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Undersøgelsens baggrund 
I sommeren 2018 blev Nordjyllands Historiske Museum anmodet om en udtalelse vedrørende eventuelle 

arkæologiske interesser på marken i kanten af Sulsted. På selve marken fandtes ingen registreringer af 

fortidsminder eller tidligere arkæologiske fund. Men en overpløjet gravhøj umiddelbart nord for marken 

lod dog formode, at her var stor sandsynlighed for at påtræffe fund af væsentlig arkæologisk interesse. 

Museet anbefalede derfor, at der forud for anlægsarbejdet blev lavet en arkæologisk forundersøgelse. En 

sådan forundersøgelse foregår ved, at der med gravemaskine anlægges en serie af søgegrøfter med jævne 

mellemrum hen over arealet. Gravemaskinen fjerner kun lige mulden, og i råjorden umiddelbart under 

muldlaget kan arkæologerne se, om der er bevarede spor efter forhistorisk aktivitet. 

Forundersøgelsen foregik i sommeren 2018, men afslørede ikke væsentlige forhistoriske anlægsspor.  

Under muldafrømningen forud for byggeriet på marken i maj 2019 observerede en entreprenør en urne og 

han kontaktede Nordjyllands Historiske Museum, so foretog en mindre udgravning. 

De ansvarlige for byggeriet finansierede jf. Museumsloven forundersøgelsen, mens Slots- og Kulturstyrelsen 

finansierer udgravningen 

Topografi 
Det udgravede areal er beliggende på helt plant terræn, 15 meter over havet, nemlig på den yoldiaflade, der mod 

nord afgrænses af det lille bækforløb Svanekærsgrøften, som danner skel til Ajstrup Sogn. 
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Undersøgelsens resultater 
Under udgravningen blev der undersøgt 

en urnegrav (A6) (Se figur 2 og 3) og 

registreret ti kogestensgruber (A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16) (Se 

figur 1).  

Syv af kogestensgruberne ligger i en 

gruppe i den sydlige del af 

undersøgelsesarealet. De resterende tre 

kogestensgruber er mere spredt ud på 

arealet. Dateringen af 

kogegstensgruberne er usikker uden C14 

dateringer, som dog ikke er planlagt at få 

lavet. 

Urnegraven (A6) ligger, foruden 

kogestensgruberne, for sig selv, og da den 

ikke indeholdte nogle fund eller har 

karakteristika som rand, hank eller 

ornamentik, er den svær at daterer 

nærmere end til bronzealder eller ældre 

jernalder. 

 

Det totale areal der blev undersøgt var ca. 

7000 m2  og da mulden var effektivt 

afrømmet, vurderes det at der ikke er 

overset væsentlige anlæg. 

 

Figur 1. Det udgravede areal (hvid), kogestensgruber (blå) og urnegrav A6. 
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Figur 2. A6 set fra SV. 

 

Figur 3. A6 før udgravning. 
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Toftegård 

• Nordjyllands Historiske Museum jnr. 6885

• Fund & Fortidsminder: 12.06.10 sb 69

• Kulturstyrelsen jnr. 17/08622

• Bygherre: Boligselskabet Nordjylland

• Undersøgt areal: 7000 m2

• Deltagere i udgravningen:
• Arkæolog Peter Thomsen

• Dokumentationsmateriale (fund, fotos, opmålinger m.v.) opbevares på 
Aalborg Historiske Museum, Vang Mark 25, 9380 Vestbjerg


