde var lagt ned i stenrammen og i flere tilfælde var der spor af et 

ligklæde rundt om afdøde. I 13 grave havde den døde fået et til to lerkar med i graven. Traditionelt 

opfattes disse lerkar som at have været beholder for mad eller drikkevarer, som der ingen spor er 

tilbage af. Lerkarrene stod primært ved hovedet, men der var også eksempler på at lerkarret stod 

ved brystet af den døde. I fire grave blev der fundet dele af en enkelt spinkel bronzenål (1 mm 

tykke) hvor fragmenterne var op til 2,3 cm lange og uden bevarede nålehoveder. Flere af 

fragmenterne blev fundet i jordprøverne, der var udtaget fra hovedregionen, men en enkelt blev 

fundet på sin oprindelige plads mellem kravebenet og kæben på den døde (Figur 7).  
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Fig. 7: Grav A194. Bronzenålen var placeret oven på kravebenet tæt på kæben (ovenfor pilen). Et nedbrudt lerkar, hvor 

bare bunden var bevaret,  står ved brystet af den afdøde. Foto: Christian Dedenroth-Schou, ROMU. 

 

Placeringen, samt bronzenålenes spinkle form taler for at nålen blev benyttet i forbindelse med 

samling af et ligklæde, hvor nålen samlede klædet ved halsen. På gravpladsen Sanddal er nålene 

kun fundet i kvindegrave og det virker derfor sandsynligt at de skal forstås i en anden 

sammenhæng. Nålene syntes for spinkle til at indgå i en perlekædeopsats, men det er dog muligt at 

nålene har været benyttet til et læg i klædedragten, som det ses på gravpladsen Stålmosegård i 

Vindinge, sydøst for Roskilde (Høj et al in prep.). Én nål var tykkere og lå ved hoften på den døde 

ovenpå en samling mindre sten. Rundt om stenene var jorden mørkere end i resten af graven og det 

er muligt at stenene og nålen har ligget i en lille pose, der blev båret i en snor om livet på den døde. 

I tre grave fandtes rester af dyr, som var medgivet som gravgave. I den ene grav (A171) havde en 

voksen mand fået et helt får som gravgave. Dyret lå i fodenden sirligt lagt ned ovenpå den afdødes 

fødder og ben. I to andre grave var der spor af dyr i form af en enkelt knogle og en enkelt tand fra 

en ged eller et får. At få dele af eller hele dyr med som gravgave er et velkendt gravritual i romersk 

jernalder, som ikke var alle forundt (Boye 2009, Hatting 2000, Jensen 2003:288f, 319). 

I en barnegrav (A188) blev fire mindre jernsøm fundet. Disse stammer formentlig fra et mindre 

træskrin, som ud over sømmene ikke er bevaret.  
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Dødehuse 

Rundt om to grave (A22, A73) blev spor efter træbyggede konstruktioner fundet. Sporene bestod af 

flere runde nedgravninger, hvori en træstolpe en gang har været placeret. Traditionelt kaldes disse 

spor for stolpehuller. Særligt ved graven A73 stod fire stolper i en rektangulær konstruktion rundt 

om graven (Figur 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Grav A73 med en træbygget stolpekonstruktion (Markeret med gul).  

 

Stolpehullerne var 29 til 31 cm/diameter og mellem 2 og 10 cm dybe. Stolpehullerne var identiske 

med rundede sider og flad bund, hvor fyldet bestod af gråbrunt til bruntgråt leret sand. 

Romertidsgrave med tilhørende træbyggede konstruktioner er tidligere erkendt blandt andet på 

gravpladsen Sandagergård II, ved Venslev på Hornsherred (MFG 449/09 Sandagergård II).    

 

Gravpladsens opbygning 

Gravenes placering på Sanddal udviser et fundbillede der ikke tidligere er erkendt. Gravene lå nogle 

steder koncentreret i langsgående rækker og andre steder rundt om nogle tilsyneladende fundtomme 

områder. Der var ikke spor af ældre gravhøje i disse cirkulære fundtomme områder. Andre steder på 

gravpladsen lå gravene spredt, med større afstand (Figur 5). Da de spredtliggende grave hverken 

indeholdt skelet eller gravgaver, stenrammer eller kistespor og spredningsmønsteret hidtil er ukendt, 

må det diskuteres om anlæggene overhovedet skal opfattes som grave.  
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Ud over formen på de fundtomme grave og sammenlignelighederne i fyldet med de sikre grave, må 

andre forhold tages i betragtning. At skelettet ikke er bevaret i de spredtliggende grave kan skyldes 

jordens beskaffenhed, hvis sandede jord har skabt dårlige bevaringsforhold for knoglerne. Årsagen 

til de anderledes ritualer (ingen gravgaver, ingen kistespor) kunne være at de spredtliggende grave 

ikke stammer fra samme periode som gravene i det koncentrerede område. Det er ikke et ukendt 

fænomen at romertidsgrave kan ligge blandt grave fra andre forhistoriske perioder (Skaarup 1976, 

MFG Sandagergård II). Typisk ligger gravene dog i samme område, side om side, hvor gravene på 

Sanddal lå med stor afstand. På gravpladsen Simonsborg i Alsted sogn, sydvest for Ringsted, 

forekommer enkelte spredtliggende grave langt fra den observerede koncentration af grave i 

søgegrøfter trukket syd om det centrale udgravningsfelt. Disse grave tolkes af udgraver som 

samtidige med de øvrige grave i området (Liversage 1980:31). Det kunne antyde at spredte 

enkeltliggende grave langt fra områder med koncentrationer af grave findes på andre gravpladser 

fra perioden, men at årsagen til deres sjældenhed muligvis skal søges i at større sammenhængende 

udgravningsarealer sjældent ses.  

 

 

C-14 analyser fra skeletter i ni forskellige grave daterer primært gravpladsen ved Sanddal til 

overgangen mellem ældre romersk jernalder og yngre romersk jernalder (B2/C1). C-14 dateringerne 

af trækul fra 12 grave uden bevaret skelet i den østlige og nordvestlige del af udgravningsfeltet, 

ligger noget spredt men primært i jægerstenalder (maglemosetid, kongemosetid, ertebølletid). Da 

sandsynligheden er lille for at anlæggene her skal tolkes som jordfæstegrave fra forskellige perioder 

i jægerstenalder, må dateringerne tolkes som at dateringerne reflekterer hændelser der intet har at 

gøre med anlægget, eller at anlæggene ikke skal tolkes som grave. Interessant kunne det være at C-

14 daterer trækul fra de C-14 daterede skeletgrave, for at undersøge om et lignende spredt og tidligt 

dateringsmønster også ses i trækullet fra disse grave og således for trækullets tilfælde ikke 

reflekterer en datering af selve anlægget. Sådanne analyser er desværre ikke mulige at udføre 

indenfor rammerne af denne type arkæologisk nødundersøgelse.  

 

 

 

 

 



13 

 

Urnebrandgrav 

En enkelt urnebrandgrav (A132) blev fundet i den østlige del af feltet (Figur 9). 

Fig. 9: Omtalte 

anlæg i teksten.  

Turkis:  

Urnebrandgrav.   

Pink: Affaldsgruber 

fra bondestenalder.      

Grøn: Grave uden  

skelet eller 

genstande.  

 

 

 

 

 

Urnen var produceret i ler, nedgravet 10 cm i undergrunden og var derfor meget ødelagt af pløjning. 

Ud over brændte knogler af afdøde, var der ingen genstande i graven. Urnen er fladbundet med 

glattede sider, formentlig konisk form med en svagt markeret bred fure i et mindre markeret 

halsknæk. Randen er desværre ikke bevaret. Urnens form og lerkarrets gods er typisk brugt i 

jernalder, men kan også forekomme i yngre bronzealder. C-14 analyse af et stykke brændt stykke 

knogle fra urnen daterede urnebrandgraven til yngre germansk jernalder. Da urnen kun var gravet 

cirka 10 cm ned i undergrunden er det sandsynligt at såfremt der har været flere urnebrandgrave i 

området, er de forsvundet som følge af pløjning og andet markarbejde.  

 

Affaldsgruber 

I samme område som urnen var der spor af aktivitet fra bondestenalder (neolitikum). Aktiviteten 

viste sig ved fire nedgravede gruber, hvor i der var deponeret en del flintredskaber og fragmenteret 

keramik. På baggrund af fundet af en flintøkse (X1) og ornamentikken på flere af lerkarskårene 

dateres gruberne til perioden mellem den tidligste del af bondestenalder (TN I) og den første del af 

mellemste bondestenalder (MNA II). Der er ikke fundet spor af huse fra bondestenalder i 

udgravningsfeltet.  
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Konklusion 

På det undersøgte areal blev en romertidsgravplads (C-14 dateret til B2/C1a), en urnebrandgrav og 

fire neolitiske gruber fundet. Gravpladsen bestod af 61 jordfæstegrave, hvor skelet eller genstande 

var bevaret i de 23. Rundt om to af gravene havde der stået en træbygget konstruktion. Gravgaverne 

var generelt hverken mange eller specielle og manglen på genstande, der i arkæologisk 

sammenhæng sammenkædes med rigdom og høj status, blev ikke medgivet de døde på Sanddal. 

Man kunne derfor få den opfattelse at gravpladsens brugere var fattige. Alligevel anes 

forskelligheder i ritualerne mellem de enkelte grave. Udvalgte grave var markeret med en træstolpe, 

ikke alle var gravlagt i en kiste og ganske få havde fået gravgaver med. Disse forhold peger på en 

forskelsbehandling af de døde, hvis årsag muligvis relaterer til afdødes status. Det mærkværdige er 

dog at personlige og meget almindelige genstande som kamme, knive eller smykker ikke blev 

fundet i gravene. Disse genstandstyper er almindelige i romertidsgrave og fraværet af dem kunne 

tale for at begravelsesritualerne var anderledes på Sanddal.  

Erkendte romertidsgrave i ROMUS ansvarsområde ligger typisk enkeltvis eller som et par stykker 

samlet, på nær gravpladsen ved Stålmosegård i Vindinge (Liversage 1980, ROM 555 

Stålmosegård). Gravenes beliggenhed i koncentrationer kendes fra samtidige gravpladser. 

Spredtliggende grave over et større areal er ikke velkendt. Årsagen kan skyldes at store 

sammenhængende arealer sjældent er disponible for arkæologiske udgravninger.  

Det undersøgte område blev således benyttet de første århundreder efter år 0. En enkelt urnegrav 

viser at området også blev benyttet til andre typer begravelser, hvor kun den ene omtalte var 

bevaret. Brandgravsskikken fandtes i yngre bronzealder, men kunne også foregå i størstedelen af 

jernalder, selvom det i jernalder ikke var den foretrukne gravskik på Sjælland. Urnebrandgraven 

blev C-14 dateret til yngre germansk jernalder.   

Der blev ikke fundet spor af bebyggelse omkring gravpladsen. Det er dog sandsynligt at 

bebyggelsen på forhøjningerne i landskabet et par kilometer mod sydøst, vest for Frederikssundsvej 

har været brugere af gravpladsen, da flere bebyggelser dateres til samme periode (ROM 3204 Ny 

Bro, felt 7, ROM 3316 Torøgelgårdsvej, etp. 1+2, ROM 3377 Torøgelgårdsvej, etp. III, ROM 3312 

Holmestykkerne).   

Endelig viser de fire affaldsgruber med flintredskaber og ornamenterede lerskår at området også 

blev benyttet i den første del af bondestenalder (3900-3000 fvt). Der er dog ingen spor af samtidige 

huse eller grave i udgravningsfeltet, som derfor skal søges udenfor de her undersøgte områder.  
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Administrative data 

Den arkæologiske udgravning fandt sted mellem 24. juni og 16. december 2015. Ansvarlig 

museumsinspektør var Ole Thirup Kastholm. Museumsinspektør Palle Østergaard Sørensen tilså 

jævnligt udgravningen. Daglig leder i felten var arkæolog, cand. mag. Katrine Ipsen Kjær. Ud over 

dette blev graveholdet udgjort af arkælogerne cand. mag. Maria Broholm, Olga Sjøstrand Nakling, 

Christian Dedenroth-Schou og Kirstine Louise Juncker. Jonas Jæger, Veronica Johansen, Line 

Aaberg Lund og Lizette Salge, alle stud.mag. arkæologi fra Saxo-instituttet, Københavns 

Universitet deltog ligeledes i udgravningen. Arkæolog cand. mag Julie Nielsen stod for opmåling 

med GPS i felten, efterfølgende efterbearbejdning af dette, samt undersøgelse af skeletmaterialet, 

det sidste bistået af biologisk antropolog og lektor Pia Bennike. Entreprenørfirmaet Brdr. K. Hansen 

leverede maskinkraft i form af en 28 tons gravemaskine på larvefødder med to meter rabatskovl, 

samt i tre dage en 1,2 tons minigraver. Ved sidste muldafrømning leverede ”Tække- og 

entreprenørfirmaet Mejdal” maskinkraft i form af en 22 tons gravemaskine, ligeledes med en to 

meter rabatskovl. Skurmateriel blev leveret af GSV Materieludlejning A/S, Ishøj.   

Rapportskrivning og andet efterbearbejdning blev udført af Katrine Ipsen Kjær og Line Aaberg 

Lund. Bygherre var Vejdirektoratet, som betalte sagens omkostninger jf. godkendt budget af 10. 

juni 2015. Sagens akter og genstande befinder sig på ROMU under sagsnummer ROM 3306 

Sanddal. I Slots- og Kulturstyrelsen har sagen fået tildelt j. nr. 2015-7.24.02/ROM-0006. 
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Bilag 1: Skematisk oversigt over gravene på Sanddal 

Anlæg Alder 
i år 

Køn Lejring i 
grav 

Ler-
kar 

Keramik 
skår 

Bronzenål Bronze-
ringe 

Jernsøm Udefiner-
bart jern 

Dyr Grav- 
markør 

Længde 
i cm 

Bredde 
i cm 

Dybde 
i cm 

Grad Kiste-
spor 

Sten-
ram

me 

Gravens 
orientering 

A150           x? 182 76 38 BE   NV-SØ 

A167            146 40 14 BE   VNV-ØSØ 

A170            98 44 14 BE   NNØ-SSV 

A171 35-40 M  x     x x  202 76 71 ABCD  x-del NNØ-SSV 

A178    x       x 180 80 51 BCE   NNV-SSØ 

A179           x 180 70 34 BDE  x-del N-S 

A185 4-5      x    x 210 84 55 ABC   NNØ-SSV 

A187           x? 140 72 46 BDE  x-del NNV-SSØ 

A188 0-6    x   x    194 88 39 BCDE  x-del N-S 

A190            190 70 16 BE   NNV-SSØ 

A194 40-50 K Ve+ryg x  x      192 82 58 ABCD x  N-S 

A195    x       x 176 68 25 BCE   NNØ-SSV 

A196    x       x 188 36 27 ABCD x  NNV-SSØ 

A203 0-6   x x      x 218 86 30 ABCD   N-S 

A207     x       175 38 7 BCE   Ø-V 

A210 2          x 104 57 30 ABE   N-S 

A214 18+          x 196 91 32 ABD  x-del N-S 

A216     x      x 196 77 54 ABCD   N-S 

A218           x 191 92 44 BDE x x-del ØSØ-VNV 

A225   Hø x      x x 208 82 67 ABCD x x NNV-SSØ 

A237 25-30 K Ve x  x      208 82 65 ABCD x x NNV-SSØ 

A240 30-40 K Ve    x     x 186 76 79 ABC x  NNV-SSØ 

A244            172 104 43 BE   NNØ-SSV 

A250            173 48 15 B   NNV-SSØ 

A252            118 90 51 B   N-S 

A257 45+ K Ve   x      193 73 65 BCD  x-del N-S 

A330 16-20  Ve xx      x x 204 76 65 ABCD  x NNV-SSØ 

A356 40-50 M Hø  x      x? 182 70 40 ABCD x-del x-del N-S 

A418            177 74 48 BE   NNV-SSØ 

A419    x        147 80 28 BCE   NNØ-SSV 

A420    x        170 79 40 BCDE x  N-S 

A427 20   x        178 84 35 B x x N-S 

A432            304 90 54 BE   NNV-SSØ 

A436            164 72 21 E   NNV-SSØ 

A437            144 86 19 E   NNØ-SSV 

A454 15-25   Hø        x 194 78 45 ABCD   N-S 

A456 35-45 M Hø xx       x 224 96 75 ABCD  x-
syd 

N-S 
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A8            225 125 21 BE   N-S 

A12            185 79 21 BE   Ø-V 

A13            224 89 50 B   NV-SØ 

A268            126 59 37 B   NNV-SSØ 

A305            192 105 42 BE   NNV-SSØ 

A307            191 65 29 BE   NNV-SSØ 

                   

A1            127 60 35 B   NNØ-SSV 

A2            152 61 30 B   N-S 

A14            160 79 12 B   NNØ-SSV 

A22            124 86 5 B   NNØ-SSV 

A35            251 73 33 B   NNØ-SSV 

A37            138 58 41 B   NNV-SSØ 

A45            204 100 48 B   ØNØ-VSV 

A47            200 57 45 B   NNØ-SSV 

A54            228 94 25 B   ØNØ-VSV 

A61            192 100 49 B   N-S 

A73            206 78 78 B   NNØ-SSV 

A87            238 97 53 B   NNØ-SSV 

A97            294 182 94 B   ØSØ-VNV 

A101            136 86 35 B   ØNØ-VSV 

A118            188 76 20 B   ØNØ-VSV 

A135            135 110 81 B   NNØ-SSV 

A409           x 216 70 50 B   ØNØ-VSV 

A411           x 170 94 39 B   NØ-SV 



 


