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1.0 Forhistorie.
Efter Nationalmuseets rapport fra 2008 om jellingstenenes bevaringstilstand besluttede
Kulturarvsstyrelsen efter indstilling fra ICOMOS at forsøge at sikre stenene på stedet under
kontrollerede klimaforhold og mod hærværk og andre fysiske påvirkninger. Ved en idékonkurrence
udskrevet af styrelsen vandt Nobel arkitekter A/S med et forslag, der indebar en
overdækning/afskærmning af hver af stenene i form af to bronzevinkler – hver med tag og en gavl
af bronze med glas på de tre øvrige sider. I forbindelse med projekteringen blev det besluttet, at den
lille runesten for at sikre muligheden for tilfredsstillende indsyn til alle sider af den store runesten
skulle rykkes ca. 60 cm mod sydvest i forhold til, hvor den blev placeret 1627-1639.
Det var et vilkår i idékonkurrencen, at overdækningen kunne etableres med mindst muligt indgreb i
jorden omkring stenene for ikke at ødelægge arkæologiske spor. De to overdækninger skulle
etableres på to 30 cm høje sokkelrammer af stål lige under terræn, hvis højde skulle forblive
uændret. De to stålrammer skulle hver især funderes på fire nedborede betonsøjler, støbt på stedet.
Dertil kom nedgravning af en faskine til regnvand fra overdækningerne, regnvandsledninger herfra
samt elkabler fra kirkens våbenhus til hver af overdækningerne. Boringer og etableringen af de to
stålrammer skulle foretages, idet den store runesten blev stående på stedet, mens den lille runesten
måtte flyttes væk fra arbejdsområdet under denne del af processen.

Nobel arkitekters plan over nedgravninger til overdækninger, faskine og
ledningsføringer; grøften til elforsyningsledningen direkte mellem de to
overdækninger blev ikke udført, idet ledningen blev ført via tracéerne til faskinen.
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Gorms Runesten

Haralds runesten

Nationalmuseet og Kulturarvsstyrelsen havde i foråret 2010 foretaget boringer på arealet
umiddelbart omkring stenene og konstateret, at der fra eksisterende terræn var omkring 1,80 m til
undergrund.
3

Det arkæologiske arbejde i forbindelse etableringen af overdækningerne indgik som en del af de
undersøgelser, der samtidigt udførtes i Jelling af Nationalmuseets Jellingprojekt med deltagelse af
Vejle Museum og Aarhus Universitet. Med udgravningerne blev der fokuseret på at afklare særligt
den store runestens biografi og eventuelt hvorvidt denne var blevet flyttet, oprejst eller lignende.
Der foreligger historiske, skriftlige og moderne vidnesbyrd om sådanne ’restaureringer’ af
runestenen.
I praksis foregik det arkæologiske undersøgelsesarbejde i samarbejde mellem Kulturarvsstyrelsen
og Nationalmuseet med museet som ansvarlig for tolkning og dokumentation, mens styrelsen var
ansvarlig for flytningen og genopstillingen af den lille runesten, sikring af funderingen af den store
runesten samt stenenes sikkerhed i forbindelse med byggeriet.
Forud for feltarbejdets start blev materiale fra tidligere undersøgelser gennemgået. Det drejer sig
om Nationalmuseets materiale fra Ejnar Dyggves undersøgelser i 1940’erne i gravhøjene, kirken og
omkring runestenene samt om Knud Kroghs undersøgelser i 1970’erne i kirken og på
runestensområdet. I Kulturarvsstyrelsens arkiv lå oplysninger om justeringen af den store runesten i
1981. Alle plantegninger, skitser osv. blev af Aarhus Universitet registreret i Jellingprojektets
plansystem, således at der var overblik over alle registrerede tidligere udgravningsfelter.
Efter offentliggørelsen af vinderforslaget i marts 2010 foregik forberedelser og projektering i en
byggegruppe med deltagelse af Kulturarvsstyrelsen, Jelling Sogns Menighedsråd og Nobel A/S til
og med vinteren 2010/11. Etablering af dræn, ledninger og nedgravning til sokkelrammer og
montering af den store sokkelramme blev foretaget før sommerferien (3/7 2011), mens den lille
sokkelramme samt montering af de to overdækninger fandt sted efter sommerferien. Al arkæologisk
undersøgelse samt sikring af den store stens fundering foregik før sommerferien.
Arbejdet med selve stenene blev udført af Torben Dehn og Jørgen Westphal fra Kulturarvsstyrelsen
samt entreprenør Jakob Bovin. I den arkæologiske del af arbejdet deltog Mads Dengsø Jensen,
Nationalmuseet, og Mads Holst, Aarhus Universitet, som ansvarlige for dokumentation og tolkning.
Peter Jensen, Moesgaard, og Jørgen Westphal foretog den digitale opmåling.
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2.0 Den arkæologiske undersøgelse i forbindelse med etablering af overdækningen af
runestenene.

2.1 Resumé
Undersøgelsen kan betragtes som en kombineret nødudgravning og forskningsbaseret udgravning af
de anlægsarbejder, der skulle foretages inden overdækning af de to stående runesten i Jelling kunne
iværksættes. Undersøgelsesområdet er karakteriseret af en dyb historik som begravelsesplads,
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hvilket betød at området var stærkt forstyrret. Bevarede kulturlag kunne derfor kun erkendes i
tilknytning til den store runesten. Disse bevarede kulturlag giver imidlertid en kraftig indikation på
at runestenen er placeret på sin originale plads, og kun har været udsat for en minimal grad af
manipulation siden sin opstilling i sen vikingetid.
2.2 Administrative data
Udgravningen er journaliseret på Nationalmuseet som NM691/2010 hvilket også inkluderer de
indledende boreundersøgelser, der blev foretaget af Hans Mikkelsen (Nationalmuseet) og Torben
Dehn (Kulturarvsstyrelsen). Alle oldsager, prøver og original dokumentation opbevares ved
Nationalmuseet. Digital registrering administreres af Aarhus Universitet, Arkæologisk IT.
2.3 Udgravningsdata
Udgravningen blev gennemført i perioden 26.04-25.08, 2011 med varierende intensitet. I
udgravningen deltog Torben Dehn (Kulturarvsstyrelsen), Jørgen Westphal (Kulturarvsstyrelsen),
Mads Dengsø Jessen (Aarhus Universitet), Mads Kähler Holst (Aarhus Universitet), samt Peter
Jensen, Casper Skaanning Andersen og Liv Stidsig Reher-Langberg (Arkæologisk IT, AU).
2.4 Topografi
Undersøgelsesområdet dækker fem separate udgravningsfelter D1, D2, D3, D10, D14. Heraf er kun
D1 og D3 nye udgravninger, mens felterne D2, D10, D14, som også ligger tættest ved den store
runesten, følger tidligere udgravninger af E. Dyggve og K. Krogh.
2.5. Målesystem
Der oprettedes intet målesystem, idet alle anlæg og grøfter indmåltes med DGPS i ETRS89, DVR90.
2.6. Nivellering
Da alle DGPS indmålte punkter har tredimensionel orientering, blev der ikke nivelleret.
2.7 Udgravningsmetode
Udgravningen forløb som regulær afgravning og afdækningen blev langt fortrinsvis foretaget ved
håndgravning. Der blev som udgangspunkt gravet til undergrund, hvor dette var muligt, og de
påtrufne skeletter blev så vidt muligt indsamlet enkeltvis og antropologisk sammenhængende. Da
der var tale om omgravet kirkegårdsfyld og genudgravning af tidligere skakter, blev der fokuseret
på den vertikale registrering af profilerne og kun sjældent lavet udførlige registreringer af fladen.
Inden nærmere dokumentering blev samtlige markerede anlæg, samt feltgrænser, indmålt med
DGPS. Denne opmåling og registrering blev herefter indført i ArcGIS, hvilket medførte en løbende
digitalisering og database-opdatering af arbejderne i felten.
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Oversigt over felter og skeletter omkring den store runesten, der er blevet registreret under
Krogh/Dyggve’s udgravninger og digitaliseret under Jellingprojektet.
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2.8 Feltbeskrivelser
Felt D1 (Felt I)
Indeholder X-numrene: 45-53, 66, 69-77, 86-92, 99-105, 117-125, 127-130, 132.
Indeholder D-numrene: D1, D9, D18.
Felt D1 blev åbnet for etablering af faskineanlæg til opsamling af tagfladevand fra overdækningen
til runestenene. Der blev åbnet et felt på 2x1,8meter. Det stod hurtigt klart af fylden på dette sted
bestod af omgravet materiale, og at der var tale om en reel kirkegårdsjord. Det skal forstås sådan, at
fylden var kendetegnet ved betydelige mængder mindre knoglestumper, hyppig inklusioner af større
og mindre stykker frådsten, samt teglbrokker. Dette var kombineret med et højt humusindhold i
jorden.
D1 inkluderer profilerne D9, D18 og den midtliggende lavere profil D920110519. Desuden blev der
lavet en længere østlig forlængelse af D9 i de areal, hvor der skulle laves vandledning. Det samlede
profilbillede tydeliggjorde at der var tale om et stærkt gennemgravet område, og ned til ca. kote
108,50, var fylden karakteriseret at store brokker med tegl, fodsten og flere spredte små og store
knoglefragmenter. Området dækket af D1 var derfor stærkt præget af moderne aktiviteter fra
kirkens drift, og af samme årsag blev der ikke foretaget nærmere analyser af den østlige forlængelse
– al fyldjord var tydeligt omrodet. Den midterste og nedre del af D9 havde derimod en genkendelig
lagdeling. Af disse var de nederste og østligste mest interessante idet der kunne være tale om en
gravlæggelse, der ligger forud for opførelse af den stående kirke. Der er imidlertid tale om en grav
hvor dertil der ikke kan knyttes nogen entydig nedgravning i flade. Det skyldes givetvis den meget
tydelige grav F, hvori underekstremiteterne af et individ lå bevaret (grave fortsatte ind i den vestre
profil). Denne grav var muligvis nedsat med støttesten til en form for kisteplanker, men da flere
dybe grave ligger placeret i den smalle grøft, er der tale om en meget kompliceret stratigrafi og flere
indslag af gennemgribende omgravning.
Allerede inden gravningens påbegyndelse var det formodet, at man ville støde på in situ bevarede
begravelser, og der fremkom også 4 relativt velbevarede grave (A-D(og til dels E)) i feltet. Disse
blev optaget individuelt og senere analyseret ved Niels Lynnerup (se bilag). Ingen af disse grave var
nedgravet i undergrund, og hverken deres position, nedgravning eller konsistens giver anledning til
at tro at de kunne være primærgrave i nogen forstand. Derimod er det underste skelet F tydeligvis
flankeret af to større sten (F77), der ligger lidt højere end knæleddet, og som tilsyneladende
afgrænser nedgravningen. Sandsynligvis er der dog tale om en genanvendelse af en ældre
begravelse hvor stenene udgør hovedsten/øreklapper, hvilket er en gravform, der begynder at finde
indpas allerede i den tidlige middelalder. På grund af udgravningens begrænsede areal, kan det dog
ikke afgøres, om denne grav er den ældste lige på dette sted eller om den har gennemgravet andre
tidligere grave. Umiddelbart vil både gravform og dybde dog kunne tale for, at der er tale om
resterne af en primærgrav for dette område, og den dybest beliggende grav på dette sted.
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De nederste lag i D1 giver et godt indblik i hvilket kompleksitet der optræder i den tydelige
palimpsest af grave oveni hinanden. Her ses tre(måske 4) større gravkomplekser lige oveni
hinanden, mens der i profilen længst mod nord ses et større knogle (muligvis overarm, ej udtaget).
Denne knogle ligger på overgangen mellem L2 og L25, men som ikke kan erkendes som værende
primær eller med sikkerhed tilhøre perioden forud for opførelse af den stående kirke.
L22: 10 YR 3/2. Lerblandet sand. Kompakt brokkelag med mange teglsten, frådsten, sten op til 10
cm i diameter, bl.a. også teglsten med puds og tagsten. Enkelte steder meget koncentreret, andre
steder mere spredt og der er generelt mindre stykker. Formodentlig mange nedgravninger gennem
dette lag, men grænser kan ikke erkendes. En del spredte knogler i laget - alle slags bortset fra
kranier. Spredte nistre trækul. En del inklusioner af gult undergrundsler (federe ler (sandblandet
ler)) mod vest i en stor heterogen koncentration. Flere store klumper mørtel både kalk- og sand
mørtel. Ingen synlig skarp nedre grænse, men tydelig overgang i form af indhold af tegl. Skitse!
L23: Gravfyld. Forholdsvis homogen sandblandet ler 10 YR 3/2, med nogle spredte små
inklusioner af frådstensfragmenter (generelt små). Enkelte nistre trækul. Ingen tegl. Veldefineret
skarp nedre grænse.
L24: 10 YR 4/2. Homogen humøst sandblandet ler, lidt lysere end overliggende fyld. Mindre fast
end overliggende fyld. Intet tegl el.lign. Inklusioner af trækul. Ganske enkelte inklusioner af
frådsten, men betydeligt mindre end overliggende lag L23. Hovedstenen ligger formodentlig i
denne fyld men har været eksponeret af nedgravningen m. fyld L22. Skarp, abrupt veldefineret
grænse mod undergrund.
L25: Gravfyld. Stærkt undergrundsopblandet heterogent fyldlag. 10 YR 4/6 - 10 YR 3/2
nogenlunde ligeligt fordelt - af de to materialer. Sandblandet ler. Ingen inklusioner af tegl, frådsten
el. mørtel. Ingen løse knoglefragmenter. Skarp, veldefineret grænse mod undergrund.
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L26: Undergrund 10 YR 5/8. Sandblandet ler. Toppen af C- bortgravet af grave overalt.
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Felt D2 (Felt II)
Indeholder X-numrene: 1-19.
Indeholder D-numrene: D2, D4, D5, D6, D7, D8.
Dette felt er en genudgravning af det seneste udgravningsfelt fra Knud Krogh’s gravning i 1981. Af
samme årsag blev selve nedgravningen foretaget hurtigt, da der var tale om moderne genopfyld.
Under udgravning blev der således fulgt de relativt tydelige profilgrænser, som stadig kunne følges
gennem lagene. Flere steder var der stadigt bevaret de indsatte, rødfarvede målesøm fra de tidligere
gravninger, eller andre værdifulde markeringer (se D2B20110502A/Imagemaster). Dette
muliggjorde ikke bare en præcis afdækning af de tidligere grænseflader, men ligeledes at
gennemføre en moderne GIS-baseret opmåling og præcis registrering af tidligere udgravninger og
deres stratigrafiske optegninger og beskrivelser. Herigennem blev sammenstillingen og forståelse af
nye og ældre gravninger særdeles velfunderet. Dette betød blandt andet at de ret præcise
beskrivelser af lagfølgen som er blevet fremlagt af Krogh, og som har direkte relation til forståelsen
af den store runestens biografi, kunne studeres både i felten og vurderes digitalt. Her var det særligt
den vestvendte profil D5 der gav interessante resultater i forhold til stenens forskellige behandlinger
de seneste godt 1000 år. Beskrivelse af felt D2 vil derfor primært udgøres af afklaringen af profil
D5, men da der naturligvis er tale om sammenhængende profiler mellem de fire sider i
udgravningen vil der flere steder i lagbeskrivelserne være sammenhæng mellem D5/6/7/8. Feltet
måler ca. 1,8x0.7m.
D2 inkluderer profilerne D5-8, hvoraf den vestliggende D5 udgør lagfølgen under runestenen, og er
definerende for tolkningen af runestenens biografi. Her følger lagbeskrivelsen til D5:
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L1: Forbruningshorisont. Kan være en form for rodvælter specielt pga. Lag 13, der ligner en klat
lysere, lidt omrodet, dybere undergrundsfyld. Ud over denne fordybede horisont er der en jævn
overgang mellem forbruning og begravet lag 2 A-horisont. Forbruning er her omkring 5cm tyk med
flydende overgang til undergrunds – makro? Inden skarpe grænser/ujævnheder, der kan indikere
dyrkning. I fordybningen er farverne homogen og jævn – svagt mere fedtet (humus/ler?) end
omgivende undergrund.
L2: A-horisont
L3: rødlig, jernpræget – udfældningshorisont fra lag 4. Del af begravet A-horisont.
L4: reduktionshorisont. Strækker sig ikke op i Lag 6. Ingen synlig vegetationshorisont. Har
skarpe grænser opadtil.
L5: Mørkere horisont end både Lag 5 og 6 – del af lag 6. Kan være vegetationshorisont (omkring
1cm tyk) lernedslemning? Kun synlig længst mod syd, hvor det gule lerlag 7 ikke ligger.
L6: Påført /tilført humøst materiale. Klare top- og bundgrænser. Lidt inklusion af trækulsnister og
andre nistre.
L7: Gult lerlag – en smule lamineret, med skarp grænse opad og nedad.
L8: Påført – lidt mere indslag af trækulsnistre end Lag 6.
L9: Inklusion af gult ler. Vandret aflejret. Påført.
L10: Som Lag 11 men med gullige, runde klumper undergrundslignende materiale – fortolket som
opgravet materiale fra graven i sidste fase og genopfyldt med kanter og bund som den første fyld.
Ingen frådsten, intet tegl.
L11: Homogen brunlig fyld. Opfyld i graven. Ingen frådsten, intet tegl.
L12: Tegl, mørtel og frådstensfyldt lag mellem stenpakning. 1586 opgravning af den store runesten.
L13: Lidt rodet horisont m. lyst, gråligt, undergrundsmateriale over forbruningshorisont. Principielt
kan der være tale om en reduktion – men måske mere sandsynligt oprodet materiale i en rodvælter
(men hvordan så med forbruning som en sekundær proces?)
Den beskrevne lagfølge er tolket som en tydelig indikation på at den store runesten står på sin
oprindelige position på grund af følgende:
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•

Lagfølgen L1-9+13 indeholder ikke spor af hverken tegl eller frådsten. I de overliggende lag
hvor disse inklusioner forekommer, er de meget genkendelige og iøjnefaldende. Dette
indikerer at stenen har haft samme position fra før den stenbyggede kirke blev introduceret. I
de øvrige udgravningsfelter, er lagfølgen præget af kirkens byggematerialer fra top til bund
hvorfor lagfølgen i D5 skiller sig ud.

•

Lag 12 synes at udgøre en regulær opbygning af en skoning til at holde stenen oprejst og
vandret. Dette ville passe med den ’renovering’ som bliver gennemført i 1586 og igen i 1981.
I krydsfeltet mellem L8, L10 og L12, sidder en lille klynge, mindre sten, der kunne udgøre
resterne af en oprindelig skoning, eller indkilede sten til at stabilisere runestenen.
Vikingetidens storsten har ofte en forbavsende diminutiv understøtning1 (Andreeff 2012),
hvilket ville passe med stenene i nævnte område.

•

Det bør bemærkes at graven i L10-11, er skråt indgravet under sydspidsen af stenen og at der
må være tale om en tidlig begravelse idet der heller ikke her er spor af tegl eller frådsten.
Dette indikerer at der inden den stenbyggede kirkefase (som forventet) har været en regulær
gravpladsfunktion tilknyttet området.

1

Alexander Andreeff 2012: Archaeological Excavations of Picture Stone Sites. In M. H. Karnell
(red.): Gotland’s Picture Stones. Bearers of an Enigmatic Legacy. Pp. 129-144.
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Felt D3 (Felt III)
Indeholder X-numrene: 78-83, 126.
Indeholder D-numrene: D3, D20.
Feltet udgøres af funderingen af overdækningen til den lille runesten. Feltet er ca. 2,0x1.6m. Der er
tale om en udgravning, der er tydelig nedgravet i omrodet kirkegårdsjord og kun blev gravet i en
dybde, som modsvarede dybden på den betonunderstøtning, der bærer den nye overdækning på
stenen. I det hele taget var hele lagfølgen totalt domineret af flere forskellige nedgravninger og det
forekom tilfældigt, hvornår der kunne registres egentlige lagskifter. Et godt eksempel på dette er
L7/8/9, som ikke alle er klart adskillelige og samtidig udviser en bemærkelsesværdig stratigrafi,
hvor L7 synes at blive gennemgravet, af de overliggende lag. D3 er samtidig også det eneste felt
hvor der var mulighed for at danne sig et overblik over en mindre samlet areal ret over den sterile
undergrund. Inden profilbehandling blev der således indtegnet (1) mulige stolpehuller, men ved
snitning kunne dette tilbagevises, og må tolkes som tilfældige variationer i den ganske aktive
stratigrafi, der erkendtes for dette område. Sammenholdt med de øvrige observationer må området
være gennemgravet adskillige gange og i flere tilfælde helt til undergrund.
D3 inkluderer kun profil D20.
L1: Nedgravning til boring. Stabilgrus. Moderne. (Ligger i vinkling på profil længst mod øst og
øverst)
L2: Sandlag/pigsten. Moderne
L3: Nedgravning. Gråbrunt humøst lag med ganske få inklusioner. Tegl. Svagt leret, humøst sand.
Moderne.
L4: Nedgravning, muligvis ifm. Boring. Meget lig L6, men uden indslag af knogler og med få
stykker tegl. Moderne.
L5: Humøst, leret sand m. større stykker tegl og flere stykker frådsten. Få indslag af knogler
(omrodet). Særligt mod bund ses større sten. Gråbrun fyld.
L6: Humøst, kraftigt leret sand, mørkbrun. Større stykker knogler. Kun svage tegn på tegl/frådsten.
L7: Som L6, men kun få knogler (flere in situ) og mere grålig. Klar grænse mod undergrund.
L8: Heterogen fyld med store partier af undergrundsmateriale. I toppen større knogler. Uklar
grænse mod L9, klar mod L4.
L9: Opblandet fyld med nistre af undergrundsmateriale. Sandet ler, humøst, heterogent. Muligvis
nedgravet grøft igennem L7 og ind i undergrund.
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Bunden af D3 gav en begrænset mulighed for
at vurdere om der skulle være regulære
anlæg i de nederste lag. Nærmere
undersøgelse ved snitning, førte dog til at
stolpehuller og lignende kunne afvises. (Foto
315)
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D14 (Felt IV)
Indeholder X-numrene: 43, 54-61, 67, 106-116, 131.
Indeholder D-numrene: D14, D15, D16, D17.
Også for dette felt er der tale om en genopgravning af tidligere udgravning omkring runestenen, og
det absolut mindste felt. Af denne årsag, er der også tale om en meget begrænset udgravningsflade,
blot 0.5x0.4m, hvilket gav en del udfordringer i de laveste lag, og ligeledes vanskeliggjorde
tolkning i fladen, idet der ikke på noget tidspunkt blev afdækket fuldstændige grave. Det bør her
bemærkes, at der i det soldede fyld fra D14 fra det absolutte bundniveau er fremkommet en del
blyfragmenter (X112), hvilket taler for, at de dybeste grave fra dette felt er gravet igennem fyldlag
fra en periode, der ligger senere end opførelsen af den af frådsten opbyggede kirke. Indslaget af
frådsten og tegl er dog ikke påfaldende stort i denne nederste grav, men til stede. Samlet set må det
godtgøre, at der er i profilerne er tale om en række ’forstyrrede’, middelalderlige (eller senere)
kulturlag, og at der derfor ikke er bevaret snit igennem oprindelige overflader. Stratigrafien er
påfaldende ens med D3/D20, hvorfor lagbeskrivelserne herfra danner grundlag for den stratigrafiske
beskrivelse af D14/D17. Eneste forskel er fraværet af tegl i nedenstående profil, mens der til
gengæld sås flere håndstore natursten. På grund af profilens nærhed til runestenen er det ikke
utænkeligt at disse sten skal tolkes som løsrevne fundamentsten fra enten den primære fundering af
stenen eller, mest sandsynligt, den sekundære opretning anno 1586. Det er imidlertid påfaldende at
der i profilerne ikke kunne registreres bevarede kulturlag fra før opførelsen af stenkirken. Det
vidner om den høje grad af begravelsesaktivitet helt tæt op ad den store sten. Da det er muligt at
runestenen under sine oprettelser er flyttet et kort stykke mod vest, vil det også betyde at stenens
’moderne’ placering stjæler muligheden for i profilen at nå helt ind til eventuelt uforstyrrede lag.
L22: 10 YR 3/2. Lerblandet sand. Kompakt brokkelag med mange teglsten, frådsten, sten op til 10
cm i diameter, bl.a. også teglsten med puds og tagsten. Enkelte steder meget koncentreret, andre
steder mere spredt og der er generelt mindre stykker. Formodentlig mange nedgravninger gennem
dette lag, men grænser kan ikke erkendes. En del spredte knogler i laget - alle slags bortset fra
kranier. Spredte nistre trækul. En del inklusioner af gult undergrundsler (federe ler (sandblandet
ler)) mod vest i en stor heterogen koncentration. Flere store klumper mørtel både kalk- og sand
mørtel. Ingen synlig skarp nedre grænse, men tydelig overgang i form af indhold af tegl. Skitse!
L23: Gravfyld. Forholdsvis homogen sandblandet ler 10 YR 3/2, med nogle spredte små
inklusioner af frådstensfragmenter (generelt små). Enkelte nistre trækul. Ingen tegl. Veldefineret
skarp nedre grænse.
L24: 10 YR 4/2. Homogen humøst sandblandet ler, lidt lysere end overliggende fyld. Mindre fast
end overliggende fyld. Intet tegl el.lign. Inklusioner af trækul. Ganske enkelte inklusioner af
frådsten, men betydeligt mindre end overliggende lag L23.
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L25: Gravfyld. Stærkt undergrundsopblandet heterogent fyldlag. 10 YR 4/6 - 10 YR 3/2
nogenlunde ligeligt fordelt - af de to materialer. Sandblandet ler. Få inklusioner af blyfragmenter fra
soldning. Ingen løse knoglefragmenter. Skarp, veldefineret grænse mod undergrund.

D14 inkluderer profilerne D15-17, og skeletfund svarende til X54, X55, X56 Individ (1 af 3), X56
Individ (2 af 3), X56 Individ (3 af 3).
Som det ses er den nederste gravlæggelse
nedgravet i undergrund, og ganske
dybtliggende. Der er tale om højre side af
torso, og langs sydsiden af overarmsknogle
kan muligvis spores en brunfarvet ret af
kistesporet. I solderester fra dette gravlag
fremkom flere mindre blyfragmenter(X112),
hvilket indikerer, at der er tale om en relativt
sen grav, der har været gravet igennem
eventuelt yngre grave og kulturlag.
Konklusionen bliver, at der for D14 er tale
om en forstyrret stratigrafi, hvorfor udsagnsværdien om runestenens position og biografi derved
bliver stærkt begrænset. Det er imidlertid tydeligt, at denne person må have fødderne indgravet
under runestenen.(Foto F225)
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Mod syd i D3 ligger profil D17 (ikke oprettet),
hvor det tydeligt ses at selv ganske tæt på
runestenen er der tale om nedgravning til tæt ved
undergrund. I D17 endda i et omfang hvor store
stykker tegl og mursten ligger meget dybt i
lagfølgen. (Foto F199)

I de nederste lag af D14 blev der udtaget en
jordprøve ved skelettet der ligger ed stenen.
Fylden herfra blev soldet og der kom en del
blyfragmenter frem. Det står imidlertid ikke helt
klart hvorvidt dette skelet også blev fremgravet af
Krogh. I så fald ville den tilbagekastede fyldjord
kunne have indeholdt fragmenterne og ikke kunne
bruges til at give en relativ datering af den
begravede. Under udgravning forekom det dog
som en In Situ-beliggende primærgrav.
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D10 (Felt V)
Indeholder X-numrene: 21-42, 44, 62-65, 68, 84-85, 93-98.
Indeholder D-numrene: D10, D11, D13.
Udgravning af dette felt var den absolut mest krævende i forhold til selve udgravningssituationen.
Det skyldes at der på dette sted blev opsat en stålramme til at stabilisere den store runesten, mens
funderingen af sokkelrammen blev gennemført. Derudover blev der også for D10 fulgt de samme
grænser som de tidligere udgravninger af Krogh/Dyggve. Det medførte, efter moderne standarder,
en meget irregulær profilflade, med flere vinklinger og ukurante afslutninger. Dette gav
udfordringer i forhold til digitalisering, men det er så vidt muligt forsøgt at få genoprette en plan
flade for profil D11. Der blev udtaget søjler af profilen til eventuel efterbehandling (X38, X39,
X41), ligesom Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser udtog en pollensekvens (X2137, X40, X44). En del af den opgravede jord blev soldet uden at dette generede påfaldende fund
(X). Feltet målte ca. 2.7x0.7m. Som det var tilfældet for den tilstødende profil D5 i Felt III, er de
nederste lag kendetegnet ved at have en vis grad af bevaring af en formodet original overflade. Det
vil sige en begravet A-horisont (L65) og at der givetvis kan spores en form for terrænregulering i
lagene L60/62. Denne regulering er kendetegnet ved ikke at have inklusioner, der kan forbindes til
opførelsen af den stående kirke (dvs. tegl, kalk, frådsten), og må derfor henføres til aktiviteter der
ligger forude for denne, og samtidig før rejsningen af runestenen. Det giver en terminus ante quem
på L60/62 der ligger omkring år 965. Det kan ikke udelukkes, at der er tale om en mere simpel form
for planering ret forude for rejsningen af stenen, men da der inde i kirken er registreret flere faser af
påførte lag, som muligvis genereres som konsekvens af de ret store mængder jordfyld, der
nødvendig vis har måttet opgraves som led i bygningen af kammergraven inde i kirken, kunne
lagene have forbindelse til de mere gennemgribende reguleringer de ses også under den stående
kirke. Alternativt og da stenen er placeret hele 17-18 meter fra kammergraven, kan disse påførte lag
endda tænkes at ligge forud for både grav og sten, og relatere sig til mere overordnede
terrænreguleringer, der kan være udført i forbindelse med hele monumentkompleksets anlæggelse
og udlægning. Dermed skal de måske forstås i tilknytning til opførelse af Nordhøjen og
gravlæggelsen heri. Uagtet lagenes præcise datering og årsag, vidner D10 om uforstyrrede kulturlag
under stenen og understreger dermed at den store runesten må stå uhyre tæt på sin oprindelige
placering og kun have oplevet beskedne forskydninger.
L51: Formodet i opfyld i 1586-nedgravning. Forholdsvis porøs fyld med mange inklusioner af tegl
og kalk - mørtel - meget små fragmenter og nistre overvejende.
L52: Som L57, men større indhold af undergrundsmateriale i et sådant omfang, at en grænse ses
forholdsvist tydeligt.
L53: Heterogen blanding af undergrundsnistre, teglfragmenter, knoglefragmenter, frådsten og lidt
kalk i baggrundsmatrix og humøs lerblandet sand 10 YR 2/2. Grænse mod L54 ligger uheldigt i
hjørne, så svær at iagttage, men matrix klart forskellig. Grænse mod L52 forholdsvis klar --> to
opfyldshorisonter i samme sekvens.
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L54 Mørkebrunt humusholdigt lerblandet sand med små inklusioner af undergrund, enkelte nistre af
frådsten og knoglestykker. Helt i toppen ganske små nistre af tegl, men ellers teglfri - ikke synlig
mørtel/kalk. Diffust afgrænset nedad - skarpt afgrænset opad mod formodet nedskæring til 1586grube. Muligvis successiv tilvækst - ingen klare nedgravningsgrænser mod underliggende. 10 YR
2/2.
L55: Overvejende A-materiale med heterogent iblandet klumper af undergrundsmateriale op til 2
cm i diameter. Inklusioner af store teglstykker spredt og spredte nistre af frådsten og
knoglefragmenter. Nedgravningsgrænse klar og veldefineret.
L56: 10 YR 2/2. Påfyld - svagt afgrænset fra L60 og meget diffust fra L54. En del flere inklusioner
af undergrundsnistre - ganske små og lidt lysere end fyld L60. Til forskel fra fyld L54 ingen synlige
frådstensnistre eller knogler. Diffust afgrænset mod fyld L53.
L57: Som L58
L58: 10 YR 4/4. Påfyld - omlejret C. Skarpt abrupt afgrænset - inden for horisonten tendens til ?
Eller heterogen struktur. Ikke tørvefyld, men klumper af materiale - udjævnet. Lerblandet sand til
sandblandet ler - ingen inklusioner i øvrigt.
L59: Stabilgrusopfyld, tidligere udgravning.
L60: Formodentligt påført materiale - højt organisk indhold - alternativt kulturlagstilvækst.
Gennemgående homogent mørkt lerblandet sand, men enkelte steder små nistre af
undergrundsmateriale, der antyder begrænset bioturbation 10 YR 2/1. Meget skarpt afgrænset
(abrupt og klar) mod fyld 55, 58 og 65. Mere diffust mod 56 og 54.
L61: Som 58
L62: Let heterogent præg. Sandsynligvis del af påført materiale, men uklart i forhold til den
omrodede karakter af underliggende materiale (fyld 65a). Også mere diffus end fyld 58 m.fl. 10 YR
3/3. Skarpt afgrænset - ingen inklusioner.
L63: Rødfarvet lag/horisont 2,5 YR 2,5/3. Tolkning: Brandlag over for jern- og manganudfældning.
Ser mest ud som jernudfældning - ikke cementeret, omgivet af sorte 2-4 mm tynde horisonter,
sandsynligvis mangan. Det røde kan ved afbrækning ses at ligge koncentreret på brudflader - næppe
brandlag.
L64: 10 YR 3/2. Som 58 men mørkere - mere opblandet med heterogent blandet undergrunds- og
A-materiale.
L65 Begravet A-horisont. Meget veldefineret, abrupt afgrænset overkant bortset fra under fyld 62
(fyld 65a) 10 YR 2/2. I forhold til A-horisont i D2/felt II (østfeltet) mangler her reduceringshorisont
omkring vegetationsstribe. Homogent lerblandet sand.
L65a: Som 65 men lidt heterogent præg og fordybning i overfladen. 10 YR 3/1.
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L66: Bunden af begravet A-horisont - heterogent præg (A- og C-materiale) - skarpe grænser
sandsynligvis bioturbation, men skarpere markeret end det normalt ses - måske? Tildækningshistorie? I den øvrige del af forløbet under begravet A er der tale om en mere diffus overgang.
L67: Som 68 men tegnede sig som rundt fyldskifte i undergrund.
L68: Primært B-horisont. Lerblandet sand. Let forbrunet undergrundsmateriale - visse steder
forholdsvis blakket/heterogent præg; rod-/dyregangs-gennemsat - kan ikke udelukkes, at der er tale
om "gamle" anlæg, men mest sandsynligt bioturbation og udvaskning. 10 YR 3/4 - lysere nedefter 10 YR 4/6.
L69: Fyld i nedgr.10 YR2/2. Bundopfyld i formodet nedgravning til sten. Homogent A-materiale.
Lerblandet sand med relativt højt humusindhold. Ingen inklusioner.
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2.9 Generel behandling af skeletmateriale
Alle dele af de opgravede individer blev sorteret i felten efter den kontekst hvori de fremkom. Det
vil sige, at i de tilfælde hvor der var tale om gennemgravede grave, ville der i de fleste tilfælde
kunne udskilles flere individer end den primærgrav, der ret beset udgjorde konteksten. Dette forhold
kom også tydeligt til udtryk i den antropologiske undersøgelse, der blev foretaget på Panum
Instituttet (se bilag 7). Der kunne således med sikkerhed udskilles 15 gravlagte individer ud fra det
undersøgte knoglemateriale. I forbindelse med udgravning af Felt1/D1 blev der opgravet mindst 6
individer, men da der her er tale om relativt nye gravlæggelser, blev der af særlige (familiære)
årsager ikke foretaget undersøgelser af dette knoglemateriale. Derudover blev der taget materiale i
forvaring, hvilket opbevares i enkelte poser som ved indlevering til Panum og her holdes på køl.
Dette blev gjort med henblik på evt. senere at kunne foretage aDNA-analyse af de udvalgte
knogledele og skeletter. Desuden vil der kunne udtages materiale til 14C-datering og stabilisotopanalyse fra alle individer. Der vil også kunne udtages materiale til Strontium analyse fra de
individer, hvor der fandtes tænder. Betydende lemmeknogler og (delvis) intakte kranier, samt alle
knogler taget i forvaring til evt. aDNA vil blive CT-skannet. Efter endt antropologisk analyse og
prøveudtagning, blev det samlede knoglemateriale genbegravet på urnegravpladsen d. 23/02-2012,
og i separate poser for de enkelte, udskilte individer, og med en inkluderet notifikation og
beskrivelse af udgravningshistorikken, samt årsagen til deres overflytning til urnegravpladsen.
Genbegravelsen er nærmere noteret i registret hos Jelling Kirkes graver.

22

2.10 Dokumentationsenheder
Disse enheder danner rygraden i den struktur der blev oprettet for at administrere feltdokumentationen. Det
vil sige at alle felter og profiler blev behandlet som unikke dokumentationsenheder, hvortil alle følgende
beskrivelse og handlinger blev krydsrefereret.

D1

PJ

16-04-2011

Horisontaldokumentation

Felt ca. 4 meter sydvest for store runesten, ca. 2x1,5 meter stort

D2

PJ

Felt omkring store runesten

D3

PJ

Felt omkring lille runesten

D4

CSA

Horisontaldokumentation

PJ

Vertikaldokumentation

Bundniv i D2

D5

Stenpakning under store runesten. Set fra øst. Vestprofil.

D6

Vertikaldokumentation

Sydprofil i D2

D7

Vertikaldokumentation

Nordprofil i D2

D8

Vertikaldokumentation

Østprofil i D2

23

D9

Vertikaldokumentation

Nordprofil i D1 (faskinehul)

D10

CSA

27-06-2011

Horisontaldokumentation

Felt nord for den store runesten (felt V)

D11

MKH

27-06-2011

Vertikaldokumentation

Sydprofil i felt V (D10)

D12

Udgår

D13

Vertikaldokumentation

Østprofil i D10

D14

CSA/LL

04-07-2011

Horisontaldokumentation

Felt vest for den store runesten (oprindeligt felt IV)

D15

CSA/LL

04-07-2011

Vertikaldokumentation

04-07-2011

Vertikaldokumentation

04-07-2011

Vertikaldokumentation

Sydprofil i D14

D16

CSA/LL

Østprofil i D14

D17

CSA/LL

Nordprofil i D14
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D18

LL

21-07-2011

Horisontaldokumentation

Vandledning ved runestenene

D19

D20

Udgår!

CSA

25-08-2011

Vertikaldokumentation

Nordprofil i D3
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2.11 Dokumentationsbegivenheder
Denne kategori kan bedst anskues som en form for dagbog over de reelle arbejder der blev udført i felten på
den enkelte Dokumentationsenheder. Af samme årsag er de udstyret med et unikt nummer, der indeholder en
konkret dato for arbejdet. Denne følger skabelonen Dokumentationsenhed/år/måned/dag/bogstav.

D1

D1B20110426A

GPS-indmåling

D1

PJ/CSA

. Afsætning af felt til nedgravning af faskine

D1B20110426B

PJ/CSA

Fotografering. Oversigtsfotos i forbindelse med afrømning og optag af brosten

D1

D1B20110427A

CSA

Fotografering Oversigtsfoto af faskinefelt

D1

D1B20110428A

PJ

Fotografering, totalstationsmåling
Fotografering ved stereofotos af knogler i D1 (= skelet A (1.
niveau)). Formentlig 1800-tals grav. Indmåling med totalstation opstillet med Leica SmartPole - DGPSreference. Niv: 108,05-108,09

D1

D1B20110428B

CSA

Fotoopretning, digitalisering Fotoopretning og digitalisering af grav

D1

D1B20110503A

PJ

Fotografering, Totalstationsmåling
Fotografering med stereofotos af knogler i D1 i dybere niveau
(2). Indmåltmålepunkt med totalstation og SmartPole

D1

D1B20110504A

CSA

Fotoopretning, digitalisering Opretning og digitalisering af grav (dybere niveau). Skeletterne B, C og D.

26

D1

D1B20110504B

PJ

Fotografering, totalstationsmåling

Dybere (3) niveau af skeletter i D1. Stereofoto.

D1

CSA

D1B20110504C

Fotoopretning, digitalisering Opretning og digitalisering af grav. Skeletterne E og F (måske)

D1

D1B20110509A

PJ

Fotografering, totalstationsmåling

Dokumentation af 4. niveau af skeletter i D1. Stereofoto

D1

CSA

D1B20110516A

Fotoopretning, digitalisering Opretning og digitalisering af skelet i 4. niveau (skelet G)

D2

D2B20110502A

PJ

GPS-indmåling
GPS-indmåling af KK-feltgrænse iagttaget i ca 50 cm's dybde. På Ø-SØ side af
store runesten. Rødt kryds på store runesten.

D3

D3B20110503A

GPS-indmåling

D4

PJ

Indmåling af Dyggves træstykke med søm

D4B20110504A

PJ

Fotografering Fotografering med henblik på stereofotos. I kunstigt lys.

D4

D4B20110505A

Totalstationsmåling

D5

PJ/CSA

Indmåling med totalstation.

D5B20110504A

PJ

Fotografering Fotografering med henblik på stereofotos. I kunstigt lys.
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D5

D5B20110505A

Totalstationsmåling

D5

PJ/CSA

Indmåling med totalstation.

D5B20110505B

MKH

Fotografering Detailfotos af lag under stenpakning

D5

D5B20110509A

MKH

Fotografering Opstregede fotos af lag under stenpakning.

D5

D5B20110511A

MKH

Fotografering Detailfotos af lag under stenpakning

D6

D6B20110504A

PJ

Fotografering Fotografering med henblik på stereofotos. I kunstigt lys.

D6

D6B20110505A

Totalstationsmåling

D6

CSA/PJ

Indmåling med totalstation.

D6B20110509A

MKH

Fotografering Opstregede fotos af sydlige profilvæg.

D6

D6B20110510A

CSA

Fotoopretning, digitalisering Opretning og digitalisering af opstregede fotos af sydlige profilvæg

D6

D6B20110511A

PJ

Fotografering Foto af opstreget sydlige profilvæg.
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D7

D7B20110504A

PJ

Fotografering Fotografering med henblik på stereofotos. I kunstigt lys.

D7

D7B20110505A

Totalstationsmåling

D7

PJ/CSA

Indmåling med totalstation.

D7B20110509A

MKH

Fotografering Opstregede fotos af nordlige profilvæg

D7

D7B20110510A

CSA

Fotoopretning, digitalisering Opretning og digitalisering af nordprofil

D7

D7B20110511A

PJ

Fotografering Fotos af opstregede nordlige profilvæg.

D8

D8B20110504A

PJ

Fotografering Fotografering med henblik på stereofotos. I kunstigt lys.

D8

D8B20110505A

Totalstationsmåling

D8

CSA/PJ

Indmåling med totalstation.

D8B20110509A

MKH

Fotografering Opstregede fotos af østlige profilvæg

D9

D9B20110510A

Fotografering, totalstationsmåling
fortolkning + øvre niveau forskudt

PJ
Vertikaldokumentation af nordprofilens nedre del. Stereofoto +
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D9

D9B20110511A

PJ

Fotografering, totalstationsmåling
Fra vest mod øst. Kun til observation.

Vertikaldokumentation af nordprofilen i østgående grøft fra D1.

D9

CSA

D9B20110519A

Fotoopretning, digitalisering Opretning og digitalisering af øvre og nedre del

D9

D9B20110519B

CSA

Fotoopretning, digitalisering Opretning og digitalisering af østgående grøft

D10

D10B20110622A

Fotografering Horisontaldokumentation af skelet, med søm.

D11

D11B20110627A

Fotografering, totalstationsmåling, anlægsbeskrivelse

D11

Uopridset og opridset profildokumentation

D11B20110627B

Fotografering Vertikaldokumentation af sydprofil; uopstreget + opstreget

D11

D11B20110627C

Fotografering Foto af prøveudtagning

D11

D11B20110628A

Fotografering Foto af prøveudtagning

D13

D13B20110614A

Fotografering Vertikaldokumentation af østprofil + stenpakning nord for runestenen
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D14

D14B20110601A

Fotografering Horisontaldokumentation af fladen i D14

D14

D14B20110614A

Fotografering Horisontaldokumentation af fladen; dybere niveau; med søm

D14

D14B20110616A

Fotografering Horisontaldokumentation; dybere niveau; med søm

D15

D15B20110601A

Fotografering Vertikaldokumentation; uopridset

D16

D16B20110601A

Fotografering Vertikaldokumentation; uopridset

D16

D16B20110616A

Fotografering Vertikaldokumentation; med søm

D17

D17B20110601A

Fotografering Vertikaldokumentation; uopridset

D17

D17B20110615A

Fotografering Vertikaldokumentation

D17

D17B20110616A

Fotografering Vertikaldokumentation; med søm
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D1

D1B20110516B

Indsamling, fundbeskrivelse Indsamling + beskrivelse af skeletter i D1 (X45-X53) + X66 + X69

D14

D14B20110616B

Indsamling, fundbeskrivelse Indsamling + beskrivelse af skeletter i D14 (X54-X57) + jordprøver (X58-X61)
+ X67

D10

D10B20110622B

Indsamling, fundbeskrivelse Indsamling + beskrivelse af knogler (X62-X64) + jordprøve (X65) + X68

D4

D4B20110510A

Prøvetagning, beskrivelse

D5

D5

MKH

Prøvetagning (jordbund) + beskrivelse (X4)

D5B20110511B

Prøvetagning, beskrivelse

D4

Prøvetagning (jordbund) + beskrivelse (X1-X3)

D5B20110510A

Prøvetagning, beskrivelse

MKH

MKH

Prøvetagningn (pollen + mikromorfologi) + beskrivelse (X5-X18)

D4B20110511A

TD

Indsamling, fundbeskrivelse Indsamling + beskrivelse af menneskeknogle (X19)

D11

D11B20110627D

Prøvetagning, beskrivelse
X44)

D10

MKH/MDJ

Prøvetagning (pollen, jordbund, mikromorfologi) + beskrivelse (X21-X41 +

D10B20110714A

MDJ

Indsamling, fundbeskrivelse Beskrivelse af tandprøve (X42)
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D14

D14B20110714A

Fundbeskrivelse

D1

MDJ

Beskrivelse af overarmsknogle (X43)

D1B20110720A

CSA/LL

Indsamling, fundbeskrivelse Indsamling + beskrivelse af fund fra soldning (niv 4, bundniv) (håndgravning)

D1

D1B20110720B

CSA/LL

Indsamling, fundbeskrivelse Indsamling + beskrivelse af fund fra soldning (niv 1) (håndgravning)

D3

D3B20110720A

CSA/LL

Indsamling, fundbeskrivelse Indsamling + beskrivelse af fund fra soldning

D10

D10B20110721A

CSA/LL

Indsamling, fundbeskrivelse Indsamling + beskrivelse af fund fra soldning (bundniv)

D1

D1B20110721A

CSA/LL

Indsamling, fundbeskrivelse Indsamling + beskrivelse af fund fra soldning (niv 3) (håndgravning)

D13

D13B20110721A

CSA/LL

Indsamling, fundbeskrivelse Indsamling + beskrivelse af fund fra soldning

D1

D1B20110721B

CSA/LL

Indsamling, fundbeskrivelse Indsamling + beskrivelse af fund fra soldning (niv 2) (håndgravning)

D14

D14B20110721A

CSA/LL

Indsamling, fundbeskrivelse Indsamling + beskrivelse af fund fra soldning (bundniv)
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D18

D18B20110721A

CSA/LL

Indsamling, fundbeskrivelse Indsamling + beskrivelse af fund fra soldning (flade, topfyld)

D3

D3B20110824A

CSA

Fotografering Fotografering af skelet (niv 1) (skelet 1) m. søm

D3

D3B20110824B

CSA

Fotografering Fotografering af skelet (niv 2) (skelet 2) m. søm

D3

D3B20110824C

Totalstationsmåling

D3

D3B20110824D

Totalstationsmåling

D3

Indmåling af søm (m. Jørgens Trimble) i niv 1

Indmåling af søm (m. Jørgens Trimble) i niv 2

D3B20110825A

CSA

Fotografering Fotografering af niv 3 m. søm (nordlige halvdel)

D3

D3B20110825B

Totalstationsmåling

D3

PJ

Indmåling af søm i niv 3 (nordlige halvdel)

D3B20110825C

CSA

Fotografering Fotografering af niv 3 m. søm (sydlige halvdel)

D3

D3B20110825D

Totalstationsmåling

CSA

Indmåling af søm i niv 3 (sydlige halvdel)
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D3

D3B20110825E

MDJ

Fotografering Fotografering af "stolpehul" i niv 3

D20

D20B20110825A

CSA

Fotografering Fotografering af profil; uopridset + opridset

D20

D20B20110825B

Totalstationsmåling

D20

D5

D7

D11

D9

MKH

Fyldbeskrivelse

D9B20110509A

Fyldbeskrivelse

MKH

Fyldbeskrivelse

D11B20110627E

Fyldbeskrivelse

MKH

Fyldbeskrivelse

D7B20110509B

Fyldbeskrivelse

MKH

Fyldbeskrivelse

D6B20110509B

Fyldbeskrivelse

MDJ

Fyldbeskrivelse

D5B20110509B

Fyldbeskrivelse

D6

Indmåling af søm i D20

D20B20110825C

Fyldbeskrivelse

PJ

MKH

Fyldbeskrivelse
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2.12 Fundliste

X1
MKH
10-05-2011 Prøve/sample Jordbund
Bulksample ren undergrund Chorisont i felt D2 (se lommebogsnotat). Udtaget under forstærket forbruningshorisont. Centralt ud for profil
D5
D4B20110510A

X2
MKH
10-05-2011 Prøve/sample Jordbund
Bulksample ren undergrund (Chorisont) udtaget umiddelbart under forbruningshorisont/B-horisont i det nordvestligste hjørne i flade D4
D4B20110510A

X3
MKH
10-05-2011 Prøve/sample Jordbund
Bulksample - B-horisont udtaget i
flade D4 i formodet forstærket område (rodvælter?)
D4B20110510A

X4
MKH
10-05-2011 Prøve/sample Jordbund
Bulksample af begravet Ahorisont. Prøve udtaget af hele laget (skrabet af)
D5B20110510A

X5

MKH
L8

11-05-2011

Prøve/sample Pollen

D5B20110511B

X6

MKH
L7

11-05-2011

Prøve/sample Pollen

D5B20110511B

X7

MKH
L6

11-05-2011

Prøve/sample Pollen

L6 Øverst 1/4 D5B20110511B

X8

MKH
11-05-2011
D5B20110511B

Prøve/sample Pollen
L6

L6 Øverst-midt 2/4

X9

MKH

Prøve/sample Pollen

L6 Midt-nederst 3/4

11-05-2011

D5B20110511B

L6
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L6 Nederst 4/4

X10

MKH
11-05-2011
D5B20110511B

Prøve/sample Pollen
L6

X11

MKH
L4

11-05-2011

Prøve/sample Pollen

D5B20110511B

X12

MKH
L3

11-05-2011

Prøve/sample Pollen

D5B20110511B

X13

MKH
L2

11-05-2011

Prøve/sample Pollen

L2 Øverst 1/3 D5B20110511B

X14

MKH
L2

11-05-2011

Prøve/sample Pollen

L2 Midt 2/3

X15

MKH
11-05-2011
D5B20110511B

Prøve/sample Pollen
L2

L2 Nederst 3/3

X16

MKH
L1

11-05-2011

Prøve/sample Pollen

L1 Øverst 1/2 D5B20110511B

X17

MKH
11-05-2011
D5B20110511B

Prøve/sample Pollen
L1

L1 Nederst 2/2

X18

MKH
11-05-2011
D5B20110511B

Prøve/sample Jordbund

Mikromorfologi-prøve

D5B20110511B

X19
TD
11-05-2011 Knogle
Menneskeknogle
(underarmsknogle) fra formodet tidlig grav 1 i felt D2 - flade D4. Skelet gravet ind under den lille sten. Til
DNA.
D4B20110511A

X20

UDGÅR
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X21

MKH
27-06-2011
L68 (øverste del)

Prøve/sample Pollen

D11B20110627D

X22

MKH
L66

27-06-2011

Prøve/sample Pollen

D11B20110627D

X23

MKH
27-06-2011
L65 (nederste del)

Prøve/sample Pollen

D11B20110627D

X24

MKH
27-06-2011
L65 (midterste del)

Prøve/sample Pollen

D11B20110627D

X25

MKH
27-06-2011
L65 (øverste del)

Prøve/sample Pollen

D11B20110627D

X26

MKH
27-06-2011
L60 (nederste del)

Prøve/sample Pollen

D11B20110627D

X27

MKH
L61

27-06-2011

Prøve/sample Pollen

D11B20110627D

X28

MKH
L60

27-06-2011

Prøve/sample Pollen

D11B20110627D

X29

MKH
L59

27-06-2011

Prøve/sample Pollen

D11B20110627D

X30

MKH
L52

27-06-2011

Prøve/sample Pollen

D11B20110627D
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X31

MKH
L51

27-06-2011

Prøve/sample Pollen

D11B20110627D

X32

MKH
L65a

27-06-2011

Prøve/sample Pollen

D11B20110627D

X33

MKH
L62

27-06-2011

Prøve/sample Pollen

D11B20110627D

X34

MKH
27-06-2011
L60 (m. vest)

Prøve/sample Pollen

D11B20110627D

X35

MKH
L58

27-06-2011

Prøve/sample Pollen

D11B20110627D

X36

MKH
27-06-2011
L54 (nederste del)

Prøve/sample Pollen

D11B20110627D

X37

MKH
27-06-2011
L54 (øverste del)

Prøve/sample Pollen

D11B20110627D

X38
MKH
27-06-2011
udtaget af jernlaget koncentreret

Prøve/sample Jordbund
D11B20110627D

X39
MKH
27-06-2011 Prøve/sample Jordbund
referenceprøve i profil D11 D11B20110627D
L65

X40

MKH
27-06-2011
L68 (nederste del)

Prøve/sample Pollen

Jordprøve af jernlag i profil D11
L63

Jordprøve under jernlag -

D11B20110627D
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X41
MDJ
27-06-2011 Prøve/sample Mikromorfologi
Mikroslibsprøve af
S-profil (D11) i felt V (D10). Prøven dækker til og med B-horisont til lige under stærkt omrodet
kirkegårdsfyld.
D11B20110627D

X42
MDJ
udgravet af Dygve/Krogh

14-07-2011 Prøve/sample DNA
D10B20110714A

X43
MDJ
14-07-2011
individ i D14/felt IV. Til DNA.

Prøve/sample DNA
D14B20110714A

Tandprøve til DNA. Fra skelet

Overarmsknogle fra dybeste

X44
MDJ
27-06-2011 Prøve/sample Mikromorfologi
S-profil (D11) i felt V (D10). Prøven dækker jern-udfældning og de tilstødende lag.

Mikroslibsprøve af
D11B20110627D

X45

LL
18-07-2011
D1B20110516B

Knogle

Grav A i felt D1 (felt I)

X46

LL
18-07-2011
D1B20110516B

Knogle

Skelet/grav B i felt D1 (felt I)

X47

LL
18-07-2011
D1B20110516B

Knogle

Skelet/grav C i felt D1 (felt I)

X48

LL
18-07-2011
D1B20110516B

Knogle

Skelet/grav D i felt D1 (felt I)

X49

LL
18-07-2011
D1B20110516B

Knogle

Skelet/Grav E i felt D1 (felt I)

X50

LL
18-07-2011
D1B20110516B

Knogle

Skelet/grav F øst i felt D1 (felt I)

X51

LL
18-07-2011
D1B20110516B

Knogle

Skelet/grav F vest i felt D1 (felt I)
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X52
I)

LL
18-07-2011
D1B20110516B

X53
LL
Over skelet A (felt D1)

Knogle

18-07-2011 Knogle
D1B20110516B

Løsfund (knogler) fra felt D1 (felt

Knogler fra opfyld i øverste lag.

X54

LL
18-07-2011
D14B20110616B

Knogle

Skelet/grav 1 i felt D14 (felt IV)

X55

LL
18-07-2011
D14B20110616B

Knogle

Skelet/grav 2 i felt D14 (felt IV)

X56

LL
18-07-2011
D14B20110616B

Knogle

Skelet/grav 3 i felt D14 (felt IV)

X57
IV)

LL
18-07-2011
D14B20110616B

Knogle

Løsfund (knogler) fra felt D14 (felt

X58
LL
18-07-2011
D14 (felt IV) D14B20110616B

Prøve/sample Jordbund

Jordprøve 1 - under skelet 1 i felt

X59
LL
18-07-2011
D14 (felt IV) D14B20110616B

Prøve/sample Jordbund

Jordprøve 2 - under skelet 1 i felt

X60
LL
18-07-2011
D14 (felt IV) D14B20110616B

Prøve/sample Jordbund

Jordprøve 1 - under skelet 2 i felt

X61
LL
18-07-2011
D14 (felt IV) D14B20110616B

Prøve/sample Jordbund

Jordprøve 2 - under skelet 2 i felt

41

X62
LL
18-07-2011
D10 (felt V) (Borested NØ-søjle)

Knogle
D10B20110622B

Knogler under kranie (X63) i felt

X63

LL
18-07-2011
D10B20110622B

Knogle

Kranie fra felt D10 (felt V)

X64
V) vestende

LL
18-07-2011
D10B20110622B

Knogle

"Kroghs knogler" - felt D10 (felt

X65
skelet 1

LL
18-07-2011
D10B20110622B

Prøve/sample Jordbund

Jordprøve - felt D10 (felt V) under

X66
(felt I)

LL
18-07-2011
D1B20110516B

Glas

Glas-stykke fra grav A i felt D1

X67
(felt IV)

LL
18-07-2011
D14B20110616B

Tegl

X68
LL
"Kroghs knogler"

Tegl fra grav/skelet 2 i felt D14
X55

18-07-2011 Slagge
D10B20110622B

X69
LL
18-07-2011
skeletterne B, C + D i felt D1 (felt I)

X70
CSA/LL
(bundniv.) - fra soldning

X45

Knogle
D1B20110516B

20-07-2011 Knogle, tænder
D1B20110720A

Slagge fra lag under lag med

Knogler fra afrensning af

Knogler + tænder fra D1 niv 4

X71
soldning

CSA/LL
20-07-2011
D1B20110720A

Metal

Metal fra D1 niv 4 (bundniv) - fra

X72
fra soldning

CSA/LL
20-07-2011
D1B20110720A

Keramik

Keramik fra D1 niv 4 (bundniv) -
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X73
CSA/LL
(bundniv) - fra soldning

20-07-2011 Frådsten, tegl
D1B20110720A

Frådsten + tegl fra D1 niv 4

X74

CSA/LL
20-07-2011
D1B20110720B

Metal

Metal fra D1 niv 1 - fra soldning

X75
soldning

CSA/LL
20-07-2011
D1B20110720B

Knogle, tænder

Knogler + tænder fra D1 niv 1 - fra

X76
CSA/LL
D1 niv 1 - fra soldning

X77

20-07-2011 Frådsten, keramik, tegl, flintFrådsten, keramik, tegl + flint fra
D1B20110720B

CSA/LL
20-07-2011
D1B20110720B

Glas

Glas fra D1 niv 1 - fra soldning

X78
CSA/LL
20-07-2011 Andet
brændt) fra D3 - fra soldning D3B20110720A

Ubestemmeligt materiale (evt.

X79

Metal fra D3 - fra soldning

CSA/LL
20-07-2011
D3B20110720A

Metal

Keramik, frådsten,

X80
CSA/LL
20-07-2011
tegl, kalk + skiffer fra D3 - fra soldning

Keramik, frådsten, tegl, kalk, skiffer
D3B20110720A

X81

CSA/LL
20-07-2011
D3B20110720A

Træ

Træ fra D3 - fra soldning

X82

CSA/LL
20-07-2011
D3B20110720A

Glas

Glas fra D3 - fra soldning
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X83
soldning

CSA/LL
20-07-2011
D3B20110720A

Knogle, tænder

Knogler + tænder fra D3 - fra

X84
CSA/LL
21-07-2011 Flint, porfyr, frådsten, tegl Flint, porfyr, frådsten + tegl fra
bundniv i D10 - fra soldning D10B20110721A

X85
CSA/LL
D10 - fra soldning

21-07-2011 Knogle, tænder
D10B20110721A

Knogler + tænder fra bundniv i

X86
CSA/LL
21-07-2011 Knogle, tænder
(håndgravning) - fra soldning D1B20110721A

Knogler + tænder fra D1 niv 3

X87
CSA/LL
21-07-2011
- fra soldning D1B20110721A

Mønt

Mønt fra D1 niv 3 (håndgravning)

X88
CSA/LL
21-07-2011
niv 3 (håndgravning) - fra soldning

Tegl, frådsten, flint
D1B20110721A

Tegl, frådsten + brændt flint fra D1

X89
fra soldning

CSA/LL
21-07-2011
D1B20110721A

Metal

Bly fra D1 niv 3 (håndgravning) -

X90
fra soldning

CSA/LL
21-07-2011
D1B20110721A

Glas

Glas fra D1 niv 3 (håndgravning) –

Keramik
D1B20110721A

Potteskår uden ornamentik fra D1

X91
CSA/LL
21-07-2011
niv 3 (håndgravning) - fra soldning

X92
CSA/LL
21-07-2011 Metal
(håndgravning) - fra soldning D1B20110721A

Diverse metal fra D1 niv 3

X93
soldning

Træ + trækul fra profil D13 - fra

CSA/LL
21-07-2011
D13B20110721A

Træ, trækul
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X94

CSA/LL
21-07-2011
D13B20110721A

Træ

Træ (pind) fra D3 - fra soldning

X95
fra soldning

CSA/LL
21-07-2011
D13B20110721A

Knogle, tænder

Knogler + tænder fra profil D13 -

X96
soldning

CSA/LL
21-07-2011
D13B20110721A

Metal

Diverse metal fra profil D13 - fra

X97
CSA/LL
21-07-2011
- fra soldning D13B20110721A

Keramik

To stykker keramik fra profil D13

X98
soldning

CSA/LL
21-07-2011
D13B20110721A

Tegl, frådsten

Tegl + frådsten fra profil D13 - fra

X99
fra soldning

CSA/LL
21-07-2011
D1B20110721B

Glas

Glas fra D1 niv 2 (håndgravning) -

X100
CSA/LL
21-07-2011 Trækul
(håndgravning) - fra soldning D1B20110721B

Trækul fra D1 niv 2

X101
CSA/LL
21-07-2011 Metal, træ
(håndgravning) - fra soldning D1B20110721B

Søm med træ fra D1 niv 2

X102
CSA/LL
21-07-2011 Knogle, tænder
(håndgravning) - fra soldning D1B20110721B

Knogler + tænder fra D1 niv 2

X103
fra soldning

Bly fra D1 niv 2 (håndgravning) -

CSA/LL
21-07-2011
D1B20110721B

Metal
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X104
CSA/LL
21-07-2011 Slagge
(håndgravning) - fra soldning D1B20110721B

Slagge fra D1 niv 2

X105
CSA/LL
21-07-2011 Keramik, skiffer
(håndgravning) - fra soldning D1B20110721B

Keramik + skiffer fra D1 niv 2

X106
CSA/LL
D14 - fra soldning

Knogler+ tænder fra bundniv i

21-07-2011 Knogle, tænder
D14B20110721A

X107
CSA/LL
21-07-2011 Flint
bundniv i D14 - fra soldning D14B20110721A

Flint (muligvis tværpil) fra

X108
soldning

Tegl fra bundniv i D14 - fra

CSA/LL
21-07-2011
D14B20110721A

X109
CSA/LL
i D14 - fra soldning

Tegl

21-07-2011 Frådsten, kalk
D14B20110721A

Frådsten, kalk + "sten" fra bundniv

X110
fra soldning

CSA/LL
21-07-2011
D14B20110721A

Flint

Brændt flint fra bundniv i D14 -

X111
soldning

CSA/LL
21-07-2011
D14B20110721A

Træ

Træ fra bundniv i D14 - fra

X112
soldning

CSA/LL
21-07-2011
D14B20110721A

Metal

Bly fra bundniv i D14 - fra

X113
CSA/LL
21-07-2011 Metal
bundniv i D14 - fra soldning D14B20110721A

Diverse metal-genstande fra

X114
soldning

Glas fra bundniv i D14 - fra

CSA/LL
21-07-2011
D14B20110721A

Glas
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X115
soldning

CSA/LL
21-07-2011
D14B20110721A

Trækul

X116
CSA/LL
21-07-2011 Keramik
bundniv i D14 - fra soldning D14B20110721A

Trækul fra bundniv i D14 - fra

Uornamenteret keramik fra

Knogler + tænder

X117
CSA/LL
21-07-2011
fra topfyld i D18 - fra soldning

Knogle, tænder
D18B20110721A

X118
soldning

CSA/LL
21-07-2011
D18B20110721A

Metal

Metal fra topfyld i D18 - fra

X119

CSA/LL
21-07-2011
D18B20110721A

Metal

Bly fra opfyld i D18 - fra soldning

X120
soldning

CSA/LL
21-07-2011
D18B20110721A

Træ, trækul

Træ + trækul fra topfyld i D18 - fra

X121
soldning

CSA/LL
21-07-2011
D18B20110721A

Frådsten

Frådsten fra topfyld i D18 - fra

X122
CSA/LL
21-07-2011 Keramik, glas
stykke glas fra topfyld i D18 - fra soldning D18B20110721A

Keramik + lille

X123
CSA/MDJ 15-12-2016
–fra soldning D18B20120207A

Glas

enkelt stykke glas fra topfyld i D18

X124

Keramik

keramik fra D1 niv1

CSA/MDJ 15-12-2016
D1B20120207A
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X125

CSA/MDJ 15-12-2016
D1B20120207B

Skifer

Skiffer fra D1 niv2 (håndgravning)

X126

CSA/MDJ 15-12-2016
D3B20120207A

Keramik

keramik fra D3

X127

CSA/MDJ 15-12-2016
D1B20120221A

Keramik

Keramik fra Grav A i felt D1

X128

CSA/MDJ 15-12-2016
D1B20120221A

Mønt

Mønt fra Grav A i Felt D1

X129

CSA/MDJ 15-12-2016
D1B20120221A

Glas

Glas fra Grav A i felt D1

X130
CSA/MDJ 15-12-2016
over skelet A D1B20120221A

Keramik

Keramik fra opfyld i øverste lag -

X131

CSA/MDJ 15-12-2016
D1B20120221A

Kildekalk

Kildekalk fra felt IV - løsfund

X132
skelet A

CSA/MDJ 15-12-2016
D1B20120221A

Jern

Jern fra opfyld i øverste lag - over
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2.13 Lagbeskrivelser

D5

L1

MKH

D5B20110509B

09-05-2011

Pedologi

Forbruningshorisont 10 YR 3/3. Horisonten dykker i det af Knud Krogh ekstra nedgravede
hul ned i sandsynligvis en rodvælter med udfældningsforstærkelse. Diffus overgang til
underliggende undergrund og overliggende A-horisont -makroskopisk ingen skarpe
grænser/ujævnheder, der kan markere nedgravning/omrodet materiale - sandsynligvis
gammel. Se i øvrigt L18

D5, D7

L2

MKH

D5B20110509B

09-05-2011

Muldlag

10 YR 2/2. Lerblandet sand til sandblandet ler, homogent, ingen synlige inklusioner af trækul
eller andet - enkelte mindre dyregange - diffus grænse nedadtil - ingen indikationer på
dyrkning. Enkelte spredet småsten 0-5 %.

D5
pedologi

L3

MKH

D5B20110509B

09-05-2011

Muldlag +

Svagt rødlig udfældningshorisont (Fe) i muldlaget, 7,5 YR 2,5/2. I øvrigt fyld som muldlaget
L2

D5, D7
pedologi

L4

MKH

D5B20110509B

09-05-2011

Muldlag +

Svagt reduceret horisont i muldlaget 10 YR 3/2. Svarer sandsynligvis til en begravet
væksthorisont, men egentlig veg.lag kan ikke makroskopisk defineres. I øvrigt fyld som
muldlaget L2

D5

L5

MKH

D5B20110509B

09-05-2011

Påfyld

Mørkt humøst påfyldningslag umiddelbart oven på A-horisont 10 YR 2/2. Mulig veg? I en
zone mod syd har grænsen ml. A og påfyld bliver diffus længere mod syd. Ligner lidt
opgravet materiale, men kan ikke afvises, at der er tale om en form for ler-humusforstærkelse. Båndkarakteren er dog meget svag - og kun nuanceforskel over til L6

D5, D7

L6

MKH

D5B20110509B

09-05-2011

Fyldlag
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Mørk påfyldning oven på A-horisont, heterogent 10 Yr 2/2 - 3/2. Spredte inklusioner af
trækulsnistre op til 0,5 cm store og små (<2 mm inklusioner af gult undergrundsmateriale).
Tendens enkelte steder til horisontal aflejringsstruktur, men hovedindtrykket er relativt
heterogent aflejret materiale. Linserne L7 og L9 Materialet er meget kompakt lerblandet sand
med et humusindhold svarende til muldlaget 0-5%. Ganske få <1 mm store nistre af
rødbrændt materiale.

D5, D7

L7

MKH

D5B20110509B

09-05-2011

Påfyld

Lyst, gulligt linsepræget påfyldningslag 10 YR 3/6. Lerblandet sand. Heterogent iblandet Amateriale - grænser klart defineret både mod omkringliggende fyld og mht. indre inklusioner ingen vækstlag.

D5, D7

L8

MKH

D5B20110509B

09-05-2011

Påfyld

Mørkt påfyldningslag 10 YR 2/1. Grundlæggende som L6. En svag tendens til mere
inkluderet trækul/lidt større nistre. Svagt mere heterogent med flere undergrundsnistre.

D5

L9

MKH

D5B20110509B

09-05-2011

Påfyld

Lys linse af hulligt undergrundsmateriale indlejret i L8. Som L7.

D5

L10

MKH

D5B20110509B

09-05-2011

Opfyldslag

Opfyld i grav: med klumper af undergrundsmateriale (meget leret 10 YR 4/6).
Baggrundsmatrix 10 YR 3/2. Lerblandet sand. Ingen tegl, ingen frådsten, ingen
knoglestumper, enkelte små nistre trækul, intet mørtel.

D5

L11

MKH

D5B20110509B

09-05-2011

Opfyldslag

Humøs opfyldsmateriale i grav. 10 YR 2/2. Fyldbeskrivelse som for matrix i lag 10.

D5, D7

L12

MKH

D5B20110509B

09-05-2011

Opfyldslag

Brokkefyldt lag - tegl, enkelte frådsten, en del nistre af mørtel ml. stenpakning.
Baggrundsmatrix 10 YR 3/2. Det hele sammenblandet i en meget heterogen blanding - spredte
nistre af trækul - ingen klare lagretninger - stenene lagt delvist skråt udad Fylden væsentligt
løsere end den underliggende fyld. (skitse af fyldtretningen fra L14!)

50

D5, D8

L13

MKH

D5B20110509B

09-05-2011

Undergrund

Lysgult (let reduceret) undergrundsmateriale - svagt heterogent præg. 10 YR 4/4. sandblandet
ler.

D6

L14

MKH

D6B20110509B

09-05-2011

Opfyldslag

Som L12 matrix 10 YR2/2. Se lommebogsbeskrivelse af fyld. Sandsynligvis en del af L12,
men tendens til orientering af flade sstykker med hældning udad (skitse!)

D6

L15

MKH

D6B20110509B

09-05-2011

Opfyldslag

Heterogent opfyldslag med tegl, lerklumper, mørtel og frådsten. Mere porøs end L17 - relativt
skarp grænse ml. L15. Baggrundsfyld 10 YR 2/2. Meget tegl især i toppen. Forholdsvist løst.

D6

L16
Udgår

MKH

D6B20110509B

09-05-2011

D6, D8

L17

MKH

D6B20110509B

09-05-2011

Baggrund 10 YR 3/2. Forholdsvis kompakt (mere end overliggende mindre end påfyld).
Nogle nistre og teglstykker spredt i fylden. En del knogler i fylden. Grænsen mod gravfyld i
grav 1 er forholdsvis diffus, men kan erkendes ved et skel mellem fyld med spredte
undergrundsinklusioner i gravfyld - grav 1 (L10) og fyld med teglinklusioner og knogler
(L17)

D5
horisont

L18

MKH

D5B20110509B

09-05-2011

Undergr.C-

10 YR 4/6 (rent undergrundsmateriale under B). I den øverste del forholdsvis sandet siltet,
derunder ca. 20 cm. Mere leret: sandblandet ler til ler - flydende overgang. Enkelte spredte
småsten 0-5%

D5

LA

MKH

D5B20110509B

09-05-2011

Grænseflade - formodet nedgravning på 1586-opretning af stenen. Meget skarpt defineret.
Svinger lidt omkring L19, men ellers jævn bund.
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D5, D6

LB

MKH

D5B20110509B

09-05-2011

Gravnedgravning grav 1 - specielt grænse mellem mos øst i sydprofil er svagt defineret.

D6

LC

MKH

D6B20110509B

09-05-2011

Nedgravning nyere tid. Veldefineret grænse mellem L14 og L15. Svagere mellem L15 og L17
- primært inklusionsforskel og sampakthedsforskel.

D5

L19

MKH

D5B20110509B

09-05-2011

Stensætning

Stensætning: eksponeret ved 1586-nedgravningen, men stadig indlejret i påfyld L8. Den
øverste sten er flækket - måske pga. pres? Ingen spor af nedgravning omkring disse sten.

D7

L20

MKH

D7B20110509B

09-05-2011

Gravfyld

M. tegl og mørtel - mindre omfang end i L12, men grænse ikke klart identificerbar. Kun
enkelte undergrundsnistre. En relativt stor andel mørtel. Ingen synlige knogler, lidt frådsten,
en del tegl.

D7, D8

L21

MKH

D7B20110509B

09-05-2011

Gravfyld

Heterogen blanding med inklusioner af meget undergrundsmateriale, meget tegl - en del
mørtel og knogler - ret lig fyld L15

------------------------------------------------

D9

L22

MKH

D9B20110509A

09-05-2011

10 YR 3/2. Lerblandet sand. Kompakt brokkelag med mange teglsten, frådsten, sten op til 10
cm i diameter, bl.a. også teglsten med puds og tagsten. Enkelte steder meget koncentreret,
andre steder mere spredt og der er generelt mindre stykker. Formodentlig mange
nedgravninger gennem dette lag, men grænser kan ikke erkendes. En del spredte knogler i
laget - alle slags bortset fra kranier. Spredte nistre trækul. En del inklusioner af gult
undergrundsler (federe ler (sandblandet ler)) mod vest i en stor heterogen koncentration. Flere
store klumper mørtel både kalk- og sand mørtel. Ingen synlig skarp nedre grænse, men tydelig
overgang i form af indhold af tegl. Skitse!
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D9

L23

MKH

D9B20110509A

09-05-2011

Gravfyld

Gravfyld. Forholdsvis homogen sandblandet ler 10 YR 3/2, med nogle spredte små
inklusioner af frådstensfragmenter (generelt små). Enkelte nistre trækul. Ingen tegl.
Veldefineret skarp nedre grænse.

D9

L24

MKH

D9B20110509A

09-05-2011

10 YR 4/2. Homogen humøst sandblandet ler, lidt lysere end overliggende fyld. Mindre fast
end overliggende fyld. Intet tegl el.lign. Inklusioner af trækul. Ganske enkelte inklusioner af
frådsten, men betydeligt mindre end overliggende lag L23. Hovedstenen ligger formodentlig i
denne fyld men har været eksponeret af nedgravningen m. fyld L22. Skarp, abrupt
veldefineret grænse mod undergrund.

D9

L25

MKH

D9B20110509A

09-05-2011

Gravfyld

Gravfyld. Stærkt undergrundsopblandet heterogent fyldlag. 10 YR 4/6 - 10 YR 3/2
nogenlunde ligeligt fordelt - af de to materialer. Sandblandet ler. Ingen inklusioner af tegl,
frådsten el. mørtel. Ingen løse knoglefragmenter. Skarp, veldefineret grænse mod undergrund.

D9

L26
MKH
D9B20110509A
09-05-2011 Undergrund
Undergrund 10 YR 5/8. Sandblandet ler. Toppen af C- bortgarvet af grave overalt.

-----------------------------------------------------------

D11

L51

MKH

D11B20110627E

27-06-2011

Opfyld i nedgr.

Formodet i opfyld i 1586-nedgravning. Forholdsvis porøs fyld med mange inklusioner af tegl
og kalk - mørtel - meget små fragmenter og nistre overvejende.

D11

L52

MKH

D11B20110627E

27-06-2011

Opfyld

Som L57, men større indhold af undergrundsmateriale i et sådant omfang, at en grænse ses
forholdsvist tydeligt.

53

D11

L53

MKH

D11B20110627E

27-06-2011

Opfyld

Heterogen blanding af undergrundsnistre, teglfragmenter, knoglefragmenter, frådsten og lidt
kalk i baggrundsmatrix og humøs lerblandet sand 10 YR 2/2. Grænse mod L54 ligger uheldigt
i hjørne, så svær at iagttage, men matrix klart forskellig. Grænse mod L52 forholdsvis klar -->
to opfyldshorisonter i samme sekvens.

D11

L54

MKH

D11B20110627E

27-06-2011

Påfyld

Mørkebrunt humusholdigt lerblandet sand med små inklusioner af undergrund, enkelte nistre
af frådsten og knoglestykker. Helt i toppen ganske små nistre af tegl, men ellers teglfri - ikke
synlig mørtel/kalk. Diffust afgrænset nedad - skarpt afgrænset opad mod formodet nedskæring
til 1586-grube. Muligvis successiv tilvækst - ingen klare nedgravningsgrænser mod
underliggende. 10 YR 2/2.

D11

L55

MKH

D11B20110627E

27-06-2011

Gravfyld

Overvejende A-materiale med heterogent iblandet klumper af undergrundsmateriale op til 2
cm i diameter. Inklusioner af store teglstykker spredt og spredte nistre af frådsten og
knoglefragmenter. Nedgravningsgrænse klar og veldefineret.

D11

L56

MKH

D11B20110627E

27-06-2011

Påfyld

10 YR 2/2. Påfyld - svagt afgrænset fra L60 og meget diffust fra L54. En del flere inklusioner
af undergrundsnistre - ganske små og lidt lysere end fyld L60. Til forskel fra fyld L54 ingen
synlige frådstensnistre eller knogler. Diffust afgrænset mod fyld L53.

D11

L57

MKH

D11B20110627E

27-06-2011

Påfyld

MKH

D11B20110627E

27-06-2011

Påfyld

Som L58

D11

L58

10 YR 4/4. Påfyld - omlejret C. Skarpt abrupt afgrænset - inden for horisonten tendens til ?
Eller heterogen struktur. Ikke tørvefyld, men klumper af materiale - udjævnet. Lerblandet
sand til sandblandet ler - ingen inklusioner i øvrigt.

D11

L59
MKH
D11B20110627E
Stabilgrusopfyld, tidligere udgravning.

27-06-2011

Opfyld

54

D11

L60

MKH

D11B20110627E

27-06-2011

Påført

Formodentligt påført materiale - højt organisk indhold - alternativt kulturlagstilvækst.
Gennemgående homogent mørkt lerblandet sand, men enkelte steder små nistre af
undergrundsmateriale, der antyder begrænset bioturbation 10 YR 2/1. Meget skarpt afgrænset
(abrupt og klar) mod fyld 55, 58 og 65. Mere diffust mod 56 og 54.

D11

L61

MKH

D11B20110627E

27-06-2011

Påført

MKH

D11B20110627E

27-06-2011

Påfyld

Som 58

D11

L62

Let heterogent præg. Sandsynligvis del af påført materiale, men uklart i forhold til den
omrodede karakter af underliggende materiale (fyld 65a). Også mere diffus end fyld 58 m.fl.
10 YR 3/3. Skarpt afgrænset - ingen inklusioner.

D11

L63

MKH

D11B20110627E

27-06-2011

Pedologi

Rødfarvet lag/horisont 2,5 YR 2,5/3. Tolkning: Brandlag over for jern- og manganudfældning.
Ser mest ud som jernudfældning - ikke cementeret, omgivet af sorte 2-4 mm tynde horisonter,
sandsynligvis mangan. Det røde kan ved afbrækning ses at ligge koncentreret på brudflader -> næppe brandlag.

D11

L64

MKH

D11B20110627E

27-06-2011

Påfyldsmateriale

10 YR 3/2. Som 58 men mørkere - mere opblandet med heterogent blandet undergrunds- og
A-materiale.

D11

L65

MKH

D11B20110627E

27-06-2011

Begravet A

Begravet A-horisont. Meget veldefineret, abrupt afgrænset overkant bortset fra under fyld 62
(fyld 65a) 10 YR 2/2. I forhold til A-horisont i felt II (østfeltet) mangler her
reduceringshorisont omkring vegetationsstribe. Homogent lerblandet sand.
D11

L65a

MKH

D11B20110627E

27-06-2011

Begravet A

Som 65 men lidt heterogent præg og fordybning i overfladen. 10 YR 3/1.

55

D11

L66

MKH

D11B20110627E

27-06-2011

Begravet A

Bunden af begravet A-horisont - heterogent præg (A- og C-materiale) - skarpe grænser sandsynligvis bioturbation, men skarpere markeret end det normalt ses - måske ?
Tildækningshistorie?. I den øvrige del af forløbet under begravet A er der tale om en mere
diffus overgang.
D11

L67

MKH

D11B20110627E

27-06-2011

Undergrund

Som 68 men tegnede sig som rundt fyldskifte i undergrund.
D11

L68

MKH

D11B20110627E

27-06-2011

Undergrund

Primært B-horisont. Lerblandet sand. Let forbrunet undergrundsmateriale - visse steder
forholdsvis blakket/heterogent præg --> rod-/dyregangs-gennemsat - kan ikke udelukkes, at
der er tale om "gamle" anlæg, men mest sandsynligt bioturbation og udvaskning. 10 YR 3/4 lysere nedefter - 10 YR 4/6
D11

L69

MKH

D11B20110627E

27-06-2011

Fyld i nedgr.10 YR2/2. Bundopfyld i formodet nedgravning til sten. Homogent A-materiale.
Lerblandet sand med relativt højt humusindhold. Ingen inklusioner.

-------------------------------------------------------------

D20

L1
MDJ
D20B20110825C
Nedgravning til boring. Stabilgrus. Moderne.

25-08-2011

D20

L2

D20B20110825C

25-08-2011

D20B20110825C

25-08-2011

MDJ

Sandlag/pigsten. Moderne
D20

L3

MDJ

Nedgravning. Gråbrunt humøst lag med ganske få inklusioner. Tegl. Svagt leret, humøst sand.
Moderne.

D20

L4

MDJ

D20B20110825C

25-08-2011

Nedgravning, muligvis ifm. Boring. Meget lig L6, men uden indslag af knogler og med få
stykker tegl. Moderne.
D20

L5

MDJ

D20B20110825C

25-08-2011

Humøst, leret sand m. større stykker tegl og flere stykker frådsten. Få indslag af knogler
(omrodet). Særligt mod bund ses større sten. Gråbrun fyld.
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D20

L6

MDJ

D20B20110825C

25-08-2011

Humøst, kraftigt leret sand, mørkbrun. Større stykker knogler. Kun svage tegn på
tegl/frådsten.
D20

L7

MDJ

D20B20110825C

25-08-2011

Som L6, men kun få knogler (flere in situ) og mere grålig. Klar grænse mod undergrund.

D20

L8

MDJ

D20B20110825C

25-08-2011

Heterogen fyld med store partier af undergrundsmateriale. I toppen større knogler. Uklar
grænse mod L9, klar mod L4.
D20

L9

MDJ

D20B20110825C

25-08-2011

Opblandet fyld med nistre af undergrundsmateriale. Sandet ler, humøst, heterogent. Muligvis
nedgravet grøft igennem L7 og ind i undergrund.

57

2.14 Fotoliste
Foto

Dato
Fotograf

Type

Beskrivelse

Retning

Begivenhed

F1

26-04-2011
PJ

Situation

Fjernelse af pigsten

N

D1B20110426B

F2

26-04-2011
PJ

Situation

Fjernelse af pigsten

N

D1B20110426B

F3

26-04-2011
PJ

Situation

Afrømning med maskine

N

D1B20110426B

F4

26-04-2011
PJ/CSA

Situation

Afrømning med maskine

N-Ø

D1B20110426B

F5

27-04-2011
PJ/CSA

Situation

Afrømning med maskine

N-Ø

D1B20110426B

F6

27-04-2011
CSA

Situation

D1 set mod Nord

N

D1B20110427A

F7

27-04-2011
CSA

Situation

D1 set mod Øst

Ø

D1B20110427A

F8

27-04-2011
CSA

Situation

D1 set fra sydhøjen

N

D1B20110427A

F9

27-04-2011
CSA

Situation

D1 set fra sydhøjen

N

D1B20110427A

F10

27-04-2011 Situation
D1B20110427A

D1 kort inden skelet A fremkom
CSA

N-Ø

F11

28-04-2011
PJ

Observation

Fotografering af skelet A

N

D1B20110428A

F12

28-04-2011
PJ

Observation

Fotografering af skelet A

N

D1B20110428A

F13

28-04-2011
PJ

Observation

Fotografering af skelet A

N

D1B20110428A

F14

28-04-2011
PJ

Observation

Fotografering af skelet A

N

D1B20110428A

F15

28-04-2011
PJ

Observation

Fotografering af skelet A

N

D1B20110428A

58

F16

03-05-2011 Observation
D1B20110503A

Fotografering af skelet B,C og D
CSA

N

F17

03-05-2011 Observation
D1B20110503A

Fotografering af skelet B,C og D
CSA

N

F18

03-05-2011 Observation
D1B20110503A

Fotografering af skelet B,C og D
CSA

N

F19

04-05-2011 Observation
D1B20110504B

Fotografering af skelet, Grav E (m hovedsten)
PJ

N

F20

04-05-2011 Observation
D1B20110504B

Fotografering af skelet, Grav E (m hovedsten)
PJ

N

F21

04-05-2011 Observation
D4B20110504A

Bundniveau i felt 2, fotograferet i kunstigt lys
PJ

N

F22

04-05-2011 Observation
D4B20110504A

Bundniveau i felt 2, fotograferet i kunstigt lys
PJ

N

F23

04-05-2011 Observation
D4B20110504A

Bundniveau i felt 2, fotograferet i kunstigt lys
PJ

N

F24

04-05-2011 Observation
D4B20110504A

Bundniveau i felt 2, fotograferet i kunstigt lys
PJ

V

F25

04-05-2011 Observation
D4B20110504A

Bundniveau i felt 2, fotograferet i kunstigt lys
PJ

V

F26

04-05-2011 Observation
D4B20110504A

Bundniveau i felt 2, fotograferet i kunstigt lys
PJ

N

F27

04-05-2011 Observation
D4B20110504A

Bundniveau i felt 2, fotograferet i kunstigt lys
PJ

V

F28

04-05-2011 Observation
D4B20110504A

Bundniveau i felt 2, fotograferet i kunstigt lys
PJ

V

F29

04-05-2011
V

Observation Stenpakning under den store runesten, fotograferet i kunstigt lys
D5B20110504A
PJ

F30

04-05-2011
V

Observation Stenpakning under den store runesten, fotograferet i kunstigt lys
D5B20110504A
PJ

F31

04-05-2011
V

Observation Stenpakning under den store runesten, fotograferet i kunstigt lys
D5B20110504A
PJ

F32

04-05-2011 Observation
D5B20110504A

Vestlige profilvæg(D5), fotograferet i kunstigt lys
PJ

V
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F33

04-05-2011 Observation
D5B20110504A

Vestlige profilvæg(D5), fotograferet i kunstigt lys
PJ

V

F34

04-05-2011 Observation
D5B20110504A

Vestlige profilvæg(D5), fotograferet i kunstigt lys
PJ

V

F35

04-05-2011 Observation
D7B20110504A

Nordlige profilvæg (D7), fotograferet i kunstigt lys
PJ

N

F36

04-05-2011 Observation
D7B20110504A

Nordlige profilvæg (D7), fotograferet i kunstigt lys
PJ

N

F37

04-05-2011 Observation
D7B20110504A

Nordlige profilvæg (D7), fotograferet i kunstigt lys
PJ

N

F38

04-05-2011 Observation
D7B20110504A

Nordlige profilvæg (D7), fotograferet i kunstigt lys
PJ

N

F39

04-05-2011 Observation
D7B20110504A

Nordlige profilvæg (D7), fotograferet i kunstigt lys
PJ

N

F40

04-05-2011 Observation
D6B20110504A

Sydlige profilvæg (D6), fotograferet i kunstigt lys
PJ

S

F41

04-05-2011 Observation
D6B20110504A

Sydlige profilvæg (D6), fotograferet i kunstigt lys
PJ

S

F42

04-05-2011 Observation
D8B20110504A

Østlige profilvæg (D8), fotograferet i kunstigt lys
PJ

Ø

F43

04-05-2011 Observation
D8B20110504A

Østlige profilvæg (D8), fotograferet i kunstigt lys
PJ

Ø

F44

04-05-2011 Observation
D8B20110504A

Østlige profilvæg (D8), fotograferet i kunstigt lys
PJ

Ø

F45

04-05-2011
PJ

Observation

Runesten fotograferet i kunstigt lys

V

F46

04-05-2011
PJ

Observation

Runesten fotograferet i kunstigt lys

V

F47

04-05-2011
PJ

Observation

Runesten fotograferet i kunstigt lys

V

F48

04-05-2011
PJ

Observation

Runesten fotograferet i kunstigt lys

S

F49

04-05-2011
PJ

Observation

Runesten fotograferet i kunstigt lys

S-Ø
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F50

04-05-2011
PJ

Observation

Runesten fotograferet i kunstigt lys

Ø

F51

04-05-2011
PJ

Observation

Runesten fotograferet i kunstigt lys

Ø

F52

04-05-2011
PJ

Observation

Runesten fotograferet i kunstigt lys

Ø

F53

04-05-2011
PJ

Observation

Runesten fotograferet i kunstigt lys

Ø

F54

04-05-2011
PJ

Observation

Runesten fotograferet i kunstigt lys

N-Ø

F55

04-05-2011
PJ

Observation

Runesten fotograferet i kunstigt lys

N-Ø

F56

04-05-2011
PJ

Observation

Runesten fotograferet i kunstigt lys

N-Ø

F57

04-05-2011
PJ

Observation

Runesten fotograferet i kunstigt lys

N

F58

04-05-2011
PJ

Observation

Runesten fotograferet i kunstigt lys

N

F59

04-05-2011
PJ

Observation

Runesten fotograferet i kunstigt lys

N

F60

05-05-2011 Observation Detail foto af vestprofil[D4 detail står der men det er profilen
under stenpakningen right?] V
D5B20110505B
MKH

F61

05-05-2011 Observation Detail foto af vestprofil[D4 detail står der men det er profilen
under stenpakningen right?] V
D5B20110505B
MKH

F62

05-05-2011 Observation Detail foto af vestprofil[D4 detail står der men det er profilen
under stenpakningen right?] V
D5B20110505B
MKH

F63

09-05-2011
MKH

Fortolkning

Vestlige profilvæg(D5)

V

D5B20110509A

F64

09-05-2011
MKH

Fortolkning

Vestlige profilvæg(D5)

V

D5B20110509A

F65

09-05-2011
MKH

Fortolkning

Vestlige profilvæg(D5)

V

D5B20110509A

F66

09-05-2011
MKH

Fortolkning

Vestlige profilvæg(D5)

V

D5B20110509A
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F67

09-05-2011
MKH

Fortolkning

Vestlige profilvæg(D5)

V

D5B20110509A

F68

09-05-2011
MKH

Fortolkning

Vestlige profilvæg(D5)

V

D5B20110509A

F69

09-05-2011
MKH

Fortolkning

Vestlige profilvæg(D5)

V

D5B20110509A

F70

09-05-2011
MKH

Fortolkning

Vestlige profilvæg(D5)

V

D5B20110509A

F71

09-05-2011
MKH

Fortolkning

Nordlige profilvæg (D7)

N

D7B20110509A

F72

09-05-2011
MKH

Fortolkning

Nordlige profilvæg (D7)

N

D7B20110509A

F73

09-05-2011
MKH

Fortolkning

Østlige profilvæg (D8)

Ø

D8B20110509A

F74

09-05-2011
MKH

Fortolkning

Østlige profilvæg (D8)

Ø

D8B20110509

F75

09-05-2011
MKH

Fortolkning

Sydlige profilvæg (D6)

S

D6B20110509A

F76

09-05-2011
MKH

Fortolkning

Sydlige profilvæg (D6)

S

D6B20110509A

F77

09-05-2011 Observation
D1B20110509A

Fotografering af skelet, Grav F
PJ

N

F78

09-05-2011 Observation
D1B20110509A

Fotografering af skelet, Grav F
PJ

N

F79

09-05-2011 Observation
D1B20110509A

Fotografering af skelet, Grav F
PJ

N

F80

10-05-2011

Situation

F81

10-05-2011

Situation

F82

10-05-2011

Situation

F83

10-05-2011

Situation

F84

10-05-2011

Situation

F85

10-05-2011

Situation

F86

10-05-2011

Situation
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F87

10-05-2011

Situation

F88

10-05-2011

Situation

F89

10-05-2011

Situation

F90

10-05-2011

Situation

F91

10-05-2011

Situation

F92

10-05-2011

Situation

F93

10-05-2011

Situation

F94

10-05-2011

Situation

F95

10-05-2011

Situation

F96

10-05-2011

Situation

F97

10-05-2011

Situation

F98

10-05-2011

Situation

F99

10-05-2011

Situation

F100

10-05-2011

Situation

F101

10-05-2011

Situation

F102

10-05-2011

Situation

F103

10-05-2011

Situation

F104

10-05-2011

Situation

F105

10-05-2011

Situation

F106

10-05-2011

Situation

F107

10-05-2011

Situation

F108

10-05-2011

Situation

F109

10-05-2011

Situation

F110

10-05-2011

Situation

F111

10-05-2011

Situation

F112

10-05-2011

Situation

F113

10-05-2011

Situation
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F114

10-05-2011

Situation

F115

10-05-2011

Situation

F116

10-05-2011

Situation

F117

10-05-2011

Situation

F118

10-05-2011

Situation

F119

10-05-2011

Situation

F120

10-05-2011

Situation

F121

10-05-2011

Situation

F122

10-05-2011

Situation

F123

10-05-2011

Situation

F124

10-05-2011

Situation

F125

10-05-2011

Situation

F126

10-05-2011

Situation

F127

10-05-2011

Situation

F128

10-05-2011

Situation

F129

10-05-2011

Situation

F130

10-05-2011

Situation

F131

10-05-2011

Situation

F132

10-05-2011

Situation

F133

10-05-2011

Situation

F134

10-05-2011

Situation

F135

10-05-2011

Situation

F136

10-05-2011

Situation

F137

10-05-2011

Situation

F138

10-05-2011

Situation

F139

10-05-2011

Situation

F140

10-05-2011

Situation
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F141

10-05-2011

Situation

F142

10-05-2011

Situation

F143

10-05-2011

Situation

F144

10-05-2011

Situation

F145

10-05-2011

Situation

F146

10-05-2011

Situation

F147

10-05-2011

Situation

F148

10-05-2011 Observation
D9B20110510A

Nordprofil (nedre del) i faskinefelt (D1)
PJ

N

F149

10-05-2011 Observation
D9B20110510A

Nordprofil (nedre del) i faskinefelt (D1)
PJ

N

F150

10-05-2011 Observation
D9B20110510A

Nordprofil (nedre del) i faskinefelt (D1)
PJ

N

F151

10-05-2011 Observation
D9B20110510A

Nordprofil (nedre del) i faskinefelt (D1)
PJ

N

F152

10-05-2011 Fortolkning
D9B20110510A

Nordprofil (nedre del) i faskinefelt (D1)
PJ

N

F153

10-05-2011 Fortolkning
D9B20110510A

Nordprofil (nedre del) i faskinefelt (D1)
PJ

N

F154

10-05-2011 Fortolkning
D9B20110510A

Nordprofil (nedre del) i faskinefelt (D1)
PJ

N

F155

10-05-2011 Observation
D9B20110510A

Nordprofil (øvre del) i faskinefelt (D1)
PJ

N

F156

10-05-2011 Observation
D9B20110510A

Nordprofil (øvre del) i faskinefelt (D1)
PJ

N

F157

11-05-2011
MKH

Detailfoto

Vestprofil under stenpakning V

D5B20110511A

F158

11-05-2011
MKH

Detailfoto

Vestprofil under stenpakning V

D5B20110511A

F159

11-05-2011
MKH

Detailfoto

Vestprofil under stenpakning V

D5B20110511A

F160

11-05-2011
MKH

Detailfoto

Vestprofil under stenpakning V

D5B20110511A

65

F161

11-05-2011
MKH

Detailfoto

Vestprofil under stenpakning V

D5B20110511A

F162

11-05-2011
MKH

Detailfoto

Vestprofil under stenpakning V

D5B20110511A

F163

11-05-2011
MKH

Detailfoto

Vestprofil under stenpakning V

D5B20110511A

F164

11-05-2011
MKH

Detailfoto

Vestprofil under stenpakning V

D5B20110511A

F165

11-05-2011
MKH

Detailfoto

Vestprofil under stenpakning V

D5B20110511A

F166

11-05-2011
MKH

Detailfoto

Vestprofil under stenpakning V

D5B20110511A

F167

11-05-2011
MKH

Detailfoto

Vestprofil under stenpakning V

D5B20110511A

F168

11-05-2011
MKH

Detailfoto

Vestprofil under stenpakning V

D5B20110511A

F169

11-05-2011
MKH

Detailfoto

Vestprofil under stenpakning V

D5B20110511A

F170

11-05-2011
MKH

Ovesigt

Prøveudtagning

V

D5B20110511A

F171

11-05-2011
MKH

Oversigt

Prøveudtagning

V

D5B20110511A

F172

11-05-2011
MKH

Detailfoto

Vestprofil under stenpakning V

D5B20110511A

F173

11-05-2011
MKH

Detailfoto

Vestprofil under stenpakning V

D5B20110511A

F174

11-05-2011
MKH

Detailfoto

Vestprofil under stenpakning V

D5B20110511A

F175

11-05-2011
MKH

Detailfoto

Vestprofil under stenpakning V

D5B20110511A

F176

11-05-2011
MKH

Detailfoto

Vestprofil under stenpakning V

D5B20110511A

F177

11-05-2011 Observation
D9B20110511A

Nordprofil i østgående grøft fra D1
PJ

N
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F178

11-05-2011 Observation
D9B20110511A

Nordprofil i østgående grøft fra D1
PJ

N

F179

11-05-2011 Observation
D9B20110511A

Nordprofil i østgående grøft fra D1
PJ

N

F180

11-05-2011 Fortolkning
D7B20110511A

Nordprofil D7 i D2 opstreget
PJ

N

F181

11-05-2011
PJ

Fortolkning

Sydprofil D6 i D2 opstreget S

D6B20110511A

F182

05-05-2011

Situation

Store runesten og Peter

S

F183

05-05-2011

Situation

Store runesten og Peter

S

F184

05-05-2011

Situation

Runestensudgravning

N

F185

05-05-2011

Situation

Jelling Kirke N

F186

05-05-2011

Situation

Jelling Kirke N

F187

05-05-2011

Situation

Jelling Kirke N

F188

05-05-2011

Situation

Jelling Kirke N

F189

05-05-2011

Situation

Jelling Kirke N

F190

05-05-2011

Situation

Flytning af den lille runesten SV

F191

05-05-2011

Situation

Flytning af den lille runesten SV

F192

05-05-2011

Situation

Flytning af den lille runesten V

F193

05-05-2011

Situation

Flytning af den lille runesten V

F194

05-05-2011

Situation

Flytning af den lille runesten V

F195

01-06-2011 Observation
D14B20110601A

Horisontaldokumentation af D14

F196

01-06-2011 Observation
D14B20110601A

Horisontaldokumentation af D14

F197

01-06-2011 Observation
D14B20110601A

Horisontaldokumentation af D14

S

F198

01-06-2011 Observation
D14B20110601A

Horisontaldokumentation af D14

N

F199

01-06-2011 Observation
D15B20110601A

Vertikaldokumentation af D15

S
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F200

01-06-2011 Observation
D15B20110601A

Vertikaldokumentation af D15

S

F201

01-06-2011 Observation
D15B20110601A

Vertikaldokumentation af D15

S

F202

01-06-2011 Observation
D16B20110601A

Vertikaldokumentation af D16

Ø

F203

01-06-2011 Observation
D16B20110601A

Vertikaldokumentation af D16

Ø

F204

01-06-2011 Observation
D16B20110601A

Vertikaldokumentation af D16

Ø

F205

01-06-2011 Observation
D16B20110601A

Vertikaldokumentation af D16

Ø

F206

01-06-2011 Observation
D16B20110601A

Vertikaldokumentation af D16

Ø

F207

01-06-2011 Observation
D17B20110601A

Vertikaldokumentation af D17

N

F208

01-06-2011 Observation
D17B20110601A

Vertikaldokumentation af D17

N

F209

01-06-2011 Observation
D17B20110601A

Vertikaldokumentation af D17

F210

14-06-2011 Observation
D13B20110614A

Vertikaldokumentation af D13

Ø

F211

14-06-2011 Observation
D13B20110614A

Vertikaldokumentation af D13

Ø

F212

14-06-2011 Observation
D13B20110614A

Vertikaldokumentation af D13

Ø

F213

14-06-2011 Observation
D13B20110614A

Stenpakning nord for den store runesten

S

F214

14-06-2011 Observation
D13B20110614A

Stenpakning nord for den store runesten

S

F215

14-06-2011 Observation
D13B20110614A

Vertikaldokumentation af D13

NØ

F216

14-06-2011 Observation
store runesten Ø

Vertikaldokumentation af D13 samt stenpakning nord for den
D13B20110614A

68

F217

14-06-2011 Observation
store runesten Ø

Vertikaldokumentation af D13 samt stenpakning nord for den
D13B20110614A

F218

14-06-2011 Observation
D14B20110614A

Horisontaldokumentation af D14 m søm (Sydlige del)

Ø

F219

14-06-2011 Observation
D14B20110614A

Horisontaldokumentation af D14 m søm (Sydlige del)

Ø

F220

14-06-2011 Observation
D14B20110614A

Horisontaldokumentation af D14 m søm (Nordlige del)

V

F221

14-06-2011 Observation
D14B20110614A

Horisontaldokumentation af D14 m søm (Nordlige del)

V

F222

14-06-2011 Observation
D14B20110614A

Horisontaldokumentation af D14 m søm (Nordlige del)

S

F223

15-06-2011 Observation
D17B20110615A

Vertikaldokumentation af D17

N

F224

15-06-2011 Observation
D17B20110615A

Vertikaldokumentation af D17

N

F225

16-06-2011 Observation
D14B20110616A

Horisontaldok af D14 m søm dybere niveau N

F226

16-06-2011

Observation

Vertikaldok af D16 m søm

Ø

D16B20110616A

F227

16-06-2011

Observation

Vertikaldok af D16 m søm

Ø

D16B2011061

F228

16-06-2011

Observation

Vertikaldok af D16 m søm

Ø

D16B20110616A

F229

16-06-2011

Observation

Vertikaldok af D16 m søm

Ø

D16B20110616A

F230

16-06-2011

Observation

Vertikaldok af D16 m søm

Ø

D16B20110616A

F231

16-06-2011

Observation

Vertikaldok af D16 m søm

Ø

D16B20110616A

F232

16-06-2011

Observation

Vertikaldok af D17 m søm

N

D17B20110616A

F233

16-06-2011

Observation

Vertikaldok af D17 m søm

N

D17B20110616A

F234

16-06-2011

Observation

Vertikaldok af D17 m søm

N

D17B20110616A

F235

16-06-2011

Observation

Vertikaldok af D17 m søm

N

D17B20110616A

F236

16-06-2011

Observation

Vertikaldok af D17 m søm

N

D17B20110616A

F237

22-06-2011 Observation
D10B20110622A

Horisontaldok af D10 Vestlige område

SV
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F238

22-06-2011 Observation
D10B20110622A

Horisontaldok af D10 Vestlige område

SV

F239

22-06-2011 Observation
D10B20110622A

Horisontaldok af D10 Vestlige område

SV

F240

22-06-2011 Observation
D10B20110622A

Horisontaldok af D10 Vestlige område

SV

F241

22-06-2011 Observation
D10B20110622A

Horisontaldok af D10 Vestlige område

SV

F242

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F243

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F244

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F245

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F246

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F247

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F248

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

SV

D11B20110627A

F249

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

SV

D11B20110627A

F250

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

SV

D11B20110627A

F251

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

SV

D11B20110627A

F252

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

SV

D11B20110627A

F253

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

SV

D11B20110627A

F254

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

SV

D11B20110627A

F255

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

SV

D11B20110627A

F256

27-06-2011

Observation

Detailfoto af fyldskifte i D11 S

D11B20110627A

F257

27-06-2011

Observation

Detailfoto af fyldskifte i D11 S

D11B20110627A

F258

27-06-2011

Observation

Detailfoto af fyldskifte i D11 S

D11B20110627A

F259

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

D11B20110627A

F260

27-06-2011

Observation

Detailfoto af fyldskifte i D11 S

D11B20110627A

F261

27-06-2011

Observation

Detailfoto af fyldskifte i D11 S

D11B20110627A

SV
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F262

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

SØ

D11B20110627A

F263

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

SØ

D11B20110627A

F264

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

SØ

D11B20110627A

F265

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

SØ

D11B20110627A

F266

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

SØ

D11B20110627A

F267

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

SØ

D11B20110627A

F268

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F269

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F270

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F271

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F272

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F273

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F274

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F275

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F276

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F277

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F278

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F279

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F280

27-06-2011

Observation

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F281

27-06-2011

Fortolkning

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F282

27-06-2011

Fortolkning

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F283

27-06-2011

Fortolkning

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F284

27-06-2011

Fortolkning

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F285

27-06-2011

Fortolkning

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F286

27-06-2011

Fortolkning

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F287

27-06-2011

Fortolkning

Vertikaldok af D11

S

D11B20110627A

F288

27-06-2011

Situation

Prøveudtagning

S

D11B20110627B
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F289

27-06-2011

Situation

Prøveudtagning

S

F290

27-06-2011

Situation

Boring til afskærmning

SØ

F291

27-06-2011

Situation

Boring til afskærmning

SØ

F292

27-06-2011

Situation

Boring til afskærmning

SØ

F293

27-06-2011

Situation

Boring til afskærmning

NØ

F294

27-06-2011

Situation

Boring til afskærmning

SØ

F295

28-06-2011

Situation

Prøveudtagning

S

D11B20110628A

F296

28-06-2011

Situation

Prøveudtagning

S

D11B2011062

F297

28-06-2011

Situation

Prøveudtagning

S

D11B20110628A

F298

28-06-2011

Situation

Prøveudtagning

S

D11B2011062

F299

28-06-2011

Situation

Prøveudtagning

S

D11B20110628A

F300

24-08-2011
CSA

Detailfoto

Skelet i D3 (Ben) (Skelet 1) N

D3B20110824A

F301

24-08-2011
CSA

Detailfoto

Skelet i D3 (Ben) (Skelet 1) S

D3B20110824A

F302

24-08-2011
CSA

Situationsfoto Mads renser skelet 2 i D3

NØ

D3B20110824B

F303

24-08-2011
CSA

Detailfoto

Skelet i D3 (Skelet 2)

N

D3B20110824B

F304

24-08-2011
CSA

Detailfoto

Skelet i D3 (Skelet 2)

S

D3B20110824B

F305

24-08-2011
CSA

Detailfoto

Skelet i D3 (Skelet 2)

S

D3B20110824B

F306

25-08-2011 Observation
D20B20110825A

Nordprofil D20 i D3 uopstreget
CSA

N

F307

25-08-2011
CSA

Detailfoto af gulligt fyld

D20B20110825A

F308

25-08-2011 Fortolkning
D20B20110825A

Nordprofil D20 i D3 opstreget
CSA

N

F309

25-08-2011
CSA

Niv 3 i D3 nordlige halvdel S

D3B20110825A

Detail

Observation

N

D11B2011062
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F310

25-08-2011
CSA

Fortolkning

Niv 3 i D3 nordlige halvdel S

D3B20110825A

F311

25-08-2011
CSA

Observation

Niv 3 i D3 sydlige halvdel

N

D3B20110825C

F312

25-08-2011
CSA

Fortolkning

Niv 3 i D3 sydlige halvdel

N

D3B20110825C

F313

25-08-2011
CSA

Observation

Muligt stolpehul i D3

V

D3B20110825E

F314

25-08-2011
CSA

Fortolkning

Muligt stolpehul i D3

V

D3B20110825E

F315

25-08-2011
CSA

Observation

Muligt stolpehul i D3 snittet V

D3B20110825E
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3.0 Tilsyn med etablering af overdækningen af runestenene.
3.1 Forløb
Feltarbejdet på stedet indledtes 26. april 2011 med åbning af felt D1 for etablering af faskine og et
par dage derefter åbnedes ledningsgrøft mellem dette felt og stedet hvor ledningerne skulle føres op
i sydgavlen på den store overdækning (foto 147, 219).
Den 29. april frilagdes 1981-fundamentet under den store runesten, og det kunne konstateres, at der
i stenens S-ende ikke var fuld kontakt med skærvepakningen mellem stenen og den underliggende
1586-fundering. Samtidigt blev de ældre udgravningsfelter Ø og S for stenen afdækket i fladen
(foto 279, 281, 304).
Den 3. maj begyndte forberedelserne til flytning af den lille sten med frilæggelse af Ø-delen af basis
(foto 339). Dagen efter blev en midlertidig støtteramme af tømmer etableret (foto 382), og den 9.
maj blev den jernramme, hvori stenen skulle løftes, monteret efter total frigravning af stenens basis
(foto 462).
Sideløbende hermed blev 1979-feltet (felt D2) Ø for stenen og genåbnet og tømt til bunden og
tolkning og dokumentation påbegyndt (foto 388, 393, 437).
Samtidigt blev den nordligste del af ledningsgrøften mellem den lille overdækning og våbenhuset
åbnet, og ledningsrørene lagt og ført gennem våbenhusets fundament (foto 455, 460).
Ved en besigtigelse den 9. maj anbefalede tilkaldt ingeniør Svend Jakobsen fra E. Troelsgård A/S at
opfylde felt D2, idet den eksisterende fundering af den store sten skønnedes at være ustabil. Han
anbefalede desuden at etablere en midlertidig sikring af stenen, mens funderingsforholdene blev
afklaret (bilag 2).
Den 10. maj blev den lille sten med mobilkran løftet fra sin hidtidige plads til en midlertidig
placering V for våbenhuset, hvor den blev sat i en grusbunke, sikret med barduner og overdækket
med presenning (foto 477, 488, 496, 536). Samme dag var felt D1 til faskine undersøgt til bunds og
profiler blev registreret (foto 519, 521).
Den 12. maj blev ledningsgrøften mellem faskine og den lille overdækning gravet, og faskine med
tilhørende rørforbindelser blev monteret, ligesom ledningsrørene blev lagt efterfølgende og var
tildækket 13. maj (foto 538, 542 samt 585, 587).
Efter ing. Svend Jakobsens anvisninger af 24. maj blev den foreslåede sikring etableret i ugen forud
for den 31. maj. Den store sten blev fikseret i en 185 mm limtræsplade, som blev forankret i to
stålprofiler, hvis ender havde støttepunkter på terræn i god afstand fra stenen (foto 771). Derefter
blev skærvefylden fjernet og 1586-fundamentet delvis blotlagt (foto 774).
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Den 31. maj blev 1979 feltet SV for stenen (felt IV/D14) delvis genopgravet, og den 1. juni foretog
GEO efter anbefaling fra ing. S. Jakobsens en geoteknisk håndboring i bunden af felt IV/D14 samt
udtog prøver af profilet i det 1,5 m dybe felt (foto 857, 870, 879), (bilag 3). Samme dag blev
forskellige muligheder for funderingsløsninger diskuteret ved ing. S. Jakobsens besøg (foto 917),
(bilag 4).
Fra den 9. juni fortsatte frilægningen af 1586 pakningen og uddybningen af felt IV/D14, idet
funderingen af stenen skulle forstærkes ved, at de ældre udgravningsfelter SV og Ø for stenen blev
undersøgt til undergrundsniveau og genopfyldt med stampet grus.
Den 16. juni var stenens basis og 1586 fundamentet helt frilagt (foto 1033, 1036).
Den 17. juni registrering af 1586 fundamentet samt montering af donkrafte (foto 1083, 1084, 1097).
Den 20. juni prøveboring udenfor kirkegården.
Den 22. juni begyndte boring til punktfundamenterne til sokkelrammens fundering (foto 1163). De
to første var de to sydlige til den store overdækning, derefter de fire til den lille overdækning.
Sideløbende begyndte genåbningen af udgravningsfeltet ved stenens N ende, felt V/D10 (foto 1183,
1193).
Den 23. juni begyndte boringerne til det NV punktfundament N for den store sten (foto 1222, 1227,
1233). Den hidtil anvendte borerig måtte erstattes med en mindre pga. manglende plads til
støtteben. Pga. tekniske problemer ved boringerne løb der vand til borehullet, så mudder løb ud i
udgravningsfeltet under stenens N ende (foto 1243), (bilag 5).
Den 27. juni blev felt V/D10 dokumenteret (foto 1277, 1286, 1304). Borehullerne blev forberedt til
støbning ved montering af armering. Derefter foretog den store borerig den sidste boring til det NØ
punktfundament med udstrømmende mudder til følge (foto 1328, 1334, 1342).
Den 28. juni blev der udtaget prøver fra feltet (foto 1346). Støbning af punktfundamenterne
lykkedes ikke pga. en række tekniske forhold.
Den 29. juni begyndtes etablering af fundament i felt V/D10 ved planering med grus hvorpå
opbygning af granitsokkelsten med lermasse (foto 1393, 1396, 1402, 1409, 1422).
Den 30. juni støbning af punktfundamenter (foto 1423) og videre opbygning af ny fundering med
tilslutning til 1586 fundamentet (foto 1475).
Den 1.juli videre tilslutning mellem gammel og ny fundering samt kontrol af og forberedende
gravearbejde til montering af sokkelrammen (foto 1508, 1515, 1516, 1526, 1540).
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Den 2. juli montering af membran under stenen samt forstærkning af fundamentet med granitkiler
og lermasse (foto 9073, 9100. 9113).
Den 23. august blev limtræspladen og forankringen af den store sten demonteret (foto 1553, 1564),
og opfyld med stabilgrus blev genopgravet som forberedelse til montering af sokkelrammen. Det
blev herved klart, at toppen af funderingspælene og dermed de forberedte spor til sokkelrammen
ved en afsætningsfejl var afsat 28 cm for højt. Derfor blev funderingspælenes højde reduceret med
28 cm, ligesom sporet til sokkelrammen blev gravet tilsvarende længere ned (foto 1568, 1574,
1580, 1588, 1589). Desuden blev yderkanterne af funderingen af nogle af granitsokkelstenene
skåret af. Derefter blev sokkelrammens to halvdele anbragt og monteret på punktfundamenterne
(foto 1601, 1611, 1634).
Den 24. august begyndtes gravning af funderingshul til den lille sten, felt III/D3 (foto 1640).
Den 25. august registrering af funderingshul til lille sten samt tilførsel og opstampning af grus inde i
sokkelrammen omkring den store sten foto (1651,1663,1673). Desuden opstampning af
fundamentet til den lille sten.
Den 26. september blev arealet indenfor sokkelrammen omkring den store sten afdækket med
presenning, for at der ikke skulle ske opsamling af regnvand ovenpå membranen (foto 1860).
Den 1. september montering af membran og færdiggørelse af fundament til den lille sten (foto
1746). Den lille sten blev løftet fra den midlertidige placering ved våbenhuset til den nye position.
Derefter blev stålstativet til løft fjernet og erstattet med støttestativet af tømmer (foto 1767, 1776,
1780, 1792, 1807,1811, 1823, 1827, 1838, 1844). Efter opbygning af opklodsning med sten
omkring basis af den lille sten blev sokkelrammen i to halvdele løftet på plads. Imidlertid passede
forboringen i sokkelrammen ikke til punktfundamenterne, hvorfor sokkelrammen måtte fjernes igen
for at blive korrigeret.
Den 2. september blev sokkelrammen omkring den lille sten monteret igen, og sokkelrammen blev
stampet op med grus. Tømmerafstivningen blev fjernet og arealet midlertidigt planeret (foto 1889,
1910).
Den 12. oktober rejsegilde (foto L1040864, L1040871).
Den 24. oktober påbegyndtes monteringen af bronzeoverdækningerne med rejsning af
sikkerhedsbøjler over de to sten (foto 2038, 2040). Derefter blev først den store overdækning løftet
på plads og støttet af ”soldater”(foto 2110, 2112, 2118, 2121, 2128, 2130, 2133). Derefter blev den
lille overdækning forsøgt løftet på plads, men den midlertidige stålafstivning i
bronzeoverdækningen kolliderede med sikkerhedsbøjlen over stenen. Efter at et stykke af
stålafstivningen i overdækningen var skåret af, kunne den lille overdækning monteres (foto 2186,
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2189, 2208, 2211, 2216). Monteringen af den lille overdækning blev yderligere besværliggjort af, at
en af kranerne kørte fast mellem bordurstenene og den store sten.
Den 25. oktober blev overdækningernes indre midlertidige afstivninger fjernet, og montering af
belysning og skinner til glas påbegyndtes. Desuden blev glassene løftet ind fra transporteren og
anbragt midlertidigt i stativer på pladsen. Desuden finjustering af bronzeoverdækningerne for at
sikre det korrekte tryk på glassene, når de var monteret (foto 2265, 2280, 2343, 2388, 2391).
Den 26. oktober blev først glassene i den lille overdækning løftet på plads og monteret. Desuden
fortsat justering af den store overdækning til sikring af korrekt tryk på glassene, hvorefter
montering af glassene (foto 2443, 2455).
Den 27. oktober justering af glas og fugning ved glasliste (foto 2577, 2612, 2616).
Den 3. november montering af varmetråde og klimastyring. Desuden brolægning ved den lille sten
(foto 2643, 2644, 2648, 2652, 2661).

Den 4.-7. november brolægning ved den store sten og afslutning.
Den 11. november pudsning af glas (foto 3352).
Den 4. december indvielse (foto 2754, 2759, 2770, 2785, 2789, 2794, 2815, 2820).

3.2 Den lille runesten, felt III/D3
Den lille sten blev midlertidigt flyttet til græsarealet vest for våbenhuset, idet overdækningen ikke
uden uforholdsmæssig stor risiko kunne etableres, mens stenen stod, hvor den blev anbragt mellem
1627 og 1639. Af hensyn til muligheden for tilfredsstillende indsyn til den store sten indgik det i
projektet, at stenens nye placering skulle være 60 cm sydvest for den hidtidige.
Til etablering af overdækningen blev felt III/D3 udlagt, svarende til sokkelrammens længde/bredde
plus buffer. Feltet blev gravet til undergrundsniveau af hensyn til etablering af en korrekt fundering
af selve stenen.
Efter at stenen var løftet til sin nye placering, blev den indpakket i presenning, hver gang der blev
arbejdet med værktøj i nærheden af den.
3.2.1 Hidtidig fundering af den lille sten.
Da basis af den lille sten havde været delvis frilagt i 2006, var der på forhånd viden om, at stenen
stod nedgravet indtil en dybde af blot 25-30 cm. Af flere kilder fremgår, at stenens basis ved flere
lejligheder siden 1627/39 har været blotlagt. Det viste sig også ved frigravningen, at stenen blot
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stod i kirkegårdsjorden, som på dette sted indeholdt en del kalk- og teglbrokker fra ombygninger og
reparationer af kirken (foto 0440, 0489). Spidsen af basis stod dog på en hel teglsten. Der kunne
ikke erkendes en nedgravning i fylden omkring stenen.
3.2.2 Flytning og håndtering af den lille sten.
Pga. stenens ringe bevaringstilstand var det ikke muligt at fæstne løftegrej direkte på stenens øvre
dele. I stedet blev der konstrueret en stålramme, hvori stenen stod på en træbund og var spændt op,
og som kunne løftes af kranen. Forud for frigravningen, som var nødvendig for montering af
stålrammen, blev stenen fikseret med et pyramideformet stativ af tømmer med et støttepunkt øverst
på hver bredside (foto 0445). Stenen blev forinden emballeret med et tyndt filttæppe til
forebyggelse af skader ved monteringen af stålstativet, som skulle samles på stedet. Støttepunkterne
for tømmerstativet var foret med skumpuder.
Dele af stålstativet var konstrueret på forhånd men skulle tilpasses og samles på stedet. I stativets
bund var konstrueret en ramme, hvori kunne anbringes tømmerstykker, der blev tilskåret stenens
form ved basis, således at stenens vægt hvilede på tømmeret (foto 0486). Stenen blev i lodret
position spændt fast i stålstativet med flere stropper, der kunne strammes gradvis (foto 0488).
En mobilkran med et tilstrækkeligt stort kraftoverskud kunne, holdende udenfor kirkegården, løfte
stativet med stenen langsomt uden ryk og placere den i en grusbunke på arealet vest for våbenhuset.
Her blev stativet sikret med stropper og overdækket med presenning til at aflede regnvand (foto
0535).
Efter knap fire måneder blev stenen med samme kran løftet tilbage til den nye placering, som i
mellemtiden var forberedt med fundering m.m. Det pyramideformede tømmerstativ blev genopsat
og det sammenboltede stålstativ afmonteret. Filtdækket blev fjernet bortset fra den øverste del på
toppen.
3.2.3 Ny fundering af den lille sten.
Hele byggefeltet til den lille overdækning blev gravet til undergrundsniveau (felt III/D3) og
genopfyldt med grus stampet i tynde lag indtil niveauet for bunden af sokkelrammen. Her blev
membranen udlagt (bilag 1), og efter tilførsel af yderligere grus blev stenen løftet på plads og
stålstativet afmonteret og erstattet med det pyramideformede tømmerstativ. Efter montering af
sokkelrammen blev stenens basis foret med en støtte af marksten, granitstykker og lermørtel (foto
1894), og sokkelrammen blev opfyldt med stampet grus (foto 1898). Overskydende membran blev
foldet op om stenens basis for at hindre opsamling af regnvand indtil overdækningen var monteret.
Herefter blev tømmerstativ og det sidste filt fjernet. I forbindelse med monteringen af glasset blev
membranen tilpasset sokkelrammens overkant.
3.3 Den store runesten, felterne II/D2, V/D10 og IV/D14.
Det blev tidligt i processen besluttet, at den store sten ikke skulle flyttes under etableringen af
overdækningen. Det var teknisk muligt, men risikoen for beskadigelse skønnedes større ved en
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flytning end ved afskærmning under arbejdet. Det var også et argument, at stenen så vidt vides
aldrig har været flyttet væk fra stedet, men kun rejst op og justeret i højden, og dette forhold er
væsentligt i fortællingen om den store Jellingsten.
Under arkitektkonkurrencen og projekteringen blev det taget som givet, at stenen stod så stabilt, at
sokkelrammen kunne nedgraves og monteres uden risiko for stabiliteten. Overdækningens form,
dimensioner og indvendige belysning forudsatte dette. Der blev dog i forberedelserne indregnet
ingeniørbistand til vurdering af dette, når fundamentet var afdækket. Det var ved forberedelserne
ikke afklaret, om sokkelrammen ville komme i konflikt med 1586-fundamentet – også af den grund
kunne der være brug for ingeniørbistand.
En nærmere vurdering af stenens hældning i forhold til tyngdepunktet antydede, at stenen ikke stod
så sikkert som ønskeligt. Ved justeringen i 1981 havde man forsøgt at rette op på dette forhold, men
pga. indvendinger mod, at runebåndene så ville komme til at stå mere vandrette, blev dette
påbegyndt men ikke fuldført. Det var i forbindelse med overdækningen vigtigt, at stenen stod
sikkert, bl.a. fordi mindsteafstanden mellem glas og sten kun var 28 cm.
Det blev besluttet at tage stilling til disse stabilitetsproblemer, når det eksisterende fundament var
delvis frilagt i felt II/D2. Overvejelser om de arkæologiske iagttagelsesmuligheder ved projektet var
endt med, at en genåbning af det felt, som her benævnes II/D2, ville give de bedste muligheder.
3.3.1 Hidtidig fundering af den store sten
Stenen står indirekte på det stenfundament, som den blev anbragt på i 1586. Men ved opretningen i
1981 blev den løftet op fra det, justeret i hældningen og derefter sænket ned på et leje af fine
granitskærver, der blev lagt ind som indskudslag mellem runestenens basis og stenfundamentet.
Ved frilægningen i 2011 af fundamentet, efter at pikstenene var fjernet, viste det sig, at den
sydvestlige del af standfladen havde hævet sig fra indskudslaget (foto 0281, 0297, 0298), hvilket
indicerede, at stenen var i en bevægelse, der siden 1981 havde øget hældningen mod nordøst.
Ingeniør Svend Jakobsen fra E. Troelsgård A/S konkluderede foreløbigt ved en besigtigelse den 9.
maj 2011, at fylden under stenen og dens fundering pga. af sin sammensætning kunne give
anledning til sætninger, som kunne accelereres ved, at fylden ville blive mere tør ved
overdækningen. Han anbefalede også at opfylde felt II/D2, idet den eksisterende fundering af den
store sten skønnedes at være ustabil. Han anbefalede desuden at etablere en midlertidig sikring af
stenen, mens funderingsforholdene blev afklaret (bilag 2).
3.3.2 Midlertidig sikring af den store runesten
For at sikre stenens stabilitet under arbejdet med at forbedre funderingen, blev den fikseret i en 185
mm limtræsplade, som blev forankret i to stålprofiler, hvis ender havde støttepunkter på terræn i
god afstand fra stenen. Udskæringen i limtræspladen blev foret med filt (bilag 2, foto 0771, 0781,
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0804). Derefter blev skærvefylden fjernet og 1586-fundamentet delvis blotlagt. Som en
sikkerhedsforanstaltning blev der midlertidigt indskudt 2-3 kiler mellem sten og stenfundament.
Efter at de fine granitskærver fra 1981 var fjernet, stod stenen fikseret således, at dens standflade
var 10-20 cm over fundamentet og således ikke i kontakt med det. Fundamentets overflade var
tydeligvis tilpasset uregelmæssighederne i stenenes standflade. 1586-fundamentet blev
dokumenteret ved en digital opmåling som supplement til fladetegningen fra afdækningen i 1981
(bilag 6).
Etablering og placering af træplade og stålprofiler blev vanskeliggjort ved, at der måtte tages højde
for, at en borerig senere skulle manøvrere rundt på arealet.
Med fikseringen i limtræspladen, som via stålprofilerne hvilede på fire punkter, var det muligt at
justere stenens højde med fire hydrauliske donkrafte. I forbindelse med suppleringen af 1586fundamentet var det nødvendigt at justere stenens højde præcist af hensyn til den nøjagtige stilling
inde i overdækningen. Dette skete via et målepunkt på stenens top.
3.3.3 Ny fundering af den store sten
Som en del af forarbejdet til ny fundering foretog GEO en geoteknisk håndboring i felt IV/D14 til
belysning af de geologiske forhold (bilag 3). Boringen blev foretaget i profil D15 i felt IV/D14. På
baggrund af resultatet heraf fremlagde ingeniør Svend Jakobsen tre muligheder for sikring af stenen
(bilag 4 og 4a). Efter drøftelse af mulighederne under hensyn til bevaringen af den intakte jordblok
under stenfundamentet i forhold til tilstrækkelig grad af sikkerhed for stenens stabilitet godkendte
Svend Jakobsen en løsning, der principielt var en kombination af mulighed 1 og 2.
Løsningen bestod i, at udgravningsfelterne IV/D14 og en del af II/D2 blev ført til fast bund i
undergrund og opfyldt med opstampet grus, hvorpå en opbygning af granitstensblokke, der blev lagt
som en som en slags bro som supplement til det eksisterende 1585-fundament. Udgravningsfelt
V/D10 blev også ført til fast bund, hvorpå der på et tyndt lag stampet grus blev opbygget et
fundament af granitblokke, der på samme måde supplerede 1586 fundamentet.
Granitstensopbygningen mod nord står direkte på fast bund, fordi stenens hældning er i denne
retning. Granitstenopbygningerne består af aflange firkantede stenblokke, som er sokkelsten fra
kirkegårdens sløjfede gravsteder (foto 1409). Mellemrummene mellem stenblokkene blev udfyldt
med lermørtel.
I stedet for de fine granitskærver fra 1981 blev mellemrummet mellem stenens standflade og 1586fundamentet udfyldt med indkøbte granitkiler og lermørtel som foreskrevet i Svend Jakobsens
mulighed 1.
3.4 Boringer til støbning af betonsøjler.
De to overdækninger blev monteret på hver sin sokkelramme af stål, som hver især blev funderet på
fire punktfundamenter bestående af betonsøjler med en diameter på 15 cm og en dybde på 8-9 m.
Boringerne hertil foregik ved, at der sideløbende med boringen med sneglebor blev presset 1 m
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lange stålrør ned i borehullet. De enkelte rørstykker blev så svejset sammen efterhånden og til sidst
fyldt med beton med jernarmering. Selve boreprocessen er beskrevet i notat af 30. juni 2011 (bilag
5).
Borekernerne fra de øverste par meter med kulturfyld blev afrenset og undersøgt. Ved boringen
skete en forskydning og mindre opblanding af fylden, men det var alligevel muligt at iagttage, om
der var fyldgrænser eller -overgange, og om der var indhold af teglstumper. Fylden var forholdsvis
ens i de otte borekerner, nemlig af karakter som fylden i nedgravningen af felt I/D1 (kirkegårdsfyld)
med forskellig grad af forekomst af tegl- og frådstenstumper.
Boring i SØhjørne af store overdækning: Kirkegårdsfyld helt til ca. 1,80 m under terræn. Skarp
grænse til undergrund (foto 1163, 1164).
Boring i SVhjørne af store overdækning: Kirkegårdsfyld fra 40 cm under terræn til ca. 1,70 m under
terræn. Skarp grænse til undergrund (foto 1175, 1176).
Boring i NØhjørne af store overdækning: Borestedet var i felt V/D10 – derfor boring kun i
undergrund.
Boring i NVhjørne af store overdækning: Borestedet var i felt V/D10 – derfor boring kun i
undergrund (foto 1344).
Boring i SØhjørne af lille overdækning: Ingen observationer.
Boring i NØhjørne af lille overdækning: Overgangen kirkegårdsfyld/undergrund ca. 1,70 m under
terræn og mindre skarp. De nederste 25 cm indeholdt ikke tegl eller frådsten, men enkelte
knoglestykker (foto 1194, 1196).
Boring i SVhjørne af lille overdækning: Kirkegårdsfyld helt til ca. 1,70 m under terræn. Skarp
grænse til undergrund.
Boring i NVhjørne af lille overdækning: Kirkegårdsfyld helt til ca. 1,80 m under terræn. Skarp
grænse til undergrund.
Boresøjlerne i snegleborene gav således ikke væsentligt nye oplysninger om stratigrafien på arealet
i forhold til, hvad der allerede var set i felterne. Det nederste lag uden tegl og frådsten i boringen i
den lille overdæknings NØhjørne blev senere afklaret i profil D20 i felt III/D3.
Efter boringerne viste en kontrolmåling, at søjlehullet til den store afdæknings SVhjørne ikke lå
indenfor tolerancen for montering af den gevindstang, hvorpå overdækningen skulle fæstnes. Det
blev med minigraveren forsøgt at lempe stålrøret til en korrekt position. Herved knækkede røret i
ca. 1,5 m’s dybde. For at udbedre denne skade var det nødvendigt at grave ned til brudstedet i et ca.
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1 m2 stort felt omkring borestedet. Fylden på dette sted var kirkegårdsfyld af samme karakter som
øvre del af felt I/D1. Nedgravningen blev derfor ikke dokumenteret. Det viste sig efterfølgende, at
rørets oprindelige position alligevel var korrekt.
Udstøbningen af stålrørene i borehullerne med efterfølgende indmåling af gevindstænger
nødvendiggjorde mindre ca. ½ m dybe nedgravninger omkring borestederne, hvor der senere skulle
graves plads til sokkelrammerne i dette niveau. Fylden på disse steder var kirkegårdsfyld og
stabilgrus.
3.5 Montering af sokkelrammen til den lille overdækning
Af hensyn til sammenpasningen af sokkelrammens to dele viste det sig nødvendigt at sænke
terrænet ved de to langsider 30-40 cm i en tilsvarende bredde (foto 1838). Fylden her var lidt
kirkegårdsfyld og en del stabilgrus og gav således ikke anledning til iagttagelser.
3.6 Montering af sokkelrammen til den store overdækning
Imellem punktfundamenterne blev der gravet render til sokkelrammerne, som netop skulle gå fri af
både 1586-fundamentets sten og den netop opbyggede forstærkning af fundamentet (foto 1540,
1562, 1564). Enkelte af de yderste sten i 1586-fundamentet faldt dog ud under afrensning og ved
arbejdet i de genåbnede udgravningsfelter – de fjernede sten er vist på bilag 6. Alt fyld i renderne til
sokkelrammerne var allerede omgravet under det hidtidige arbejde. Imidlertid viste det sig, at der
var sket en afsætningsfejl, således at de fire punktfundamenter var 28 cm for høje. De blev derfor
skåret ned, og de fire render til sokkelrammen måtte graves tilsvarende længere ned (foto 1580).
Der blev herved enkelte steder opgravet kirkegårdsfyld – bl.a. med et stykke af et stykke af et nyere
jerngitter fra et gravsted – men heller ikke dette gav anledning til iagttagelser af andet end
kirkegårdsfyld. Derimod måtte mindre stykker af granitblokkene i den nye fundering skæres væk
(foto 1588), ligesom der på østsiden måtte skæres et stykke af en af stenene fra 1586-fundamentet.
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4.4 Besigtigelsesnotat 2 af 18. juni 2011 fra Rådgivende Ingeniører Eduard Troelsgård A/S v/
Svend Jakobsen. Vedlagt principskitse (4.4a).
4.5 Notat om boring til og støbning af punktfundamenter til overdækningernes sokkelrammer.
v/ Torben Dehn og Jørgen Westphal. 30. juni 2011.
4.6 Plan 1586-fundamentet fra 1981 med angivelse af de i 2011 fjernede sten.
4.7 Rapport AS45/2011, Niels Lynnerup, Panum.
Fotos + tegninger

København den 15. december 2016

Mads Dengsø Jessen

Torben Dehn
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Delrapport om sikringen af Jellingstenene i 2011
170904-106 + 143, fredningsnr. 3009.20 + 21

Udlægning af membran
I projektet med etableringen af overdækningen af de to runesten i Jelling indgik, at
der i bunden af de to overdækninger skulle placeres en membran for at imødegå
opstigende fugt fra jorden. Denne membran og udlægningen af den var en del af
Nobel arkitekter a/s’s entreprise, men det var Kulturstyrelsen som ansvarlig for sikring og fundering af stenene, der i praksis anbragte membranen under de to sten.
Nobel arkitekter sørgede senere for membranens tilpasning til de sokkelrammer,
hvorpå de to overdækninger blev monteret.
Selve membranen består af 1,2 mm tykt EPDM-gummi, som er mere vejrbestandigt
og mere velegnet til udendørsbrug end andre typer af membranmaterialer. Membranmaterialet er leveret af DAFA A/S.
Udlægningen af membranen under den lille runesten blev foretaget ved etableringen af den nye fundering af stenen, som var løftet væk under processen. Feltet til
sokkelrammen blev gravet til undergrundsniveau, hvorpå der blev tilført stabilgrus
stampet i tynde lag. Ca. 70 cm under terræn blev membranen udlagt vandret,
hvorefter yderligere lag af stabilgrus blev tilført. Efter at runestenen var løftet på
plads og anbragt i et nyt fundament af sten og lermørtel i højere niveau end membranen, blev sokkelrammen monteret, således at membranen lå tæt til rammens
lodrette sider.
Efter montering af bronzeoverdækning og glasliste blev membranens kanter tilskåret, så de flugtede med glaslistens overkant. Membranen under den lille runesten er
i ét stykke. Hele processen fra udlægning af membranen den 1. september til overdækningen var på plads den 24. oktober foregik i én arbejdsgang med periodevis
afdækning, således at eventuelt nedsivende regnvand ikke blev opsamlet i membranen.
Udlægningen af membranen under den store runesten blev foretaget i forbindelse
med ændringen af stenens fundament. Det eksisterende leje af grus/ral på 1586J.nr.: 2010-7.24.02/VKH-0010

stenfundamentet blev udskiftet med en fundering af granitkiler og lermørtel. I denne proces var det på 1586-stenfundamentet muligt at indskyde membranen i én
banes bredde, mens stenen var spændt op i en tømmerkonstruktion. Dette foregik
den 2. juli, og den 23. august blev sokkelrammen monteret. Efter opfyldning med
stampet stabilgrus blev hele arealet indenfor sokkelrammen afdækket med en tætsluttende pressening for at undgå nedsivning af regnvand.
Efter montering af bronzeoverdækning blev presseningen fjernet og glaslister og
glas monteret. Herefter blev membranen under tilsyn af Nobel arkitekter suppleret
og tilpasset glaslisternes overkant, hvorefter pikstensbelægningen kunne etableres.

Jørgen Westphal og Torben Dehn

Vedlagt 5 fotos fra arbejdet med membranerne.
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Besigtigel sesnotat
Baggrund

Jelling stenene påregnes overdækket med en bronzeramme og
glasvægge. I denne forbindelse skal der foretages udgrav
ninger omkring den store runesten.
Vi har den 9 maj besigtiget stenene ± forbindelse med de
indledende undersøgelser af den store stens eksisterende
fundering.
Ved besigtigelsen var Jørgen Westphal fra kulturarvsstyrel
sen til stede.
Iagttagelser/vurderinger

I forbindelse med overdækningen af stenene skal der bores 4
betonpæle, og på disse placeres en rustfast stålramme til
bæring af bronzeramme og glasvægge.
I en afstand af mindre end 10 cm fra den store stens funda
ment, skal der afgraves jord ned i en dybde af 65 cm regnet
fra terræn.
For at undersøge om dette projekt kan gennemføres som pro
jekteret, er det nødvendigt at undersøge hvordan den store
runesten er funderet.
Kulturarvsstyrelsen har foretaget en søgegravning på østsi—
den af store runesten. Denne gravning er ført til fast
bund, som er en moræneler 1,5
2 m under terræn. Over den
ne er der kulturlag, som ud fra et geoteknisk synspunkt kan
kaldes for en sandmuld.
—

Det er besluttet at fylde hullet op igen med en komprimer
bar 0—8 mm grus den 10 eller 11 maj. Hullet skal fyldes op
hurtigst muligt, idet sands bæreevne ± funderingsniveau er
afhængig af, at der er ballast ovenpå sandet.
Der bør derfor desuden fyldes grus op til det tidligere
terrænniveau, inden der udføres en søgegravning på vestsi
den af stenen.
Det må desuden anbefales, at der foretages en smallere sø
gegrøft på den vestlige side, og den bør af sikkerhedmæssi

KURT JACOBSEN

•

ARNE PEDERSEN

•

SVEND JAKOBSEN

•

LARS KURT NIELSEN

•

JEPPE STEEN ANDERSEN

2.

ge hensyn ikke være dybere end nødvendigt for at afklare
stenens funderingsforhold.
Da store runesten står på sand er det ikke muligt, uden
særlige tiltag, blot at afgrave rundt om stenen for at pla
cere den ovennævnte rustfaste stålramrne.
Der bør foretages midlertidig sikring af stenen inden der
graves.
Dette kan gøres efter de samme principper,
da der. blev rettet op omkring 1981.

som blev anvendt

Ved denne lejlighed blev der udført en vandretliggende lim
træsramme omkring stenens bund. Denne blev spændt sammen om
stenen og ovenpå limtræsrammen blev der fast gjort kraftige
stålprofiler, hvormed man kunne løfte stenen.
En lignende konstruktion bør udføres igen, men med længere
stålprofiler, således at de kan opkiles på trykfordelende
plader i en passende afstand fra stenen, så der kan graves
uden risiko.
Konstruktionen skal kunne bære stenen, hvis der forekommer
forskydningsbrud i sandet. Dette vil også muliggøre en
eventuel justering af stenen stilling, hvis man ønsker at
runerne skal stå mere vandret.
Store runestens fundament er muligvis
ning omkring 1570. Fundamentet består
retningen i 1981 blev der slået nogle
stenen i det hulrum, der opstod under
gen.

fra en større opret
af kampesten. Ved op—
kilesten ind under
den under opretnin—

Det bør eftergås og sikres, at stenen stadig er jævnt un—
derstøtret. Hvis der er hulheder under den, bør der supple
res med kilesten.
Dette kan sikres ved at der ført oprøres en lermørtel af
mager ler evt, ler blandet med lidt sand. Denne trykkes ind
i hulheden under stenen, og derefter slås kilestenene ind i
den bløde mørtel.
Dette sikrer en mere jævn understøtning af stenen end hvis
den står på mere eller mindre kantede sten.
Den tørre lermørtel har en større trykstyrke end fx en tra
ditionel kalkmørtel. Fremover vil en overdækning netop sik
re at lermørtien forbliver tør.
Proceduren for sikringen at stenens stabilitet under funde
ringsarbejderne for overdækningen bør derfor være følgende.

3.

1.

Opfyld af søgegravninger med grundig lagvis indstampning
af fyldgrus.

2.

Midlertidig opfyldning med fyldgrus omkring stenen til
tidligere terræniveau.

3.

Udførelse af stabiliserende bæreramme omkring stenens
fod.

4.

Eventuel justering af stenens stilling.

5.

Udfyldning af hulheder under stenen.

6.

Indpakning af stenen så den ikke får skader under funde
ringsarbej derne.

7.

Udførelse af borede betonpæle.

8.

Frigravning for placering af stålramme. I denne forbin
delse skal frigravningen tilfyldes igen hurtigst muligt.

9.

Midlertidig opfyldning med fyldgrus omkring stenen ind
til bundlister for glas er fremstillet, og kan placeres.
Også i denne forbindelse bør de placeres hurtigst mulig
så der kan udføres pigstensbelægning.

10.

Fjernelse at stabiliserende bærerarrime.

For E.

Troelsgård A/S

Svend Jakobsen

Sendt til: Kulturarvsstyrelsen v/Jørgen Westphal og Bolette
Lehn Petersen.
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Jelling. Jellingstenen
Overdækning af stenene
Vurdering af restsætninger

GEO projekt nr. 34867
Rapport 1, 2011-06-16

Sammenfatning
I forbindelse med projektering af en permanent overdækning af de to Jellingstene, har
GEO udført en geoteknisk håndboring i en 1,5 m dyb udgravning på den vestlige siden af
den store Jellingsten.
Undersøgelsen viser, at stenen er funderet 0,2 m under terræn (u. t.) og er ført ned i
muldholdigt sand- og lerfyld med store granitsten til ca. 1,5 m u. t., hvorefter der træffes bæredygtige (sen)glaciale aflejringer af nedskyldssand og moræneler.
Idet fylden og stenen sandsynligvis har eksisteret i ca. 1.000 år, vurderes restsætningerne at hidrøre fra dels en organiske omdannelse af den resterende muld, dels mindre
krybninger. Disse restsætninger skønnes at kunne andrage mellem 2 og 4 cm over de
næste 300 - 500 år. Sætningshastigheden vil dog øges, såfremt spændingerne i fylden
ændres, eller fylden omlejres. Den organiske omdannelse af mulden vil ligeledes blive
fremskønnet såfremt temperatur- og ilthold ændres.
Lokale påvirkninger af fylden, som f.eks. ved de to udgravninger og den efterfølgende
indstampning af grusfyld, som er udført i forbindelse med nærværende projekt, vil medføre at fyldens lejringstæthed kan blive uens, og kan medføre en svag tiltning af stenen.
Kan ovennævnte forhold ikke accepteres, anbefaler vi at stenen stabiliseres ved udføre
en fundamentsforstærkning, hvilket f.eks. kan ske ved også at lade de 4 pæle bære stenen.
Da de fremtidige sætninger vurderes at være beskedne, kan man evt. nøjes med at sikre
stenen mod at den tilter ved at etablere en vandret stabilisering af stenen.

GEO
Maglebjergvej 1
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: +45 4588 4444
Fax: +45 4588 1240
geo@geo.dk
www.geo.dk

Rekvirentens ref.:
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1 Formål og baggrund
Arkitekt Erik Nobel og ingeniørfirmaet Rambøll har udarbejdet et projekt for overdækning
af de to Jellingesten. Overdækningen, som har til formål at beskytte stenene mod klimaet, består at to separate overdækninger, der hver består af både 2 bronzeflader og 3
glasflader.
Fundamentet til overdækningen skal bestå af 4 borede pæle rundt om hver sten. Efterfølgende skal der graves en rende i 0,65 m dybde rundt om begge sten, for at placere en
rust- og syrefast stålramme til bæring af montrer.
Den store Jellingsten, som vejer ca.
11,5 tons, skønnes at være rejst mellem år 960 og 985 af Gorm og Thyras
søn Harald Blåtand til minde om hans
forældre.
I forbindelse med ovennævnte projekt
er GEO blevet bedt om at afdække det
eksisterende fundaments udbredelse,
samt vurdere restsætningerne af stenen med udgangspunkt i en geoteknisk boring, som udføres i en 1,5 m
dyb prøvegravning umiddelbart vest
for stenen.
På den østlige side af stenen har der
ligeledes for nyligt været udført en
prøvegravning, som er fyldt op med
grusfyld, der er komprimeret lagvis.
GEO har ikke haft noget med denne
prøvegravning at gøre. Fotos af denne
udgravning ses på figur 1.

Figur 1: Foto af udgravning øst for stenen

Den lille Jellingsten var fjernet under udgravningsarbejderne.

2 Undersøgelse
Umiddelbart vest for den store sten er der inden GEO´s undersøgelse udført en gravning
til 1,5 m´s dybde. For at kunne udføre udgravningen er stenet forinden blevet afstivet
med limtræsbjælker og stålprofiler.
I udgravningen har vi foretaget en besigtigelse af udgravningen, udtaget jordprøver til
geologisk bedømmelse og klassifikationsforsøg i udgravningssiden og med hollandsk
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håndboregrej boret videre fra 1,5 – 2,75 m under terræn (u. t.), samt registreret laggrænser. Jordprøverne er udtaget pr. 0,2-0,4 m´s interval. Fra bunden af udgravningen
er der desuden udført vingeforsøg pr. 0,2 m til 2,8 m u. t. Ydermere af undersiden af
stenen registreret.
I vores laboratorium er jordprøverne geologisk bedømt, og på udvalgte prøver er der
bestemt det naturlige vandindhold (w) og glødetab (glr.). Der er ikke efterladt pejlerør i
boringen.
Terrænkoten ved boringerne er i absolutte koter og er af entreprenøren på pladsen oplyst til kote +110,0 (DVR90).
Samtlige resultater af de geotekniske mark- og laboratorieforsøg er vist på boreprofilet,
bilag 1.2. Signaturer og forkortelser fremgår af vedlagte GEO standard.

3 Resultater
3.1 Jordbundsforhold
Under besigtigelsen af udgravningen og borearbejdet, er der i udgravningssiden ind mod
stenen under terræn registreret ca. 0,15 m marksten, som er udlagt på 0,1 m grusfyld.
Herunder er der truffet fyld bestående muldet sand og ler til 1,4 m u. t. Fylden er udlagt
på senglaciale og glaciale lag af 0,3 m sand (nedskyld/flydejord) inden der træffes ret
fedt moræneler og smeltevandssand, som ikke er gennemboret 2,75 m u. t.
I den muldholdige sand- og lerfyld er det målt et glødetab på hhv. 1,4 – 1,7 % og 2,3
%. I den glaciale moræneler er der målt vingestyrker på 70 – 100 kN/m2.
De nærmere detaljer omkring geologien og klassifikationsforsøgene fremgår at boreprofilet på bilag 1.2.
Det er i udgravningen konstateret, at fylden også indeholder store granitsten med en
størrelse på op mod 0,5 m i diameter, samt skeletter i bunden og i siderne af udgravningen. Granitstenene og skeletterne kan ses på figur 2 og 3. Jf. fotoet på figur 1, side 3,
ses det, at der ligeledes findes flere store granitsten i fylden under den østlige side af
stenen.
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Figur 2. Foto af granitsten i fyld

Figur 3: Foto af skeletter i fyld

Ifølge arkæologerne, der har lavet udgravningerne, ligger granitstenen meget spredt i
udgravningerne, og stedvist ligger granitstenene i ”klumper”, som vist på figur 1.

3.2 Funderingsforhold
Stenen er ført ca. 0,2 m u. t. og står på muldet sand og granitsten.

4 Vurdering
4.1 Vurdering af restsætninger
Oversiden af de bæredygtige aflejringer - svarende til det naturlige funderingsniveau for
let byggeri - vil være oversiden af de senglaciale lag, hvilket i den aktuelle boring består
af nedskyldssand fra 1,55 m u. t. Den overliggende fyld vil normalt ikke blive accepteret
som underlag for et nybyggeri.
Eftersom den store Jellingsten formentlig ikke har været flyttet i over 1000 år, vurderes
restsætningerne af stenen at stamme fra dels krybninger i fylden, dels af organisk omdannelse af den muldholde fyld. Vi vurdere at restsætningen, som primært vil forårsages
den organiske omdannelse, vil udgøre mellem 2 og 4 cm over de næste 3-500 år. Hastigheden for den organiske omdannelse vil primært variere afhængig af temperatur og
ildindhold, og er meget vanskeligt at fastsætte mere præcist.
Da stenen ikke er funderet i frostsikker dybde (1,2 m u. t.) vurderes en stor del af stenens bevægelser at hidrører fra bevægelser i den øvre fyld, som følge af frost/tø og
fugt/tørke.
Såfremt spændingerne i fylden ændres, f.eks. ved merbelastning/aflastning eller ved
gravninger tæt op ad stenen, kan sætningshastigheden forøges, at der vil kunne optræde tillægssætninger fra omlejringerne af fylden. Påvirkninger fra komprimering af friktionsmateraler m.m. tæt ved stenen vil ligeledes kunne øge sætningshastigheden.
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Med de to gravninger, der for nyligt har været udført på hhv. den øst- og vestlige side af
stenen, må det formodes, at fylden i mere eller mindre grad er blevet påvirket af udgravningerne og den efterfølgende komprimering, og det er derfor ikke utænkeligt, at
stenen herefter vil sætte sig uens, hvilket kan medføre en svag tiltning af stenen.

4.2 Standsning af sætninger
Såfremt ovennævnte restsætninger og evt. tiltning ikke kan accepteres, kan stenen stabiliseres ved udføre en fundamentsforstærkning, hvilket f.eks. kan ske ved også at lade
de 4 pæle bære stenen.
Da de fremtidige sætninger vurderes at være beskedne, kan man evt. nøjes med at sikre, at stenen ikke tilter.
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18 juni 2011

Besigtigelsesnotat 2
Baggrund
Vi har den 1 juni besigtiget stenene i forbindelse med undersøgelser af den store stens eksisterende fundering.
Mødet var i forlængelse af vores besigtigelse den 9 maj og
besigtigelsesnotat den 12.05.2011.
Ved besigtigelsen var Jørgen Westphal m.fl. fra kulturarvsstyrelsen til stede.
Iagttagelser/vurderinger
I vores notat af 12 maj 2011 beskrev vi en proceduren for
sikringen af stenens stabilitet under funderingsarbejderne
for overdækningen.
De 3 første tiltag er nu udført og stenen er hermed sikret
midlertidigt, således at er kan graves partielt omkring og
under stenen.
Derfor er undersøgelserne af funderingen på den vestlige
side af stenen påbegyndt.
I denne forbindelse har vi bedt GEO om at udtage en mindre
prøve af jorden under stenen, for at vurdere humusindholdet
og dermed den potentielle restsætning.
Desuden har de udtaget en boreprøve i bunden af udgravningen med henblik på at lokalisere overside bæredygtig lag
(OSBL).
Store runesten står understøttet af det man kalder for en
stenskoning. Det vurderes at denne er fra 1586.
Umiddelbart under denne er der det vi geoteknisk kalder for
fyld. Denne fyld består af sandmuld med teglrester i. Teglresterne vurderes at være fra mursten. Der er teglrester
ned til 1,4 m under terræn.
Det er den almindelige antagelse at brændt tegl som mursten, kommer til Danmark fra Lombardiske bygmestre. De blev
kaldt til landet umiddelbart efter Esromkloster blev grundlagt omkring 1151-52.

KURT JACOBSEN
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2.

Derfor er det den overvejende opfattelse, at stenen er
flyttet til dens nuværende position. Dens oprindelige position er ikke kendt, men anses for at have været umiddelbart
i nærheden af den nuværende position.
Ud over de konstaterede bygningsrester under stenen er der
konstateret skeletter fra begravelser under stenen især under nordenden og sydenden.
Fra 1,4 m til 1,9 m under terræn er der siltrig sand med
lidt humus. Herunder er der Ler, som er sandet. Dette lag
anser vi som værende egnet som bæredygtig lag i geoteknisk
forstand.
Den muldholdige fyld indeholder 1,4-2,3 % muld. Dette vurderes at kunne give anledning til en sætning på 20-40 mm
over de næste 3-500 år. Sætningerne kan accelereres af ændring af temperatur og iltforhold i jorden.
Det er vores umiddelbare vurdering, at en overdækning vil
gøre jorden mere tør under stenen, dette kan øge ilt mængden i jorden, og sammen med en forhøjelse af den gennemsnitlige temperatur i jorden, vil dette gøre at de 20-40 mm
vil forekomme lidt tidligere i det ovennævnte 3-500 årige
periode, end hvis den ikke var overdækket.
GEO angiver at der er risiko for en uensartet sætning, som
kan give anledning til tiltning dvs. at stenen kommer til
at hælde anderledes end den gør nu. I projektet med overdækningen er stenen vist ret tæt på glasset i montren, men
næppe så meget at den vil komme til at læne sig ind i glasset.
Desuden er der projekteret en belysning af stenen, som skal
give et særligt strejflys på stenen, så det er nemmere at
se skrift og relief. Dette strejflys kan påvirkes en del af
en tiltning.
Ved møde på stedet den 1 juni 2011 kunne det konstateres,
at der var hulheder eller lunker under stenen således at
den ikke var understøttet på hele sin trædeflade.
Disse forhold betyder, at det kunne være fordelagtigt at
overveje en mere fast fundering.
Der er efter vores opfattelse 3 muligheder, der kan komme
på tale.

3.

1. Den eksisterende stenskoning gøres kompakt. Dette kan
sikres ved, at der ført oprøres en lermørtel af mager
ler evt. ler blandet med lidt sand. Denne trykkes ind
i hulheden under stenen, og derefter slås kilestenene
ind i den bløde mørtel.
Dette sikrer en mere jævn understøtning af stenen end
hvis den står på mere eller mindre kantede eller runde
sten.
Den tørre lermørtel har en større trykstyrke end fx en
traditionel kalkmørtel. Fremover vil en overdækning
netop sikre at lermørtlen forbliver tør.
2. Der foretages en justering og supplering af den eksisterende stenskoning, idet det udnyttes, at man har
foretaget arkæologiske søgegravning 4 steder fordelt
rundt om stenen.
Disse søgegravninger er fyldt op med almindeligt grus,
der umiddelbart kan fjernes, og der kan graves til
fast bund, som vurderes at være 0,3-0,4 m længere nede
end den nuværende udgravningsdybde.
Der skal tages stilling til håndteringen af de fundne
skeletter. I princippet kan de blive liggende, hvis
man kan komme til at grave til fast bund forbi skeletdelene.
Ved at fylde op med grus og indstampe gruset grundigt
lagvis pr 300 mm, kan man opnå en fast bund med lille
restsætning.
I denne indstampede grus kan man derefter sætte egnede
granitsten, som stampes fast i gruset sten for sten.
Fra dette faste punkt kan der opbygges en supplerende
stenskoning, som får kontakt til selve runestenen.
Den eksisterende stenskoning bør i denne forbindelse i
et vist omfang demonteres og gensættes, således at man
kan opbygge stenskoningen nede fra det faste punkt.
Stenskoningen bør opbygges kompakt som beskrevet under
punkt 1 dvs. med kilesten og lermørtel til udfyldning
af hulrum mellem større sten.
Når stålrammen er placeret bør der desuden foretages
en indstampning af grus mellem stenen og stålrammen
således at denne kan medvirke til at holde sammen på
stenskoningen.
Fordelen ved denne metoder er at man opnår en fastere
fundering end ved metode 1, og man kan foretage en justering, der muliggør en uhindret placering af den
stålramme, der skal placeres omkring stenen aht. overdækningen.
Metoden vurderes også, at være i familie med den måde
man oprindeligt har funderet den slags monumenter på.
Ulempen er at man er nød til at grave lidt yderligere
ind i de historiske lag under stenen i de 4 punkter

4.

3. Der kan fra ovennævnte 4 udgravninger udføres 2 gravede spor på tværs ind under stenen i ca. 0,5 m bredde
og støbes en væg 0,5 m væg op til ca. 0,2 m under stenen, og fra disse vægge foretages en udmuring op under
runestenen dog med egnet tynd dug imellem runestenen
og mørtlen.
Fordelen ved denne metode er at stenen vil stå fast
lodret og vandret i al overskuelig fremtid.
Problemet med denne metode er, at man forstyrrer arkæologiske lag, som har stået urørt i mange år. Desuden kommer stenen til at spænde fra væg til væg. Denne
spændingsomlejring kan give anledning til revner, selv
om der er tale om meget små spændinger.
Endelig må nævnes, at funderingsprincippet vil være
historisk set fremmed for denne type monumenter.
Det er vores vurdering at metode 2 er at foretrække. Den
vil muliggøre at store runestens fremtidige sætninger bliver tålelige.
Princippet i metode 2 fremgår af vedlagte skitse.

For E. Troelsgård A/S
Svend Jakobsen

Bilag: Rapport fra GEO, Skitse af stenskoning.
Sendt til: Kulturarvsstyrelsen v/Jørgen Westphal og Bolette
Lehn Petersen.

Notat om arbejdet med sikring af runestenene i Jelling
Kulturarvsstyrelsens rolle i arbejdet på stedet med sikring af runestenene blev i planlægningen defineret
som formidler mellem det arkæologiske arbejde og det praktiske arbejde ved etableringen af
overdækningen. Desuden havde styrelsen påtaget sig at stå for flytningen af den lille runesten samt den
store stens stabilitet i forbindelse med nedgravningen til overdækningens fundament. Endelig var det aftalt
at Kulturarvsstyrelsen skulle bistå ved det arkæologiske arbejde i den udstrækning dens egentlige opgaver
tillod det.
Til planlægning af arbejdet og rollefordeling blev der holdt en række byggemøder med Erik Nobel. På
møder med Nationalmuseet blev rammerne for det arkæologiske arbejde i forbindelse med etableringen af
overdækningen aftalt, ligesom der skete koordinering med Jellingprojektets undersøgelser og interesser.
På denne baggrund blev udarbejdet budget og lagt en plan med en buffer på 2 uger, således at udgravning
og etablering af overdækningens fundament til skulle være færdig medio juni.

Ændringerne i forløbet i forhold til planlægningen og overskridelserne af budgettet skyldes følgende
forhold:
1.
Den store stens stabilitet viste sig at være meget problematisk. Det var i forberedelserne forudsat, at en
ingeniør skulle bedømme situationen, når stenens fundering – således som den var oplyst i det på forhånd
tilgængelige dokumentationsmateriale - var blotlagt. Så vidt kom det dog ikke. Allerede ved
genopgravningen af et ca. 1 x 1 m stort udgravningsfelter fra 1942/81 så det ud til, at stenen stod ustabilt
og var i fare for at vælte ved yderligere afdækning.
Ingeniør Svend Jakobsen kom hurtigt til stede og bedømte umiddelbart situationen som risikabel og
anbefalede en hurtig opfyldning af udgravningsfeltet. Den ustabile situation skyldtes dels karakteren af
funderingen fra 1981 lige under stenen, dels at runestenene står på op til 1,8 m kirkegårdsjord med
forholdsvist stort indhold af organisk materiale. En sådan fyld nedbrydes og komprimerer med tiden –
fremskyndet af udtørring inde i overdækningen. Svend Jakobsen anbefalede derfor en umiddelbar sikring af
stenen under arbejdet – især boringerne til søjlerne, der skal bære overdækningens fundament - samt en
forbedret fundering for at hindre stenen i med tiden at sætte sig eller vælte inde i overdækningen.
Med hurtig indsats fra tømrer og smed blev der etableret en stålafstivet træramme, som fikserer stenen, så
underlaget kan forbedres og der i øvrigt kan arbejdes med overdækningens fundering. Se foto.
Til brug for Svend Jakobsens beregninger af, hvorledes stenens stabilitet sikres optimalt, rekvireredes en
geoteknisk undersøgelse samt Nationalmuseets scanning af stenen. Resultatet heraf forventes at foreligge i
en rapport snarest, men ved et nyt besøg og i telefonsamtaler har Svend Jakobsen givet retningslinjer for,
hvad der umiddelbart kan gøres. Dette arbejde er straks igangsat.
I bagklogskabens lys kan det undre, at boringerne i forbindelse med projekteringen af overdækningen ikke
gav anledning til undren over runestenenes stabilitet.

2.
I planlægningsfasen blev det aftalt med Erik Nobel, at faskine, vandledninger og rør til elkabler blev
etableret i direkte tilknytning til den arkæologiske undersøgelse under medvirken af Kulturarvsstyrelsens
entreprenør for at spare tid og effektivisere processen. Det lykkedes et stykke af vejen, men uklarheder og
ændringer undervejs vanskeliggjorde arbejdet. Diskussioner om faskinerumfang, sandfangs placering og
dimension, uoplyste vilkår i byggetilladelsen m.m. medførte spildtid. Det samme gjaldt gennembrydningen
af våbenhusets gavl i forbindelse med elkablerne, som i første omgang betød boring af et stort hul i kirkens
fundamentssten – dette blev dog hindret.
Kort og godt har Kulturarvsstyrelsens tilsyn med – men ikke ansvaret for – disse installationer været en
væsentlig tidsfaktor.
I det senere forløb har det vist sig vanskeligt at få leveret overdækningernes stålrammer, så de kan
monteres i direkte forlængelse af det arkæologiske arbejde som planlagt. Fra projektets begyndelse har det
været uklart, hvordan stålramme og stenfundament under den store sten skulle forenes, men efter
frilægningen sidst i maj var det klart, at dette stenfundament ikke har direkte betydning for stenens
stabilitet, og at stålrammerne derfor kunne placeres som projekteret – dog i 4 dele. Alligevel er
stålrammerne ikke bestilt før 14. juni med mindst 4 ugers leveringstid i sommerferieperioden.

3.
Det arkæologiske arbejde er ikke forløbet som forventet. Kulturarvsstyrelsen har foretaget næsten alt
gravearbejdet, mens tolkninger og fastlægning af fremgangsmåde er foretaget i glimrende samarbejde med
Nationalmuseet. Museet har stået for fundhåndtering, dokumentation og opmåling, som har været mere
træg – bl.a. var der vanskeligheder med koordineringen med Erik Nobels landinspektør. Til gengæld har det
i større omfang end forventet været muligt at benytte minigraver i stedet for håndkraft.

4.
Den stålafstivede træramme omkring den store sten var ikke forudset i planlægningen. Den vanskeliggør
både boringerne til søjlerne og selve gravearbejdet på hele området. Umiddelbart omkring stenen må al
gravning og arkæologisk arbejde foregå ved håndarbejde, mens man ligger under pladen. Det store tryk på
jorden fra opklodsningen af stålbjælkerne betyder desuden, at gravearbejdet og funderingen ved den lille
sten ikke kan igangsættes, før trærammen er fjernet.
5.
Flytningen af den lille runesten og den midlertidige placering af den ved våbenhuset er utilsigtet blevet et
problem i forhold til Jellingprojektets arkæologiske undersøgelser. Runestenen blev placeret her ønske fra
menighedsrådet og fordi det logistisk var den bedste løsning. En større arkæologisk undersøgelse skulle

være begyndt medio juni, men stik imod forventningerne bliver den lille sten først flyttet på plads tidligst
midt i juli. Det er diskuteret, om den lille sten kan deponeres et andet sted, men det er af både økonomiske
og holdningsmæssige grunde ikke holdbart.

16. juni 2011
Torben Dehn, Jørgen Westphal

Antropologisk undersøgelse af knogler fra Jelling Kirkegård, Jelling
sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Nationalmuseet NM 691/2010, AS
45/2011
Materialet blev indleveret til Antropologisk Laboratorium d. 28.10.11. Den formodede
datering er middelalder. Gravene fremkom ifm udgravning mhp sikring af runestenene.

Undersøgelsen viste:
Felt III/IV, skelet 1
Der forelå skinneben og lægben (hhv. tibia og fibula) fra begge underben, hælben og
rulleben (hhv. calcaneus og talus) fra begge fødder, samt dele af det højre lårben, den
højre knæskal og en enkelt mellemfodsknogle.
På grundlag af knoglernes robusticitet og størrelse, samt forekomsten af såkaldt hælspore
på hælbenet, skønnes knoglerne at hidrøre fra en voksen, ca. 30 år eller ældre, mand.
Venstre skinneben kunne udmåles til 35cm, hvilket svarer til en legemshøjde på ca.
167cm.
Felt III/IV, skelet 2 (1 af 3)
Der forelå en højre overarmsknogle, spole- og albueben (hhv. radius og ulna) fra begge
underarme, det venstre skulderblad, fragmenter af ribben, samt enkelte dele af over- og
underkæbe.
Knoglerne er af et voksent individ, kønnet kunne ikke vurderes nærmere.
Højre overarmsknogle kunne udmåles til 30,5cm, hvilket svarer til legemshøjde på ca.
160-165cm.
Felt III/IV, skelet 2 (2 af 3)
Der forelå begge overarmsknogler, spole- og albueben (hhv. radius og ulna) fra begge
underarme, dele af ribben og brystben, samt enkelte fragmenter af lændehvirvler, bækken
og højre lårben og skinneben.
På grundlag af knoglernes modningsgrad samt deres længde, kan det antages, at de
hidrører fra et ca. 14-årigt individ.
Felt III/IV, skelet 2 (3 af 3)
Der forelå en enkelt fragment af den venstre overarmsknogle. På grundlag af knoglens
modningsgrad og længde, kan det antages, at knoglen hidrører fra et ca. 14-årigt individ.
Felt IV (1), x54
Der forelå den venstre overarmsknogle og fragmenterede dele af højre skulderblad og
nøgleben, samt ryghvirvler og bækken.
På grundlag af knoglernes størrelse og fremtoning, herunder især bækkenknoglernes form
samt ved vurdering af ledfladerne på bækkenknoglerne og nøgleben, skønnes skelettet at
hidrøre fra en ca. 25-årig kvinde.
Svarende til skambenene findes forandringer som kunne tyde på, at kvinden har været
gravid/født en eller flere gange.

Den venstre overarmsknogle kunne udmåles til 30cm, hvilket svarer til en legemshøjde
på ca. 159cm.
Felt IV (2), x55
Der forelå knogler af højre arm og hånd samt dele af skulderblade, ribben og
bækkenknogler.
Ved vurdering af lemmeknoglernes længde og sammenvoksningsgrad, skønnes knoglerne
at hidrøre fra en ca. 14-15-årig. Kønnet kan ikke vurderes.
Felt IV (3), x 56 Individ (1 af 3)
Der forelå et knoglerne af højre over- og underarm, dele af det højre skulderblad og
nøgleben, fragmenter af ribben, en del af underkæben samt en mindre del af det venstre
lårben.
Grundet det fragmentariske materiale, kan alderen ikke bedømmes nærmere end at
knoglerne hidrører fra en voksen. På grundlag af knoglernes robusticitet skønnes der at
være tale om knoglerne af en mand.
Felt IV (3), x 56 Individ (2 af 3)
Der forelå den midterste del af et højresidigt nøgleben.
Grundet knogledelens størrelse skønnes det at hidrøre fra en voksen. Kønnet kan ikke
vurderes.
Felt IV (3), x 56 Individ (3 af 3)
Der forelå en del af et spoleben (radius), en brysthalshvirvel samt et ribbensfragment.
Grundet modningsgraden af knogledelene skønnes de at hidrøre fra et ca. 8-årigt barn.
----------------------------------Felt V, x63 (1 af 2)
Der forelå et fragmenteret kranie med de øverste halshvirvler og det højre skulderblad og
nøgleben.
På grundlag af kraniets størrelse og fremtoning, samt ved vurdering af tandsliddet,
vurderes knoglerne at hidrøre fra en ca. 50-årig kvinde.
Tænderne bærer præg af et markant slid, der tyder på, at kvinden har haft fremtrædende
underbid, ligesom der findes såkaldte erosioner på de forreste tænders bagflade.
Felt V, x63 (2 af 2)
Iblandt ovennævnte skeletdele fandtes et fragment af et højresidigt skamben. På grundlag
af knoglens form og ledfladens fremtoning, skønnes denne knogledel at hidrøre fra en ca.
18-23-årig mand.
Felt V, x64 (1 af 4)
Der forelå et fragmenteret kranie, hals- og brysthvirvler, det venstre nøgleben og del af
det højre, dele af den højre overarmsknogle og spoleben (radius) samt en del af
korsbenet.

På grundlag af knoglernes størrelse og fremtoning, samt især tandsliddet, vurderes
knoglerne at hidrøre fra en ca. 35-45-årig kvinde.
Af tegn på sygdom fandtes aldersbetinget slidgigt svarende til halshvirvlerne.
Felt V, x64 (2 af 4)
Der forelå en enkel overtallig højresidig visdomstand (3. molar) fra overkæben.
Ud fra tandsliddet vurderes det, at tanden hidrører fra en ca. 33-45-årig. Køn kan ikke
vurderes.
Felt V, x64 (3 af 4)
Der forelå en stykke af en lægben (fibula). Ud fra knoglens modningsgrad skønnes det, at
knoglen hidrører fra et ca. 10-16-årigt individ.
Felt V, x64 (4 af 4)
Der forelå en del af et højresidigt nøgleben. Grundet knoglens størrelse og modningsgrad
vurderes den at hidrøre fra et ca. 4-årigt barn.
----------------------------------Fra de ovennævnte, mærkede grave forelå således i alt skeletter og skeletdele fra:
3 voksne kvinder
3 voksne mænd
3 voksne hvor kønnet ikke kunne vurderes
3 ca. 14-årige individer
1 ca. 10-16-årigt individ
1 ca. 8-årigt barn
1 ca. 4-årigt barn
Legemshøjden kunne vurderes for 3 individers vedkommende: ca. 167cm (en mand),
159cm (en kvinde) og 160-165 (køn usikkert).
Af tegn på sygdom fandtes aldersrelateret slidgigt, samt for et individ et særegent
tandslid.
Ud over knoglerne fra ovennævnte grave, var der indleveret kasser med løsfund ved/fra
disse grave:
Felt III/IV ”muligvis samlet overkrop højt i felt men omrodet”
Der forelå dele af underkæbe, kranie- og ribbensfragmenter, og dele venstre hofteknogle,
samt en del tænder.
På grundlag af tandudviklingen, skønnes knoglerne at hidrøre fra et ca. 15-årigt individ.
Felt IV, x57
Dele af kraniet, højre skulder og nøgleben samt del af højrehofteknogle.

På grundlag af knoglernes modningsgrad skønnes knoglerne at hidrøre fra et ca. 18-23årigt individ.
Felt III/IV ”løse knogler fra hele feltet”
Der fandtes knogledele af mindst 5 individer:
- to ca. 10-12-årigt børn
- et ca. 8-9-årigt barn
- en voksen, køn ukendt
- et foster, ca. 5-7-fostermåned
Formentlig kan flere af knoglerne fra løsfundene henføres til nogle af individerne i de
mærkede grave, men dette vil kræve en nøjere granskning af udgravningsfoto og –planer.
Der var indleveret yderligere materiale (Felt I, grav A-F), der dog efter aftale ikke er
gennemgået.
-------------Der er taget materiale i forvaring (opbevaret i enkelte poser som ved indlevering og på
køl), mhp. evt. senere aDNA analyse, se vedlagte liste.
Der vil kunne udtages materiale til 14C datering og stabil-isotopanalyse fra alle individer.
Der vil kunne udtages materiale til Strontium analyse fra de individer, hvor der fandtes
tænder.
Betydende lemmeknogle og (delvis) intakte kranier, samt alle knogler taget i forvaring til
evt. aDNA vil blive CT-skannet.
Efter aftale forventes det, at al materialet, undtagen det der er taget i forvaring, skal
genbegraves.
Antropolog Charlotte Primeau og tandlæge emeritus, Verner Alexandersen, deltog i
undersøgelsen.
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