Til Pressen
ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER OG UDGRAVNINGER
Hvem: Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev
Hvornår: uge 23-24
Der graves i øjeblikket i Aabenraa og Kolding kommuner, hvor museets arkæologer primært bruger alle kræfter,
skovle og maskiner ved Kassø , rundt om Nr. Ønlev forud for stort anlægsarbejde på et område der er godt 53
hektar stort.
Herunder er en kort oversigt over de udgravninger, hvor arkæologerne har fundet bopladser, huse, grave el. lign.
og hvor der er noget at se og fortælle om netop nu! Der tages forbehold for ændringer.
HVOR

Ønlev (syd og nord)
Aabenraa Kommune

Marienlyst
Kolding Kommune

KORT OM HVAD
Prøvegravning - fund af store områder med
jernalderbebyggelse , med huse op til 20 m lange bl.a. med
vægforløb bevaret. Et par interessante sjove fund er en ildbuk
dvs. en form for holder til spyd / alter eller varmebækken til
gløder ved ildstedet og en fin mortersten.

KONTAKT
Katrine M. Riis
tlf. 2183 2757
eller
Mette Nissen
Tlf. 5135 8963

Udgravning af jernalder- og vikingetidsbebyggelse. Der
udgraves kun der hvor der skal være vejtracet. Arkæologerne
graver forud for Parcelhusudstykning. Udgravningen er lige
påbegyndt og varer frem til ca. 1. juli.

Mads Leen Jensen
Tlf. 2460 7853

Lisbeth Christensen
Tlf. 2058 3575

Vråmose I
Aabenraa Kommune
Nr. Ønlev I
Aabenraa Kommune

Fund af 30 m langt hus fra ca 250-400 e. Kr. 2 stk.
middelalderhuse med mindst 3 indgang, 23 m lange huse
med midtstolper/suler og vægge - en interessant type.

Lene H. Lutz
Tlf. 3058 1455

Vråmose IV
Aabenraa Kommune

Udgravning forud for anlægsbyggeri. Gårdsanlæg og
grubehuse fra 300-500 e. Kr. dvs. yngre romersk jernalder.

Silke Eisenschmidt
tlf. 3031 5852

Hvis du er interesseret i
flere oplysninger bedes du
tage kontakt til
udgravningslederen eller
museumsinspektør Per
Ethelberg på tlf. 2046 3207
eller Hans Chr. H.
Andersen tlf. 6165 4040.
HUSK: Tag aldrig ud på
stedet før der er truffet en
aftale. Hvor museet arbejder
er ofte på privat område. En
udgravning kan være en
farlig arbejdsplads og der
kan forekomme ændringer i
museets tidsplaner m.v.
Med venlig hilsen

En forundersøgelse er en form for systematiske stikprøvegravning forud for evt. en egentlig
udgravning. Forundersøgelser varer normalt kun få dage, men er afhængig af arealets
størrelse, og det der evt. bliver fundet dækkes til indtil en egentlig udgravning skal foregå,
måske uger eller måneder senere.
Hvorfor arkæologi?
Arkæologerne afdækker, opmåler, udgraver, beskriver, fotografere, tegner og fortolker sporene
i jorden efter fortidens mennesker. På den måde kan vi også i fremtiden se, hvordan man
levede i Danmark fra stenalder og helt frem til dig dag. Fortidens spor kan fortælle os, hvordan
fortidens mennesker har løst forskellige udfordringer bl.a. konflikter og klimaforandringer.
Dermed kan fortidens erfaringer være med til at nuancere de udfordringer vi har i dag omkring
konflikter mellem nationer, mennesker og naturen.
Hvor graver museet?
Museet i Haderslev graver i hele Sønderjylland dvs. Sønderborg, Aabenraa, Tønder og
Haderslev Kommune. Hertil kommer Kolding kommune, hvor Arkæologi Haderslev varetager
det arkæologiske ansvar på vegne af Museet på Koldinghus.
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