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Det undersøgte og udgra-
vede område. Matr.nr. 8b, 
Roved By, Andst sogn, 
Andst herred. 
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Oversigtplan over den systematiske udgravning HBV 1262 Roved I. De gråskraverede områder markerer omrid-
sene af de to fremkomne huse fra bronzealderen. De røde områder markerer pansergravssystemet fra 1944-1945.
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Undersøgelse og udgravning af bebyggelsesspor fra ældre 
bronzealder, samt pansergravssystem fra 1944-1945.
Museet på Sønderskov foretog den 20. og 22. juni 2006 en arkæolo-
gisk forundersøgelse forud for nybyggeri af gård på matr. nr. 8b, Ro-
ved By, Andst sogn, Andst herred, hvorved der fremkom flere spor af 
bebyggelse fra bronzealderen. Derudover fremkom også en løbegrav 
fra et pansergravssystem fra 1944-45.

Der blev here�er fra d. 10. til d. 19. juli 2006 afdækket ialt ca. 1800 
m2 fordelt på to områder med særligt mange anlægsspor, hvore�er 
der på de afdækkede områder blev foretaget systematisk udgravning 
af bebyggelsessporerne.

Det udgravede område lå på en mindre, men dog markant bakke i 
det ellers forholdsvis flade landskab.

Der blev under den systematiske udgravning fundet spor af mindst 
to huse, og de kunne begge dateres til den ældre del af bronzealderen 
- ca. 1700 til 1000 f.Kr.

Det nordligste hus var ca. 26 meter langt og 8 meter bredt. Der var 
to steder i huset tydelige spor af vægge, der har adskilt rum i huset. 
Det kunne dateres til den mellemste periode af den ældre del af bron-
zealderen - ca. 1500 - 1300 f. Kr. 

I den vestlige ende, der har været beboelsesenden, fandtes et ild-
sted i midten af huset. Der er fra det forkullede materiale fra ildstedet 
udtaget jordprøver til undersøgelse for forkullede rester af korn, frø 
og andet organisk materiale samt mulighed for kulstof-14 datering af 
huset

Det nordlige hus var på grund af den udsa�e placering på toppen 
af bakken meget dårligt bevaret. Kun mellem 5 og 20 cm af stolperne 
i huset var bevaret.

Det sydlige hus, der var ca. 23 meter langt og 8,5 meter bredt, var 
i den østlige del dårligt bevaret på grund af den højer placering på 
toppen af den lille bakke, mens bevaringsgraden i den vestlige ende 
var bedre. Her var mellem 15 og 40 cm af stolperne bevaret.

Det sydlige hus kan også dateres til den ældste del af bronzealderen 
- ca. 1700 til 1000 f. Kr.

Fra de�e hus er der ligeså tage prøver af jorden for undersøgelse af 
korn, trækul og andre organiske rester, samt mulighed for kulstof-14 
datering.

Pansergravssystemet, der også kan ses på udgravningsplanerne, er 
en del af et forholdsvist velbelbeskrevet og veldokumenteret panser-
gravssystem tværs over Jylland. Det er ca 100 cm dybt og konstrueret 
i 1944-45 e�er fastlagte systemer.
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