
Billeder fra 
en arkæologisk udgravning 

Om undersøgelsen af en overpløjet gravhøj med fund fra yngre stenalder og romersk jernalder ved 
Gadegård i Helligsø sogn 

 
Af Jens-Henrik Bech, Museet for Thy og Vester Hanherred, Thisted 

 
I efteråret 1987 var store maskiner i gang med 
gravning af rødler hos proprietær Niels 
Søndergård, Gadegård vewd Helligsø. Leret 
skulle bruges til produktionen på det 
nærliggende Helligsø teglværk. Da 
råstofgravningen ville berøre en overpløjet 
gravhøj, kom Museet for Thy og Vester 
Hanherred ind i billedet, og der blev med 
økonomiks støtte fra Rigsantikvaren foretaget en 
udgravning af højen. Som det vil fremgå af den 
følgende række fotos og tegninger, gav 
udgravningen uventet gode resultater. 

Gravhøjen fra Gadegård så ikke ud af meget, 
da undersøgelsen startede i efteråret 1987. I 
fortegnelsen over oldtidsminder i Helligsø sogn 
stod den kun omtalt som en ”upløjet Højning”, 
på eller ved hvilken der engang var fundet en 
flintøkse. Sammenholdt med, hvad der så dagens 
lys gennem udgravningen, kan man roligt sige, at 
resultaterne overgik alle forventninger. 

Højen kan samtidig tjene som en illustration 
af, hvad der stadig kan gemme sig i landsdelens 
over 2000 sløjfede gravhøje. Og som vi har set 
det, gælder denne konstatering ikke blot selve 
højene, men også deres umiddelbare omgivelser. 
Tidligere tiders jævning af gravhøjene førte ofte 
til en øgning af muldlagets tykkelse udenfor 
højfoden - og det er netop dette forhold, vi i dag 
kan drage fordel af. For gennem et tykkere 
muldlag er fundene lige udenfor de sløjfede høje 
undertiden blevet beskyttet mod ødelæggelse af 
vore dages effektive markredskaber. - Lignende 
bevaringsforhold kan derimod ikke påregnes ved 
de fredede gravhøje. Her står højfoden ofte med 
en 30-40 cm høj kant ud mod den dyrkede mark, 
og hvad der måtte have været af anlæg vil for 
længst være ødelagt. Vi kan så til gengæld trøste 
os ved de fredede højes store landskabelige 
værdi og tanken om de mange uforstyrrede 
begravelser, som disse høje stadig rummer. 

 
Kilde: Sydthy Årbog 1988, side 6-11. 

 

 



 



 



 



 
 
Fotos: Jytte Nielsen (billede 1 og 4), Jens-Hernrik Bech (billede 3, 7, 8 og 9), Peter Jensen (billede 5). Tegninger: 

Jytte Nielsen (billede 2), Jens-Henrik Bech (billede 6 og 8). 


