Bilag 3: Lokaliteter på projektarealet i Fund og fortidsminder
Stednr.

Anlægstype

Datering

Tekst i Fund og fortidsminder

040303

Lokalitets
nr.
2

Dysse

Stenalder

040303

3

Dysse

Stenalder

040303

12

Dysse

Stenalder

040303

23

Dysse

Stenalder

040303

24

Dysse

Stenalder

040303

17

Dysse

Stenalder

040314

85

Dysse

Stenalder

040312

50

Enkeltfund

Stenalder

040314

84

Rundhøj

Bronzealder

040312

68

Rundhøj

Bronzealder

Sløjfet Stenaldersmindesmærke, hvis Form ikke
nøjagtig kunde oplyses; det har indeholdt et stort
Gravkammer. Af de senere paa Tomten fundne
Sager forevistes: en c. 8" lang Spydspids (SM 160),
en c. 5" lang usleben bredægget Retøxe (Sm 65)
og en noget beskadiget kun paa Bredsiderne
sleben tyknakket Retøxe (SM 59). (Mærket
paa Kortet omtrentlig afsat, efter Angivelse;
Stedet ikke set paa nært Hold paa Grund af
Sæd).
Sløjfet Stenaldersmindesmærke, hvis Form ikke
nøjagtig kunde oplyses.(Mærket paa Kortet afsat
omtrentlig, efter Angivelse; Stedet ikke set paa nært
Hold paa Grund af Sæd).
Ved sprængning af stor flad sten blottedes en grav.
Mærkelig beliggenhed synes finderne.
Stendysse aftegnet på Rytterdistriktskort fra 1768.
Markeret som rund med randstenskæde. Ligger på
marken "Anne Stykkerne". Ses som let forhøjning på
LiDARscanninger.
Stendysse registeret på Rytterdistriktskort fra 1768
på mark med navn Steendys Stykkerne No 2.
Forsvundet dysse- havde signatur som dysse på
Rytterdistriktskort. Afsat på kort af Niels Kronvald
Petersen 1967.
Rykket punkt ca. 100 meter mod vest, hvor der på
det digitaliserede Rytterdistriktskort fra 1768 er
signatur for dysse på mark med navn Store Tverhøy.
Signaturen er en langdysse.
Stendysse iagttaget på Rytterdistriktskort fra 1768.
Afmærket med central dysse og randstenskæde
tilsyneladende som langdysse. Ses som forhøjning på
luftfotos.
Registrering af 2 stykker flint og et keramikskår
fundet i 8. april 1996. Fundstedet står som Slagelse
Nord, ny vej langs å fra renseanlæg.
Markering af høj på Rytterdistriktskort fra 1768
benævnt Lushehøy. På de høje målebordsblade
benævnes den Lyshøj.
Markering af gravhøj afmærket på
Rytterdistriktskort fra 1768. Højen benævnes

040312

9

Jordfæstegrav

Jernalder

040312

10

Jordfæstegrav

Jernalder

040303

21

Enkeltfund

Jernalder

040303

18

Diverse anlæg
og genstande

Middelalder

040303

20

Enkeltfund

Middelalder

040312
040312

69
62

Mølle
Bosættelse –
Administrativ
lokalitet

Nyere tid

Klofingerhøj og er tydelig på LiDARscanninger og
luftfotos.
Efter Meddelelse er her paa flad Mark, c. 2' under
Overladen, i Grus fundet et Menneskeskelet.
Efter Meddelelse er i Toppen af en nu overpløjet og
besaaet Grusgrav i Halvtredserne [1850'erne] fundet
et Menneskeskelet c. 2' under Overfladen; i
Nærheden laa forrustede Jærnstykker.
Registrering af 26 metalgenstande fremkommet ved
detektorafsøgning på et areal ved Gudum, nord for
Slagelse. Notatet dækker to kampagner (31-05-2013
og 03-06-2013) af fund fra samme areal fra to
forskellige findere. Ved afsøgningerne fremkom
genstande der bekræfter en formodet aktivitet i
området i jernalder og vikingetid i relation til
stednavnet Gudum. Blandt fundene er et
mandshoved af bronze med en halsring (X1), der
støtter den navnemæssige tolkning af Gudum ved
Slagelse som et muligt sakralt sted i jernalderen og
vikingetiden. SVM1452-1
1993 - I pløjejorden kunne ses større, diffuse
områder, mørkere til dels gråfarvede i forhold til de
omgivende. I pløjejorden lå inden for områderne
mange skår af blyglaseret middelalderkeramik
foruden enkelte stk. østersøkeramik og få skår af
1500-tals keramik. Et af områderne indeholdt mange
slagger. Uden tvivl tomten af den til Gudum Kirke
hørende landsby.
Privat detektorafsøgning på mark vest for Gudum
kirke og møllegård, der på grund af tidligere løsfund
(AMK1993007) formodes at være området hvor den
middelalderlige Gudum landsby lå. SVM1440
Mølle iagttaget på Rytterdistriktskort fra 1768.
Administrativ lokalitet ved opstart af lang
traceudgravning. Der er ikke gjort nævneværdige
arkæologiske fund på den del af traceet der er i
projektarealet.
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