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  Arkæologisk udgravning 

Beretning 
 

Forud for opførelsen af nye lejeboliger har Horsens Museum i forlængelse af en 
forundersøgelse foretaget en udgravning indenfor et 1,7 ha. stort areal i Tørring 
by. Der blev registreret i alt 194 anlæg, næsten alle fra tre velbevarede 
hustomter fra tidlig førromersk jernalder. De tre huse var alle med forskellige 
vægkonstruktioner, det ene således med tørvevæg, det andet med stolpe- eller 
plankevæg og det tredje med formodet kombineret lerklinings- og plankevæg. To 
af husene var ca.10 m. lange, det tredje 20m. Da husene anses for arkæologisk 
samtidige, kan disse forskelle anses for at afspejle en vis social stratificering af 
samfundet. I alle tre huse ses en tradition med at nedgrave ler i stolpehullerne, 
efter at husene blev nedrevet. To tilfælde, hvor hele lerkar er nedgravet, er med 
til at give disse handlinger en rituel karakter.      

 Horsens    Museum          Sundvej 1A • 8700 Horsens • Tlf.: 76292350 • www.horsensmuseum.dk 
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Undersøgelsens forhistorie.  

 
   Forud for et nyt boligbyggeri midt i Tørring by foretog Horsens Museum i perioden 10.-13. juni 2013 
en arkæologisk forundersøgelse af et 1,7 ha. stort areal (jf. forundersøgelsesrapport). Forundersøgelsen 
var i høj grad præget af nogle meget vanskelige iagttagelsesforhold i en undergrund karakteriseret af 
hedesand med kraftig udvaskning, men den resulterede i udpegningen af i alt tre områder (I-III) med 
væsentlige fortidsminder til efterfølgende udgravning.  
   Alle tre steder bestod disse af hustomter, der blev erkendt i form af først og fremmest vægstolper, i et 
tilfælde også en væggrøft. Kun sidst nævnte hus (A201) kan umiddelbart dateres typologisk, nemlig til 
ældre førromersk jernalder. På trods af umiddelbare typologiske forskelle mellem de to bedst 
dokumenterede hustomter ansås den fælles rektangulære husform for at afspejle en arkæologisk 
samtidighed. Med udgangspunkt i en samlet datering til førromersk jernalder var der foruden selve 
husene også taget højde for muligheden for at lokalisere samtidige gruber, som erfaringsmæssigt kan 
optræde indenfor en relativ lille radius omkring denne tids langhuse. Derfor var de udpegede områder 
også større end blot den anslåede størrelse af selve hustomterne. Størrelsen af de udpegede arealer var 
på denne baggrund angivet til henholdsvis 880 m2, 260m2 og 550m2 for arealerne I-III.  
   Budgettet til en udgravning blev godkendt af bygherre i august 2013, hvorefter en udgravning kunne 
påbegyndes en måned senere.  
 
                

Administrative data. 
 
Bygherre: Lejerbo, Gl. Køge landevej 26, 2500 Valby  
Rådgivende arkitektfirma: RUM-arkitekterne v. Tom Halling, Emil Møllers Gade 41, Horsens 
Anvendt entreprenør-firma ved udgravning: Rask Mølle entreprenørforretning v. Gert Falkenberg. 
Udgravningens varighed: 10.09.- 07.10.2013 
Deltagere: arkæolog Per Borup, museumsmedarbejder Jan Jensen (3 dage) 

 
 
Topografi. 
 
Det pågældende areal er beliggende i et næsten helt fladt terræn, der fra nord kun skråner let mod syd, 
hvor det støder op til et engområde ned mod den nærliggende Gudenå. Den nære tilknytning til engene 
præger også hele den sydlige og sydvestlige del af det aktuelle areal, hvor undergrunden overalt er 
dækket af forskellige aflejringer dannet i et vådt eller fugtigt miljø. Tydeligst kunne dette iagttages 
længst mod syd i form af omdannede væksthorisonter fra græstørv samt rødjord, men også som et op 
til ca. 10 cm. tykt lag af myremalm lige under pløjelaget. Udbredelsen af disse forekomster aftog hurtigt 
mod nord, men i hele den sydvestlige del af arealet, indtil lidt nord for hustomten A201, sås der fortsat 
spor efter tidligere forekomster af myremalm øverst i undergrunden. Undergrunden bestod her, i 
modsætning til den resterende nordligere del af arealet, af næsten homogent, gulligt og ”rent” sand 
uden nævneværdige spor efter bioturbation. Den sandede undergrund var også her tidligere dækket og 
næsten beskyttet af et malmlag, som stadig forekommer sporadisk lige under pløjelaget. Det kan ikke 
udelukkes, at opbrydningen af malmforekomsterne har været tilsigtet, men hvornår, og om det 
eventuelt er sket som et resultat af den almindelige pløjning, er uvist. Det kan heller ikke udelukkes, at 
malm allerede blev brudt under den nærliggende jernalderbosættelse. At det pågældende område 
tidligere har været fugtigt fremgår også af de mange drænledninger, der her gennemskærer den rent 
sandede undergrunden.           
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                        Fig. 1. Husenes beliggenhed helt ned til Gudenåens engarealer. 
 
 
 

                             
                             Fig. 2. Omdannet tørv overlejret af myremalm på den sydlige del af arealet. 
 
 
   I hele den nordlige øg østlige del af arealet består undergrunden af udvasket hedesand i form af en 
udviklet podsoljord, som på forskellig vis udgjorde undergrunden lige under pløjelaget. Nogle steder 
fremstod den derfor som rent blegsand, mens den andre steder var stærkt domineret af de sort- og 
rødbrune al-aflejringer, der normalt forekommer under blegsandet. Den moderne pløjning har generelt 
skåret et stykke ned i undergrunden og derved stedvist fjernet det lyse blegsand. Den afrømmede 
undergrund fremstod derfor over store områder nærmest som en palet af både lyse og mørke, 
overvejende grålige, brunlige og rødbrune farvenuancer.  
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                Fig.3. Den karakteristiske mangefarvede podsoljord set i fladen og snit (herunder).   
 
 
 

                   
 
 
 
Målesystem 
 
Alle opmålinger af søgegrøfter og anlæg blev foretaget med museets præcisions-GPS i projektion UTM 
Zone 32 ETRS89. Der blev ikke registreret og tegnet anlæg i lokale målesystemer. 
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Metode og udgravningsforløb. 
 
Udgravningen blev påbegyndt d. 10.09. og varede indtil d. 07.10.2013 med maskinafrømning de to 
første dage. Da det navnlig i områderne med fint blegsand krævede en særligt ”nænsom” skovl i 
forbindelse med muldafrømningen, og det var hensigten samtidig at foretage omfattende 
fladeafrensninger med håndskovl, valgtes det at foretage afrømningen med en mindre (7 tons) 
gravemaskine på bånd. Da det samtidig viste sig meget vanskeligt at erkende anlæg, store som små, i 
både flade og snit, blev det i løbet af afrømningsfasen vurderet, at resultaterne af en større afrømning 
ikke ville stå mål med udgifterne hertil. Formålet med udgravningen blev derfor først og fremmest at 
afdække selve hustomterne, mens eventuelle andre anlæg, heriblandt mulige tilhørende gruber, kun ville 
blive lokaliseret indenfor nær afstand heraf. Dette bevirkede også, at de afrømmede arealer på alle tre 
områder blev mindre end forventet. På område I drejer det sig om 325 m2 og på område III 235 m2, 
kun på område II svarer de 262 m2 til størrelsen af det udpegede areal.  
 
 

                
    

              
             
Fig.4. Eksempler på stolpehuller, som står tydeligt i snit men kun vanskeligt erkendes i fladen (øverst). Nederst 
eksempler på stolpehuller med blegsand, som i fladen kun blev påvist ud fra selve stolpesporet. Tv. afsløres stolpehullets 
form først og fremmest ud fra svage bånd af jernudfældninger.          
 
    
   Vejret var i hele udgravningsperioden karakteriseret af delvist skydække og tørvejr, men med en 
”tilpas” fugtighed i undergrunden, hvilket skabte gode betingelser for oprensninger og iagttagelser..  
Derimod gjorde den særlige undergrund det generelt meget vanskeligt - i nogle tilfælde nærmest umuligt 
- at påvise enkeltliggende forhistoriske anlæg. Ofte fremstod naturlige udfældningsfænomener også i 
den afrømmede flade som runde ”stolpehulslignende” farvninger i undergrunden. I modsætning til den 
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”almindelige” undergrund, hvor iagttagelsesforholdende normalt bliver stadig bedre i takt med 
afgravningen af alle de dyregange og anden bioturbation, som normalt præger sandjord, bliver 
undergrunden i podsoljorden mørkere og stadig mere heterogen, indtil det lysere og renere, normalt 
gullige undergrundssand først nås under vekslende horisonter af jern- og mangan-udfældninger. Denne 
dybde er imidlertid som regel langt under bundniveauet for de fleste stolpehuller, og det tilsigtes derfor 
at påvise stolpehuller og andre nedgravninger i de øverste lyse gråhvide lag af blegsand lige under 
pløjelaget. Mange steder var dette sandlag enten helt fjernet ved pløjning eller kun ganske tyndt, men 
også i områder med mere velbevarede lag af blegsand, lod stolpehuller sig kun erkende indenfor større 
områder som ”systematiske tendenser” i farvningen af undergrunden eller ved hjælp af selve 
stolpesporet (fig.4). Dette fænomen er særlig problematisk, hvis udvaskningen hovedsageligt er foregået 
efter gravningen af anlæggene. De særlige undergrundsforhold bevirkede, at gentagne oprensninger af 
både fladen og de snittede anlæg var nødvendigt. For mange af stolpehullernes vedkommende blev de 
ved gentagne oprensninger afgravet yderligere 5-15 cm. i de oprindelige snit. Alle stolpehuller og øvrige 
elementer med relation til de tre huse blev snittet, fotograferet og beskrevet, ligesom der blev lagt en 
række forskellige snit i væggrøfterne i husene A201 og A202. 
 
 

Resultater. 
 
   Der fremkom ved undersøgelsen ikke spor efter flere huse end de tre, der var påvist i 
forundersøgelsen, til gengæld viste disse sig at være bedre bevaret end først forventet. Der blev i 
forbindelse med udgravningen registreret yderligere 101 anlæg i forhold til forundersøgelsen, så det 
samlede antal blev 194. Der blev under udgravningen snittet og beskrevet i alt 118 anlæg udover de 40 
fra forundersøgelsen.  
   Blandt de nye anlæg var et ca. 50 x 80 cm stort fyldskifte (A133), der lå indenfor den sydvestlige del af 
hus A202 i område II. I dette fyldskifte fremkom der, som det eneste sted, lidt bearbejdet flint i form af 
en lille flække og et par små afslag (x). Der kunne ikke erkendes nogen sikker nedgravning eller grube i 
den mørke undergrund. Fra pløjet i samme område blev der under muldafrømningen fundet nogle få 
andre stykker flint, heriblandt en lille topolet flækkeblok fra maglemosekulturen. Flinten kan 
repræsentere den boplads, der er registreret i dette område.  
   Næsten alle øvrige registrerede anlæg består af stolpehuller eller andre bygningselementer, der kan 
relateres til husene A200-202. Der var for alle tre huses vedkommende tale om velbevarede tomter, 
som også rummede flere vigtige bygningsmæssige detaljer. Der kunne bl.a. iagttages tydelige spor efter 
pæle og mindre stolper, som oprindeligt har været skråt tilspidset ved bunden. Disse forhold har bl.a. 
gjort det muligt at påvise flere særlige konstruktionselementer indenfor hvert af de tre huse. Med et 
fælles rektangulært grundrids og to modstående, udtrukne indgangspartier midt i langsiderne dateres alle 
tre huse typologisk til den tidlige del af førromersk jernalder.  
   På trods af en formodet arkæologisk samtidighed indeholder husene også på hver sin måde 
iøjnefaldende konstruktionsmæssige særtræk. Dette er først og fremmest tilfældet i forhold til husenes 
vægkonstruktioner, der i alle tre tilfælde var forskellige, og i ingen af tilfældene tidligere har været 
sikkert påvist indenfor museets ansvarsområde. Heller ikke størrelsesmæssigt var alle huse ens, således 
var det ene (hus A202) dobbelt så langt som de to øvrige. Hvorvidt disse konstruktions- og 
dimensionsmæssige forskelle kan være kronologisk betingede, hvor et eller flere af husene reelt har 
afløst hinanden, eller de tilsammen repræsenterer en samtidig bebyggelse med forskellige 
bygningstraditioner indenfor de enkelte familier er uvist. Hvis der er tale om en samtidig bebyggelse, 
kan husenes uens størrelser måske også anses for at afspejle en vis social stratifikation i samfundet, en 
tendens der ellers først normalt bliver tydelig på de danske bopladser nogle hundrede år senere. 
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                 Fig. 5. De tre hustomter A201-202 indenfor hvert af de afrømmede områder I-III. 
 
    
 
Hus A200, område I  
 
   Det mindste af de tre huse, A200, blev under forundersøgelsen påvist i form af en række tæt stillede 
vægstolper og to modstillede døråbninger markeret af dobbeltstolper i langsiderne. Huset lå i et område 
med hvidligt blegsand, der dog først og fremmest forekom homogent i husets øst-ende, mens dets 
vestlige ende i højere grad var præget af en meget heterogen overgangszone mellem blegsand og 
underliggende udfældningshorisonter. Stolpehullerne stod blot som svage lysegrå farvninger i det lyse 
blegsand, derfor blev flere vægstolper i den sydøstlige langside samt den sydøstlige tagstolpe desværre 
ikke erkendt i starten af forundersøgelse og derfor bortgravet. Først ved en nøjere afsøgning og ikke 
mindst i snit fremstod hovedparten af de øvrige stolpehuller dog relativt klart.  

 

                         
                          Fig.6. Vægstolper og dørstolpe i nordøstlige side af hus A200. 
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                     Fig. 7. Hus 200. I den vestlige (beboelses-) halvdel ses husets formodede ildsted. 
 
 

Der kunne derfor af hus A200 påvises i alt 4-5 sæt indre tagstolper (A71, A101, A102, A103, A105, 

A107, A109, A121), 2 modstillede sæt dørstolper (A11, A65, A68, A69) og i alt 26 sikre vægstolper 

(A1-A12, A66, A67, A70, A108, A110-A120, A170). Den regelmæssige stolpesætning i væggen giver 
huset et rektangulært grundsrids. På baggrund af de tagbærende stolper, som optræder med to sæt i 
hver halvdel, må huset anses for at have været symmetrisk omkring de to indgangspartier, hvilket giver 
huset en længde på 9,7 m. og en bredde på 4,8 m; der er således tale om en ret lille bygning. Den 
indbyrdes afstand mellem tagstolperne på tværs af huset er 2,5-2,6 m. Til huset hører også det let 
nedgravede anlæg A100, husets ildsted i vestenden. Ildstedet viste sig i form af en lille massiv 
lerpakning dækket af et gråsort, trækulsholdigt sandlag. 
   Trods intensiv afsøgning i fladen blev der ikke påvist sikre vægstolper i hele husets vestlige halvdel 
indtil indgangspartierne, hvilket tyder på, at væggene var forskelligt konstrueret i de to halvdele. Selve 
dørstolperne var ganske karakteristiske for denne type, nemlig med en bred, flad bund samt en 
udskrånende og en lige side. Vægstolperne i østenden, hvor de stod tæt hele vejen rundt mellem de to 
indgange, var ret uens i både form og størrelse, og der var ingen entydige tegn på en sikker 
vægkonstruktion. Normalt anses de tæt stillede stolper for at have udgjort funderingen i en lerklinet 
væg opført omkring et fletværk med lodret stående pæle, og dette kan også have været tilfældet her. I 
sydvæggen var stolpespor i to af hullerne (A66 og A67) således forholdsvis små, nærmest pæle-lignende 
med en diameter på blot 9 og 11 cm. Men også tagstolperne var ret spinkle, i både A71, A106 og A107 
var stolpesporene således blot 11 cm. brede, hvilket derfor tyder på, at der var tale om en spinkel 
bygning med en let tagkonstruktion. 
 

       
      Fig. 8. Snit gennem vægstolper i østgavlen (set fra øst). 
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       Fig.9. Stolpespor i vægstolperne A66 (tv) og A67samt den større tagstolpe A107 (th). 
 
 
Men både størrelsen af og formen på vægstolperne ser ud til at have varieret, hvilket måske også havde 
indflydelse på hele vægkonstruktionen. I nordøst-siden af væggen var der tale om markant større og 
dybere nedgravninger til det, der må have rummet nogle lidt større stolper, i ingen af disse var 
stolpespor dog bevaret. Stolpehullerne A1-A5 var her alle fladbundede med lodrette sider, knap 30 cm 
dybe og omkring 25 cm brede, hjørnestolpen A1 dog 35 cm. Flere af hullerne mellem nogle regulære, 
runde stolpehuller i østgavlen var tydeligt mindre og mere aflange med en smaloval form (A110, A114, 
A115, A116 og A117), og de var måske snarere bestemt til en kløvet planke. Måske vidner denne 
variation af stolperne i virkeligheden om en helt anderledes, og måske mere uensartet, vægkonstruktion 
end de typer, vi normalt forsøger at rekonstruere.   
 

                         
                        Fig. 10. Hus A200. Stolper og ildsted med ler er angivet med blåt. 
 
 
   Der hersker dog ingen tvivl om, at ler på en eller flere måder har været anvendt i huskonstruktionen, 
herom vidner forekomsten af ler i en række af stolpehullerne. Det anvendte ler bestod af fed gullig til 
grøngult undergrundsler, og da ler ikke findes naturligt i undergrunden i nærområdet, må det være 
tilført huset udefra. Et par steder blev massive klumper af ler fundet på bunden af et stolpespor (eks. 
A106), og her kan det tænkes at have funderet stolpen i det fine undergrundssand. Men større 
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lerklumper forekom også øverst i stolpehullerne. Dette ler kunne afspejle en anvendelse af ler i væggen, 
enten i form af egentlig lerklining eller som tætning mellem stolper eller planker i en trævæg, en 
konstruktion som også kendes fra ældre, bl.a. neolitiske, huse, men overalt var der tale om helt frisk, 
ubearbejdet ler. Den helt samme slags ler blev også fundet på bunden af det formodede ildsted A100, 
hvor det ligeledes var i form af frisk ler uden tegn på varmepåvirkning.   
 
   Der fremkom kun ganske få ukarakteristiske skår i enkelte af stolpehullerne, og en datering af huset 
kan derfor kun foretages typologisk. En vægkonstruktion med tætstillede stolper ses ofte i yngre 
bronzealders huse, men flere af de øvrige elemeter er samtidig ganske karakteristiske for husene i ældre 
førromersk jernalder. Dette kunne antyde en datering på overgangen mellem de to perioder, men nok 
snarest den tidligste del af jernalderen.  
 
 
Hustomt A201, område III.  
 
   Hus A201, der lå 80 m sydvest for hus A200, består af 6-8 indre tagstolper (A44, A45, A78, A79, 
A80, A81, A82, A190) og en næsten retvinklet væggrøft i østenden (A77). Ligesom i hus A100 er 
vægforløbet synligt mellem to modstillede indgange markeret af særlige stolper (A43, A85, A86, A87, 
A88), der her markerer en udtrukket døråbning. Der blev påvist tre, relativt tætstillede, sæt tagstolper i 
husets østlige halvdel men kun et enkelt sæt i den vestlige. Hvorvidt denne asymmetri er reel er uklart, 
da alle de påviste tagstolper både var dybe og stod meget tydeligt i fladen. Huset har dog formentlig -
som i hus A200 - været symmetrisk omkring langsidernes to indgangspartier. Selvom alle de indre 
stolper i østenden var lige store og dybe skal det midterste stolpesæt (A79 og A81) måske anses for at 
markere båseskillerum. Det ser ud til, at de fleste af de indre stolper i østenden, derimod ikke de to i 
vestenden, senere er blevet genopgravet, måske i forbindelse med at stolperne er blevet trukket op. I 
samme forbindelse er der kommet små klumper af ler med ned i flere af tagstolpehullerne. I A78 og 
A80 var der i en særlig, cirka nævestor, fyld med klumper af gult ler.  
 

                      
 
                Fig.11. Hus A201. Med blåt er markeret to tagstolper med ler i sekundære nedgravninger i hullerne.   
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   Hus A201 har haft en bredde på 5,5 m. og - med en formodet symmetri omkring dørpartiet – en 
anslået længde på ca. 10 m. Den indbyrdes afstand mellem tagstolperne er 3 m i vestenden og 3,25 m i 
østenden. Ligesom i hus A200 var sporene efter væggen kun synlige i østenden, men her altså i form af 
en rektangulær væggrøft, mens hele vestenden var helt uden synlige vægspor. Også her kan dette 
afspejle en forskelligartet vægkonstruktionen i de to halvdele. 
 
 

     
 
 Fig.12. Væggrøft A77 set i længde- (snit A) og tværsnit (snit D). Begge steder ses serier af tynde mørke vækststriber. 
 
 
   I modsætning til hus A200 og A202 i områderne I og II lod både samtlige stolpehuller og væggrøften 
sig uden besvær lokalisere i område III. Dette skyldes anlæggenes meget mørke, nærmest sortbrune 
fyld, der stod som skærende kontrast til den meget rene, lyse undergrund, som - i modsætning til 
podsoljorden længere nordpå – her fandtes lige under et tyndt lag af myremalmsholdig tørv. Den 
skarpe afgrænsning af stolpehullerne var også årsag til, at de i begyndelsen af forundersøgelsen blev 
anset for moderne. I både stolpehullerne og væggrøften var fylden præget af vandrette, sortbrune 
horisonter af meget humøst, nærmest organisk materiale. De tydelige og ofte gennemgående 
vækststriber viser, at fylden ikke blot indeholdt men udelukkende bestod af græstørv. Når tørveresterne 
fortsat i så høj grad var bevaret, skyldes det beliggenheden indenfor et relativt fugtigt miljø med naturlig 
tørvedannelse på selve stedet, eller ganske tæt herpå. At husvæggen var opført med tørv afspejles også 
af en op til 30 cm dyb og op til 50 cm bred væggrøft, hvilket må betegnes som usædvanligt stor for en 
væggrøft i denne hustype. Da væggrøften, og dermed tørvevæggen, kun med sikkerhed er påvist i 
østenden, er det usikkert, om hele huset var opført med tørvevæg, eller, som tidligere antydet, 
konstruktionen reelt har været forskellig i de to halvdele.   
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Fig.13. Tagstolpehullerne A78 (tv), A44 og A80. I de to første ses stolpespor af skråt tilspidsede stolper, i det trejde en 
lys klump med ler øverst i fylden fra en genopgravning. 
 
 
   De gode bevaringsforhold var også en medvirkende årsag til, at et - formentlig to – mørke stolpespor 
efter en tagstolpe(A44 og A78) stod meget tydeligt i fylden. Sporene viste, at stolperne var skråt 
tilspidset og havde en bredde på blot henholdsvis 10 og 8 cm.. De spinkle stolper viser, at taget først og 
fremmest blev båret af væggen. To andre skråt tilspidsede stolper blev under forundersøgelsen påvist 
på et område midt mellem hus A201 og A200 (A36 og A37), men her lykkedes det ikke at relatere 
stolperne til en sikker konstruktion. Alligevel skal den særlige bearbejdning af stolpernes basis nok 
anses for at være et karakteristisk element i flere af samtidens konstruktioner på stedet.  
   Der blev ikke fundet nogen daterende genstande i hus A201 overhovedet, men typologisk kan huset, 
både på baggrund af selve husformen, indgangspartiet og ikke mindst den karakteristiske, retvinklede 
væggrøft, ret entydigt dateres til førromersk jernalders tidlige del.  
 
 
 
Hustomt A202, område II:  
 
   Hus A202 var i forundersøgelsen det svagest dokumenterede af de tre huse, hvilket i høj grad skyldes 
de meget vanskelige undergrundsforhold med næsten rent blegsand i område II. Her blev kun (tag-) 
stolpen A91 erkendt som en sikker større stolpe, mens en anden – først senere erkendt - tagstolpe 
(A50) og en vægstolpe (A51), der begge stod som svage farvninger af lyst blegsand, blot kunne 
registreres som mulige stolper. Uden stolpesporet i den første ville det ellers godt 40 cm brede 
stolpehul, hvis fyld ligesom den omgivende undergrund bestod af rent blegsand, og som blot kunne 
anes svagt i snit ved hjælp af et svagt bånd af jernudfældninger, ikke være blevet erkendt i fladen.  
   Huset viste sig at blive det største af de tre huse. Ligesom husene A200 og A201 har det et 
rektangulært grundrids med to modstillede indgange midt i langsiderne, men med en længde på 20 m. er 
det dobbelt så langt som de to øvrige. Dette indebærer også et større antal indre stolper, nemlig i alt 7 
sæt (A50, A91, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128, A129, A130, A131, A132). En lokalt 
meget mørk homogen undergrund var dog skyld i, at det trods afsøgning i både flade og snit ikke 
lykkedes at påvise den sydlige stolpe i det østligste sæt. I næsten samtlige tagstolpehuller kunne der i 
snittene erkendes spor efter de oprindelige stolper. Der har generelt været tale om solide stolper med en 
bredde på mellem 17-20 cm (A91 17 cm, A122 18 cm, A124 20 cm, A130 17 cm, A125 17 cm), mens 
nogle få tilsyneladende var noget mindre, således var A131 13 cm og stolperne A127 og A132 blot 
omkring 10 cm. Det ser således ud til, at tagstolperne varierede noget i størrelse. 
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                        Fig.14. Hus A202. Pilene viser de tre indgange. 
 
   
   Selvom selve formen er den samme, afviger vægkonstrutionen fra de to andre huse, eller snarere 
indeholder den elementer fra dem begge. Væggen var således opført med både en smal væggrøft (A160) 
og udenfor denne en række regelmæssigt placerede vægstolper, der ses hele vejen rundt. Foruden de to 
indgangspartier - markeret af ekstra store og i sydsiden aflange stolpehuller (A177, A178, A152, A153 
og A183) - midt i husets langsider ses yderligere en mulig indgang i den sydvestlige langside markeret af 
to stolper (A146 og A148) udfor vægstolperne A145 og A147. 
   Sammenlignet med væggrøften i hus 201var der her tale om en markant smallere grøft – eller måske 
snarere rende - med en bredde på blot 10-15 cm. Væggrøften fremstod generelt meget svagt i både 
fladen og snit, og var de fleste steder diffust afgrænset med en fyld stort set svarede til undergrundens 
blegsand. Også i det sydøstlige hjørne var den meget vanskelig at erkende, men her fordi den gemte sig 
i en meget mørk undergrund. I en lang række langs- og tværgående snit kunne grøften dog flere steder 
erkendes med en bredde mellem 11 og op til 20 cm, og med en største dybde på 10-12 cm. I 
modsætning til vægstolperne blev væggrøften ikke sikkert påvist vest for de to indgange midt i 
langsiderne. Da den imidlertid nogle steder var bevaret i mindre end 10 cm's dybde, kan bortpløjning 
eller – gravning dog være årsag til grøftens fravær i denne del af huset. Netop i dette område kunne der 
iagttages tydelige tegn på moderne afgravning, bl.a. blev der fundet plastik i mulden helt ned i niveau 
omkring toppen af blegsandet. Det kan dog ikke udelukkes, at væggrøftens fravær i vest-enden er reel, 
så vægkonstruktionen også på denne måde minder om den i både hus A200 og A201.  
                           
 

                     
                  Fig.15. Væggrøft A160 set øverst  i snit A.  



 

Side 16 af 81 

 

Den lille væggrøft har tilsyneladende indeholdt små stolper eller pæle, dette fremgår af nogle rester af 
pælespor, som flere steder blev erkendt i form af små lerholdige klumper øverst i grøften. Disse spor 
(længdesnit A og B) tyder på en indbyrdes afstand mellem pælene på helt ned til 10-20 cm, om end de 
ingen steder fremstod hverken regelmæssigt eller systematisk. I den østlige gavlende sås midt i grøften 
sporene efter det, der anses for at være en kløvet planke mellem pælene. Plankesporet fremstod som en 
tydelig, ca. 2 cm bred og godt 20 cm lang, mørkebrun stribe, der herudenfor i længderetningen blev 
mere diffus.    
 

         
  Fig.16. Nordøstlige hjørne af hus A202 med væggrøft, ydre stolper og et par tagstolper. Th. detailbillede af væggrøften.   
  Midt i grøften ses et aflangt, formodet plankespor, der herunder ses i snit. 
    

                                                                                   
 
 
   Den indbyrdes afstand mellem de ydre stolper er markant større, overvejende omkring 1 m, i 
vestgavlen dog kun 0,7-0,8 m. Afstanden mellem stolperne og den indre væggrøft er ca. 40 cm (målt fra 
centrum af både stolper og væggrøft). Husets bredde kan derfor sættes til 6 m målt mellem de ydre 
stolper og godt 5 m indenfor væggrøften. Den indbyrdes afstand mellem tagstolperne er som i hus 
A201 3,0-3,2 m. Huset indeholdt i alt knap 40 ydre vægstolper (A51, A134, A135, A136, A137 A138, 
A139, A140, A141, A142, A143, A144, A145, A147, A149, A150, A151, A154, A155, A157, A158, 
A159, A161, A162., A163, A164, A165, A166, A167, A171, A172, A173, A174, A175, A176, A180, 
A181, A182, A183, A185, A186), men hertil skal lægges flere midt i den nordlige langside, hvor ikke alle 
stolper kunne erkendes. Der er for langt de fleste tale om mindre stolpehuller med en diameter på 15-
25 cm. Tilsvarende små var også selve stolperne, dette viser flere tydelige stolpeaftryk. Med en diameter 
på blot henholdsvis 6 cm (A 136, A138, A144 og A151), 7 cm (A142) og 8 cm (A143) bør de ydre 
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stolper måske også snarere betegnes som pæle frem for stolper. Den tilsyneladende uens indbyrdes 
afstand mellem pælene i væggrøften og de ydre pælehuller tyder på, at konstruktionen af den ydre og 
den indre del af væggen ikke var den samme, men formentlig har de begge haft lige stor betydning for 
den samlede vægkonstruktion. Afgørende for forståelsen af denne er dog, hvorvidt væggrøften reelt har 
været begrænset til husets ene halvdel. Hvis dette er tilfældet, har der måske her været et særligt behov 
for en ekstra (planke-?)væg på indersiden af en ydervæg med lerklinet risfletning. Det er dog samtidig 
også uklart, om den indre væg var ensartet i sin helhed, eller om en eventuel plankevæg kunne være 
begrænset til selve gavlen, en konstruktion der måske også genfindes i hus A200.      
                         

                        
  
Fig.17. Stolpehuller med ler (blåt) i hus 202. Med rødt er markeret de to lerkar øverst i stolpehullet. Den lyse plamage i 
husets sydøst-ende angiver et område med en meget mørk undergrund, hvori det var meget vanskligt at erkende 
nedgravninger i fladen. 
 
 
   Ligesom væggrøften fremstod også vægstolpehullerne i de fleste tilfælde kun svagt og diffust 
afgrænset i undergrunden, derimod var sporene efter pæle relativt tydelige, enten i sin helhed eller i 
form af en lille klump ler eller lerholdigt mørkt sand øverst i stolpehullet. På samme måde som i de to 
andre huse var større og mindre klumper af gult eller grønligt ler også i hus A202 forekommende i både 
flere af tag-, væg- og dørstolperne. I blot et enkelt tilfælde (tagstolpen A130) lå en plamage af fed ler på 
bunden af et stolpespor, men i alle de øvrige var det rene, ubearbejdede ler deponeret øverst i hullerne. 
I alle de tilfælde, hvor stolpespor var bevaret i hullerne, var leret - både i de små vægstolper og de større 
tagstolper - gravet ned øverst i selve stolpesporet. Ler findes som nævnt ikke indenfor hele det 
undersøgte område, og meget tyder på, at størstedelen af det ler, der blev påvist i stolpehullerne, blev 
tilført stedet som et led i nogle særlige handlinger, der blev udført i forbindelse med nedrivningen af det 
udtjente hus. At der her var tale om en bevidst handling, som snarere havde rituel end praktisk karakter, 
afslører først og fremmest tagstolperne A130 og A131. I begge tilfælde var ikke blot ler men også et 
lerkar (X8 og X9) gravet ned oveni stolpesporet øverst i stolpehullet; i A130 var lerkarret også fyldt 
med massivt ler. I den nærliggende tagstolpe A 129 var en tilsvarende stor klump råler ligeledes gravet 
ned i stolpesporet, men her var kun dele af et lerkar bevaret.  
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Fig. 18. Forskellige væg- (øverst) og tagstolper (nederst) med pæle- og stolpespor. Nederst er lerkarrene X8 og X9 
nedgravet øverst i stolpesporene i A130 og A131, mens et lerkar i den nærliggende tagstolpe A 129 er erstattet af en 
tilsvarende stor klump af råler (th). Øverst er pælelignende lerklumper nedgravet oveni vægstolpers gamle pælespor. 
 
 
Sammenligning og relativ datering af de tre huse. 
 
Det anses for sandsynligt, at husene A200-202, der lå med en indbyrdes afstand af 60-80 m, 
repræsenterer en lille samtidig bebyggelse. Der er i så fald en vis sandsynlighed for, at endnu et hus 
(eller to) kan have ligget indenfor det undersøgte areal uden at blive lokaliseret i forundersøgelsen. 
   Der foreligger endnu ingen naturvidenskabelige dateringer af de undersøgte huse, og da der heller 
ikke blev fundet nogen sikkert daterende genstande, må en datering udelukkende bero på typologiske 
dateringer af husene. På denne baggrund må alle tre huse dateres til den ældre del af førromersk 
jernalder. Indenfor museets ansvarsområde er der fra denne periode udgravet et forholdsvis stort antal 
huse, hvilket også har givet et ganske godt kendskab til områdets hustyper. Almindeligt forekommende 
er især de mindre og små, rektangulære huse med væggrøft i enten hele huset eller kun dets østlige 
ende. 
   De tre huse fra Aalevej skiller sig både hvad størrelse og konstruktion angår tydeligt på hver sin måde 
ud fra hinanden, men samtidig indeholder de også en række vigtige typologiske fællestræk, som tyder på 
en vis samtidighed. Dette drejer sig først og fremmest om husenes rektangulære form, men også 
husenes udtrukne indganges centrale placering i langsiderne og den helt ens indbyrdes afstand mellem 
tagstolperne går igen i husene (i hus A200 er afstanden dog ca 0,5 m mindre, men dette relaterer sig i 
højere grad til den tilsvarende mindre husbredde på blot 4,8 m). Men også den særprægede og 
tilsyneladende tilsigtede, rituelt betingede nedgravning af ler i stolpehullerne antyder en vis samtidighed, 
hvor traditionen har været kendt ved opgivelsen af alle tre huse.  
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Fig. 19. Sammentegning af husene A200 (blåt), A201 (brunt) og A202 (gråt). På trods af forskellige 
vægkonstruktioner ses et sammenfald af husenes grundform.  
 
 
Mens både hus A200 og A201 fremstår med et klart rektangulært grundrids, fremviser A202 måske 
samtidig nogle typologiske træk, der peger bagud i tid. Den sammensatte vægkonstruktion kan således 
ses som en typologisk hybrid mellem bronzealderens stolpevægshuse med indtrukne døre og de lidt 
smallere førromerske væggrøftshuse med udtrukne døre. Husets bredde kan derfor også enten sættes til 
6 m målt mellem de ydre stolper eller godt 5 m målt indenfor væggrøften, forskellige bredder der hver 
især svarer ganske godt til det karakteristiske langhus fra henholdsvis bronzealderen og førromersk 
jernalder. Måske afspejler udviklingen fra stolpevæg til væggrøft samtidig en ændring fra overvejende 
lerklinede huse i bronzealderen til de hyppigere plankebyggede huse i førromersk jernalder.    
 
   På trods af vigtige typologiske ligheder, og en formodet arkæologisk samtidighed, indeholder hvert af 
husene også iøjnefaldende konstruktionsmæssige særtræk. Dette er først og fremmest tilfældet i forhold 
til husenes vægkonstruktioner, som i ingen af de tre tilfælde tidligere har været sikkert påvist indenfor 
museets ansvarsområde. Tørvevægshuse, som A201, forekommer relativt almindeligt i Nord- og 
nordvestjylland, men det er første gang, vi ser denne førromerske hustype indenfor museets område. 
Det samme er tilfældet for hus A202 med både væggrøft og vægstolper, en førromersk hustype der især 
er velkendt indenfor det vestjyske område (eks. Grønbjerg), men heller ikke typen med tæt stillede 
stolper/planker som i hus A200 er tidligere sikkert påvist i dette område.  
   Særligt iøjnefaldende er dog den markante forskel på størrelsen af husene A200 og A201 og det 
dobbelt så lange hus A202. Hvis husene repræsenterer en samtidig bebyggelse, kan denne uensartethed 
måske afspejle en vis social stratifikation i samfundet, en tendens der ellers først normalt bliver tydelig 
på de danske bopladser nogle hundrede år senere. Indenfor museets område er sådanne tegn på 
stratificering påvist fra den mellemste del af førromersk jernalder (pII). 
 
   Hvorvidt husenes konstruktions- og dimensionsmæssige forskelle skal ses som kronologisk, 
funktionelt eller måske socialt betingede vil måske kunne belyses lidt nærmere efter kommende 14C-
dateringer, selvom netop denne periode fortsat er præget af en relativ stor usikkerhed, når det drejer sig 
om naturvidenskabelige dateringer.  
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Fremtidigt arbejde på stedet. 
 
Undersøgelsen anses for afsluttet på hele det undersøgte areal og er efter udgravningen blevet frigivet 
til det forestående anlægsarbejde. Den undersøgte bebyggelse med meget spredt liggende, små huse er 
af en sådan karakter, at flere huse og bebyggelsesspor sandsynligvis vil kunne findes på de tilstødende 
arealer. En arkæologisk forundersøgelse bør derfor foretages indenfor disse områder inden et eventuelt 
kommende anlægsarbejde.  
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Fundliste 
 
Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 25-06-2013  

1 Flint Afslag Oldtid-

Oldtid 

3 

2 Keramik / oldtid Bundskår Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

13 

3 Træ Trækul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

4 

4 Jord  til flotering  Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

31 

5 Jord  til pollenanalyse  Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

77 

6 Jord  til pollenanalyse  Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

77 

7 Jord  til pollenanalyse  Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

77 
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(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

8 Keramik / oldtid Anden kardel - se beskrivelse Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

130 

9 Keramik / oldtid Anden kardel - se beskrivelse Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

131 
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Fundbeskrivelse 
 
Kampagne: 25-06-2013 
 
1 
Oldtid-Oldtid 
1 lille afslag 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 3 
Fund:  
 
2 
Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
1 ukarakteristisk bundskår 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 13 
Fund:  
 
3 
Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Trækulsfnuller 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 4 
Fund:  
 
4 
Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Lille jordprøve 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 31 
Fund:  
 
5 
Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Lille reagensglas med jordprøve  Udtaget fra snit E, A77 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 77 
Fund:  
 
6 
Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Lille reagensglas med jord  Fra snit D, A77 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 77 
Fund:  
 
7 
Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Lille reagensglas med jord  Fra snit E, A77 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 77 
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Fund:  
 
8 
Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Nedre halvdel af lerkar med bund og del af karsiden, oprindeligt intakt. Indeholdt massivt ler. 
Tegninger:  
Foto: 3031/134,3031/135,3031/136,3031/137,3031/138,3031/139 
Anlæg: 130 
Fund:  
 
9 
Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Nedre kardel med bund af oprindeligt et helt kar 
Tegninger:  
Foto: 3031/141,3031/142,3031/143 
Anlæg: 131 
Fund:  
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Fotoliste 
 
Billed Motiv Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 25-06-2013  

3031/1 Søgegrøft med den 

mangefarvede 

undergrund 

  digitalt 

foto 

14-06-

2013 

Per Borup 

3031/2 Den mangefarvede 

undergrund set i 

siden af søgegrøft 

  digitalt 

foto 

12-06-

2013 

Per Borup 

3031/3 Den mangefarvede 

undergrund set i 

siden af 

søgegrøften 

  digitalt 

foto 

25-06-

2013 

Per Borup 

3031/4 Den mangefarvede 

undergrund set i 

siden af søgegrøft 

  digitalt 

foto 

11-06-

2013 

Per Borup 

3031/5 Stolpehuller fra 

husvæg indridset i 

det gråhvide 

blegsand 

  digitalt 

foto 

09-06-

2013 

Per Borup 

3031/6 Stolpehullerne A6-

A10 set i snit fra 

nord 

6,7,8,9,10  digitalt 

foto 

12-06-

2013 

Per Borup 

3031/7 Stolpehul A4 set i 

snit fra nord 

4  digitalt 

foto 

11-06-

2013 

Per Borup 

3031/8 Stolpehullerne A3 

(tv) og A4 set i snit 

fra nord 

3,4  digitalt 

foto 

11-06-

2013 

Per Borup 

3031/9 Stolpehullerne A6-

A10 set i snit fra 

nordvest 

6,7,8,9,10  digitalt 

foto 

12-06-

2013 

Per Borup 

3031/10 Stolpehul A5 set i 

snit 

5  digitalt 

foto 

11-06-

2013 

Per Borup 

3031/11 Stolpehul A5 set i 

snit med 

indridsning 

5  digitalt 

foto 

11-06-

2013 

Per Borup 

3031/12 Stolpehul A16 set i 

snit 

16  digitalt 

foto 

12-06-

2013 

Per Borup 
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3031/13 Stolpehul A16 set i 

snit med 

indridsning 

16  digitalt 

foto 

12-06-

2013 

Per Borup 

3031/14 Stolpehul A15 set i 

snit 

15  digitalt 

foto 

12-06-

2013 

Per Borup 

3031/15 Stolpehul A12 set i 

snit 

12  digitalt 

foto 

11-06-

2013 

Per Borup 

3031/16 Stolpeh14ul A14 set 

i snit 

  digitalt 

foto 

11-06-

2013 

Per Borup 

3031/17 Naturlige 

"stolpehulslignende

" farvninger med 

blegsand 

  digitalt 

foto 

12-06-

2013 

Per Borup 

3031/18 Stolpehul A91 set i 

snit 

  digitalt 

foto 

25-06-

2013 

Per Borup 

3031/19 Stolpehul A51 set i 

snit 

  digitalt 

foto 

12-06-

2013 

Per Borup 

3031/20 Stolpehul A45 set i 

snit 

  digitalt 

foto 

12-06-

2013 

Per Borup 

3031/21 Stolpehul A44 set i 

snit 

  digitalt 

foto 

12-06-

2013 

Per Borup 

3031/22 Stolpehul A37 set i 

snit 

  digitalt 

foto 

12-06-

2013 

Per Borup 

3031/23 Stolpehul A48 set i 

snit 

  digitalt 

foto 

12-06-

2013 

Per Borup 

3031/24 Rødfarvning i det 

mørke tørvelag i 

A31 

  digitalt 

foto 

12-06-

2013 

Per Borup 

3031/25 Den sydlige del af 

lokaliteten set fra 

nord. I baggrunden 

th. ses jorddyngerne 

ved område III, hus 

A101. 

  digitalt 

foto 

25-09-

2013 

Per Borup 

3031/26 Den 

blegsandstominered

e undergrund i 

område I set fra 

sydvest 

  digitalt 

foto 

09-09-

2013 

Per Borup 
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3031/27 Den 

blegsandsdominere

de undergrund i 

område I set fra 

vest 

  digitalt 

foto 

09-09-

2013 

Per Borup 

3031/28 Vægstolperne i 

østgavlen af hus 

A200 set i fladen 

fra nord. Forrest 

ses A110 

200  digitalt 

foto 

11-09-

2013 

Per Borup 

3031/29 De østlige 

gavlstolper i hus 

A200 set i fladen 

fra nord 

200  digitalt 

foto 

11-09-

2013 

Per Borup 

3031/30 De østlige 

gavlstolper i hus 

A200 set i fladen 

fra syd. I 

forgrunden snittet 

ses A120 

200  digitalt 

foto 

11-09-

2013 

Per Borup 

3031/31 Østlige gavlstolper i 

hus A200 set i 

fladen fra syd. 

200  digitalt 

foto 

11-09-

2013 

Per Borup 

3031/32 Sydøstlige 

gavlstolper i hus 

A200 set fra 

sydvest. A120 ses 

også i snit 

200  digitalt 

foto 

11-09-

2013 

Per Borup 

3031/33 Stolpehul A120 set 

i snit fra vest 

120,200  digitalt 

foto 

11-09-

2013 

Per Borup 

3031/34 Hus A200, område 

I set fra øst 

200  digitalt 

foto 

11-09-

2013 

Per Borup 

3031/35 Stolpehul A1 set i 

snit  

1,200  digitalt 

foto 

16-09-

2013 

Per Borup 

3031/36 Stolpehul A110 set 

i snit 

110,200  digitalt 

foto 

17-09-

2013 

Per Borup 

3031/37 Stolpehul A108 set 

i snit 

108,200  digitalt 

foto 

17-09-

2013 

Per Borup 

3031/38 Stolpehul A108 set 

i snit med 

indridsning 

108,200  digitalt 

foto 

17-09-

2013 

Per Borup 
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3031/39 Stolpehul A111 set 

i snit 

111,200  digitalt 

foto 

17-09-

2013 

Per Borup 

3031/40 Stolpehullerne 

A112-114 set i snit 

fra øst 

112,113,114

,200 

 digitalt 

foto 

18-09-

2013 

Per Borup 

3031/41 Stolpehullerne 

A112 og A113 set i 

snit fra øst 

112,113,200  digitalt 

foto 

18-09-

2013 

Per Borup 

3031/42 Stolpehullerne 

A118 og A119 set i 

snit fra øst 

118,119,200  digitalt 

foto 

18-09-

2013 

Per Borup 

3031/43 Gavlstolperne 

A112-119 i hus 

A200 set i snit fra 

øst 

112,113,114

,115,116,11

7,118,119,2

00 

 digitalt 

foto 

18-09-

2013 

Per Borup 

3031/44 Som F43 beskåret 200  digitalt 

foto 

18-09-

2013 

Per Borup 

3031/45 Stolpehullerne 

A112-116 set i snit 

fra øst 

112,113,114

,115,116,20

0 

 digitalt 

foto 

18-09-

2013 

Per Borup 

3031/46 Gavlstolperne 

A112-119 i hus 

A200 set i snit fra 

nordøst 

112,113,114

,115,116,11

7,118,119,2

00 

 digitalt 

foto 

18-09-

2013 

Per Borup 

3031/47 Som F46 beskåret 200  digitalt 

foto 

18-09-

2013 

Per Borup 

3031/48 Hus A200 med 

snittede 

stolpehuller set fra 

øst  

200  digitalt 

foto 

18-09-

2013 

Per Borup 

3031/49 Stolpehul A102 set 

i den oprensede 

flade 

102,200  digitalt 

foto 

11-09-

2013 

Per Borup 

3031/50 Stolpehul A102 

indridset i fladen 

102,200  digitalt 

foto 

11-09-

2013 

Per Borup 

3031/51 Stolpehullerne 

A102 og A103 

(forrest) set i den 

oprensede flade fra 

øst 

102,103,200  digitalt 

foto 

11-09-

2013 

Per Borup 
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3031/52 Stolpehul A102 set 

i snit 

102,200  digitalt 

foto 

16-09-

2013 

Per Borup 

3031/53 Stolpehul A121 set 

i snit 

121,200  digitalt 

foto 

11-09-

2013 

Per Borup 

3031/54 Stolpehul A109 set 

i snit 

109,200  digitalt 

foto 

17-09-

2013 

Per Borup 

3031/55 Stolpehul A71 set i 

snit 

71,200  digitalt 

foto 

17-09-

2013 

Per Borup 

3031/56 Stolpehul A101 set 

i snit 

101,200  digitalt 

foto 

16-09-

2013 

Per Borup 

3031/57 Stolpehul A107 set 

i snit 

107,200  digitalt 

foto 

16-07-

2013 

Per Borup 

3031/58 Stolpehul A105 set 

i snit 

105,200  digitalt 

foto 

16-09-

2013 

Per Borup 

3031/59 Stolpehul A109 set 

i snit 

109,200  digitalt 

foto 

18-09-

2013 

Per Borup 

3031/60 Stolpehul A109 set 

i snit med 

indridsning 

109,200  digitalt 

foto 

18-09-

2013 

Per Borup 

3031/61 Stolpehul A67 set i 

snit 

67,200  digitalt 

foto 

17-09-

2013 

Per Borup 

3031/62 Stolpehul A170 set 

i snit 

170,200  digitalt 

foto 

17-09-

2013 

Per Borup 

3031/63 Stolpehul A66 set i 

snit 

66,200  digitalt 

foto 

17-09-

2013 

Per Borup 

3031/64 Stolpehul A66 set i 

snit med 

indridsning 

66,200  digitalt 

foto 

17-09-

2013 

Per Borup 

3031/65 Stolpehul A68 set i 

snit 

68,200  digitalt 

foto 

17-09-

2013 

Per Borup 

3031/66 Stolpehul A68 set i 

snit med 

indridsning 

68,200  digitalt 

foto 

17-09-

2013 

Per Borup 

3031/67 Stolpehul A69 set i 

snit 

69,200  digitalt 

foto 

17-09-

2013 

Per Borup 

3031/68 Stolpehul A69 set i 

snit med 

indridsning 

69,200  digitalt 

foto 

17-09-

2013 

Per Borup 
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3031/69 Anlæg A100 og 

stolpehul A107 set i 

fladen fra vest 

100,107,200  digitalt 

foto 

16-09-

2013 

Per Borup 

3031/70 Anlæg A100 set i 

flade og snit fra 

vest 

100,200  digitalt 

foto 

16-09-

2013 

Per Borup 

3031/71 Stolpehul A74 set i 

snit 

74  digitalt 

foto 

17-09-

2013 

Per Borup 

3031/73 Stolpehul A74 set i 

snit med 

indridsning 

74  digitalt 

foto 

17-09-

2013 

Per Borup 

3031/74 Stolpehul A65 set i 

snit 

65,200  digitalt 

foto 

12-06-

2013 

Per Borup 

3031/75 Østlige halvdel af 

hus A201 set i 

fladen fra nordøst 

201  digitalt 

foto 

01-10-

2013 

Per Borup 

3031/76 Østlige halvdel af 

hus A201 set i 

fladen fra øst 

201  digitalt 

foto 

01-10-

2013 

Per Borup 

3031/77 Nordøstlige del af 

hus A201 set i 

fladen fra øst 

201  digitalt 

foto 

01-10-

2013 

Per Borup 

3031/78 Væggrøft A77 i den 

nordøstlige langside 

af hus A201 set i 

fladen fra vest 

77,201  digitalt 

foto 

06-10-

2013 

Per Borup 

3031/79 Væggrøft A77 i den 

nordøstlige langside 

af hus A201 set i 

fladen fra øst 

77,201  digitalt 

foto 

06-10-

2013 

Per Borup 

3031/80 Væggrøft A77 i den 

nordøstlige langside 

af hus A201 set i 

flade og snit D fra 

vest 

77,201  digitalt 

foto 

06-10-

2013 

Per Borup 

3031/81 Væggrøft A77 i den 

sydøstlige del af hus 

A201 set i snit A fra 

nordvest 

77,201  digitalt 

foto 

01-10-

2013 

Per Borup 

3031/82 Væggrøft A77 i den 

sydøstlige del af hus 

A201 set i snit A fra 

77,201  digitalt 

foto 

01-10-

2013 

Per Borup 
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nordvest 

3031/83 Væggrøft A77 i hus 

A201 set i snit B 

77,201  digitalt 

foto 

06-10-

2013 

Per Borup 

3031/84 Væggrøft A77, hus 

A201 set i snit C 

77,201  digitalt 

foto 

06-10-

2013 

Per Borup 

3031/85 Væggrøft A77, hus 

A201 set i snit D 

77,201  digitalt 

foto 

06-10-

2013 

Per Borup 

3031/86 Væggrøft A77, hus 

A201 set i snit E fra 

nordvest 

77,201  digitalt 

foto 

06-10-

2013 

Per Borup 

3031/87 Væggrøft A77, hus 

A201 set i snit E fra 

nordvest 

77,201  digitalt 

foto 

06-10-

2013 

Per Borup 

3031/88 Væggrøft A77, hus 

A201 set i snit E fra 

nordvest 

77,201  digitalt 

foto 

06-10-

2013 

Per Borup 

3031/89 Væggrøft A77, hus 

A201 set i snit E fra 

nord 

77,201  digitalt 

foto 

06-10-

2013 

Per Borup 

3031/90 Væggrøft A77, hus 

A201 set i snit F 

77,201  digitalt 

foto 

06-10-

2013 

Per Borup 

3031/91 Nærfoto af 

nordøstlige del af 

væggrøft A77, hus 

A201 set i fladen 

fra nord 

201  digitalt 

foto 

06-10-

2013 

Per Borup 

3031/92 Stolpehul A80 set i 

snit 

80,201  digitalt 

foto 

01-10-

2013 

Per Borup 

3031/93 Stolpehul A79 set i 

snit 

79,201  digitalt 

foto 

01-10-

2013 

Per Borup 

3031/94 Stolpehul A78 set i 

snit 

78,201  digitalt 

foto 

01-10-

2013 

Per Borup 

3031/95 Stolpehul A190 set 

i snit 

190,201  digitalt 

foto 

01-10-

2013 

Per Borup 

3031/96 Stolpehul A81 set i 

snit 

81,201  digitalt 

foto 

01-10-

2013 

Per Borup 

3031/97 Stolpehul A82 set i 

snit 

82,201  digitalt 

foto 

01-10-

2013 

Per Borup 
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3031/98 Stolpehul A85 set i 

snit 

85,201  digitalt 

foto 

01-10-

2013 

Per Borup 

3031/99 Stolpehul A87 set i 

snit 

87,201  digitalt 

foto 

01-10-

2013 

Per Borup 

3031/100 Østlige halvdel af 

hus A201 med 

diverse snit set fra 

nordøst 

  digitalt 

foto 

06-10-

2013 

Per Borup 

3031/101 Jan med næsen i et 

stolpehul under 

muldafrømningen i 

område II 

  digitalt 

foto 

09-09-

2013 

Per Borup 

3031/102 Hus A202 set i 

fladen fra øst 

202  digitalt 

foto 

11-09-

2013 

Per Borup 

3031/103 Hus A202 set i 

fladen fra 

vestsydvest 

202  digitalt 

foto 

11-09-

2013 

Per Borup 

3031/104 Vestgavlen i hus 

A202 set fra vest 

202  digitalt 

foto 

11-09-

2013 

Per Borup 

3031/105 Vægstolper i hus 

A202 set i fladen 

fra øst 

202  digitalt 

foto 

11-10-

2013 

Per Borup 

3031/106 Nordøstlige hjørne 

af hus A202 set i 

fladen fra øst 

202  digitalt 

foto 

22-09-

2013 

Per Borup 

3031/107 Nordøstlige hjørne 

af hus A202 set i 

fladen fra sydøst 

202  digitalt 

foto 

22-09-

2013 

Per Borup 

3031/108 Norøstlige langside 

af hus A202 set i 

fladen fra vest 

202  digitalt 

foto 

22-09-

2013 

Per Borup 

3031/109 Nordøstlige hjørne 

af hus A202 set i 

fladen fra nord 

202  digitalt 

foto 

22-09-

2013 

Per Borup 

3031/110 Nordøstlige hjørne 

af hus A202 set i 

fladen fra nordvest 

160,202  digitalt 

foto 

22-09-

2013 

Per Borup 

3031/111 Udsnit af væggrøft 

A160 samt 

vægstolpe A163 set 

i fladen fra øst. I 

160,202  digitalt 

foto 

23-09-

2013 

Per Borup 
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væggrøften ses 

mørke aftegninger 

fra mulige 

plankespor 

3031/112 Som F111 set fra 

nord 

160,202  digitalt 

foto 

23-09-

2013 

Per Borup 

3031/113 Som F111 med 

væggrøft A160 set i 

snit fra nord 

160,202  digitalt 

foto 

23-09-

2013 

Per Borup 

3031/114 Væggrøft A160, hus 

A202, set i snit A 

fra nordvest 

160,202  digitalt 

foto 

23-09-

2013 

Per Borup 

3031/115 Væggrøft A160, hus 

A202, set i snit A 

fra nordøst 

160,202  digitalt 

foto 

23-09-

2013 

Per Borup 

3031/116 Vestlige del af snit 

A i væggrøft A160 

set fra nord 

160,202  digitalt 

foto 

23-09-

2013 

Per Borup 

3031/117 Snit gennem 

norøstlige hjørne af 

væggrøft A160, hus 

A202, set fra nord 

160,202  digitalt 

foto 

23-09-

2013 

Per Borup 

3031/118 Snit gennem 

nordøstlige hjørne 

af væggrøft A160, 

hus A202, samt 

stolpehul A165 set 

fra nordøst 

160,202  digitalt 

foto 

23-09-

2013 

Per Borup 

3031/119 Snit F gennem 

væggrøft A160 set 

fra nord 

160,202  digitalt 

foto 

26-09-

2013 

Per Borup 

3031/120 Væggrøft A160 og 

stolpehul A186 set i 

snit fra øst 

160,202  digitalt 

foto 

25-09-

2013 

Per Borup 

3031/121 Væggrøft A160 set i 

samme snit som 

F120 

160,202  digitalt 

foto 

25-09-

2013 

Per Borup 

3031/122 Som F121 med 

indridsning 

160,202  digitalt 

foto 

25-09-

2013 

Per Borup 

3031/123 Væggrøft A160 set i 

snit fra øst i den 

sydøstlige langside 

160,202  digitalt 

foto 

26-09-

2013 

Per Borup 
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af hus A102 

3031/124 Som F123 med 

indridsning 

160,202  digitalt 

foto 

26-09-

2013 

Per Borup 

3031/125 Væggrøft A160 set i 

snit i østgavlen  

160,202  digitalt 

foto 

23-09-

2013 

Per Borup 

3031/126 Som F125 med 

indridsning 

160,202  digitalt 

foto 

23-09-

2013 

Per Borup 

3031/127 Væggrøft A160 og 

stolpehul A167 set i 

snit B 

160,202  digitalt 

foto 

23-09-

2013 

Per Borup 

3031/128 Som F127 med 

indridsning af A160 

160,202  digitalt 

foto 

23-09-

2013 

Per Borup 

3031/129 Væggrøft A160 set i 

snit 

160,202  digitalt 

foto 

23-09-

2013 

Per Borup 

3031/130 Væggrøft A160 set i 

snit 

160,202  digitalt 

foto 

24-09-

2013 

Per Borup 

3031/131 Væggrøft A160 set i 

snit i østgavlen af 

hus A202 

160,202  digitalt 

foto 

26-09-

2013 

Per Borup 

3031/132 Væggrøft A160 set i 

snit D 

160,202  digitalt 

foto 

22-09-

2013 

Per Borup 

3031/133 Stolpehul A50 set i 

snit 

50,202  digitalt 

foto 

12-06-

2013 

Per Borup 

3031/134 Lerkar X8 i toppen 

af stolpehul A130 

set i fladen  

130,202 8 digitalt 

foto 

09-09-

2013 

Per Borup 

3031/135 Lerkar X8 i toppen 

af stolpehul A130 

set i fladen 

130,202 8 digitalt 

foto 

09-09-

2013 

Per Borup 

3031/136 Stolpehul A130 

med lerkar X8 i 

toppen set i snit fra 

syd 

130,202 8 digitalt 

foto 

30-09-

2013 

Per Borup 

3031/137 Som A136 med 

indridsning 

130,202 8 digitalt 

foto 

30-09-

2013 

Per Borup 

3031/138 Som F136 efter 

yderligere 

afgravning og med 

130,202 8 digitalt 

foto 

03-10-

2013 

Per Borup 
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stolpespor 

3031/139 Som A138 med 

indridsning 

130,202 8 digitalt 

foto 

03-10-

2013 

Per Borup 

3031/140 Stolpehul A130 set 

i snit fra syd efter 

udgravning af 

stolpespor. På 

bunden ses et lag af 

gulligt ler  

130,202  digitalt 

foto 

03-10-

2013 

Per Borup 

3031/141 Lerkar X9 i toppen 

af stolpehul A131 

set i fladen 

131,202 9 digitalt 

foto 

09-09-

2013 

Per Borup 

3031/142 Som F141 131,202 9 digitalt 

foto 

09-09-

2013 

Per Borup 

3031/143 Stolpehul A131 

med lerkar X9 i 

toppen set i snit fra 

syd 

131,202 9 digitalt 

foto 

30-09-

2013 

Per Borup 

3031/144 Som F143 men 

med stolpespor 

efter yderligere 

afgravning 

131,202  digitalt 

foto 

03-10-

2013 

Per Borup 

3031/145 Som F144 med 

indridsning 

131,202  digitalt 

foto 

03-10-

2013 

Per Borup 

3031/146 Stolpehul A131 set 

i snit med 

stolpespor efter 

fjernelse af lerkar 

X9 

131,202  digitalt 

foto 

03-10-

2013 

Per Borup 

3031/147 Som F146 med 

indridsning 

131,202  digitalt 

foto 

03-10-

2013 

Per Borup 

3031/148 Stolpehul A132 set 

i fladen 

132,202  digitalt 

foto 

24-09-

2013 

Per Borup 

3031/149 Stolpehul A132 set 

i snit 

132,202  digitalt 

foto 

24-09-

2013 

Per Borup 

3031/150 Stolpehul A129 

delvist snittet set fra 

øst 

129,202  digitalt 

foto 

24-09-

2013 

Per Borup 

3031/151 Stolpehul A129 set 

i snit fra øst 

129,202  digitalt 

foto 

24-09-

2013 

Per Borup 
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3031/152 Stolpehul A127 set 

i snit 

127,202  digitalt 

foto 

22-09-

2013 

Per Borup 

3031/153 Stolpehul A128 set 

i snit 

128,202  digitalt 

foto 

22-09-

2013 

Per Borup 

3031/154 Stolpehul A124 set 

i snit 

124,202  digitalt 

foto 

22-09-

2013 

Per Borup 

3031/155 Stolpehul A125 set 

i snit 

125,202  digitalt 

foto 

22-09-

2013 

Per Borup 

3031/156 Stolpehul A123 set 

i snit 

123,202  digitalt 

foto 

23-09-

2013 

Per Borup 

3031/157 Som F156 med 

indridsning 

123,202  digitalt 

foto 

23-09-

2013 

Per Borup 

3031/158 Stolpehul A91 set i 

snit 

91,202  digitalt 

foto 

22-09-

2013 

Per Borup 

3031/159 Stolpehul A136 set 

i snit 

136,202  digitalt 

foto 

18-09-

2013 

Per Borup 

3031/160 Som F159 med 

indridsning 

159,202  digitalt 

foto 

18-09-

2013 

Per Borup 

3031/161 Stolpehul A138 set 

i snit 

138,202  digitalt 

foto 

19-09-

2013 

Per Borup 

3031/162 Stolpehullerne 

A145 og A146 set i 

snit fra øst 

145,146,202  digitalt 

foto 

19-09-

2013 

Per Borup 

3031/163 Stolpehullerne 

A147 og A148 set i 

snit 

147,148,202  digitalt 

foto 

19-09-

2013 

Per Borup 

3031/164 Stolpehul A142 set 

i snit 

142,202  digitalt 

foto 

19-09-

2013 

Per Borup 

3031/165 Som F164 med 

indridsning 

142,202  digitalt 

foto 

19-09-

2013 

Per Borup 

3031/166 Stolpehul A134 set 

i snit 

134,202  digitalt 

foto 

22-09-

2013 

Per Borup 

3031/167 Stolpehul A172 set 

i snit 

172,202  digitalt 

foto 

23-09-

2013 

Per Borup 

3031/168 Stolpehullerne 

A162 og A184 samt 

væggrøft A160 set i 

snit 

162,184,202  digitalt 

foto 

23-09-

2013 

Per Borup 
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3031/169 Stolpehul A163 set 

i snit 

163,202  digitalt 

foto 

23-09-

2013 

Per Borup 

3031/170 Stolpehul A164 og 

væggrøft A160 set i 

snit 

160,202  digitalt 

foto 

23-09-

2013 

Per Borup 

3031/171 Stolpehul A159 set 

i snit 

159,202  digitalt 

foto 

24-09-

2013 

Per Borup 

3031/172 Stolpehul A122 set 

i snit 

122,202  digitalt 

foto 

23-09-

2013 

Per Borup 

3031/173 Stolpehul A155 set 

i snit 

155,202  digitalt 

foto 

24-09-

2013 

Per Borup 

3031/174 Stolpehul A156 set 

i snit 

156,202  digitalt 

foto 

24-09-

2013 

Per Borup 

3031/175 Som F174 med 

indridsning 

174,202  digitalt 

foto 

24-09-

2013 

Per Borup 

3031/176 Stolpehul A149 set 

i snit 

149,202  digitalt 

foto 

24-09-

2013 

Per Borup 

3031/177 Som F176 med 

indridsning 

176,202  digitalt 

foto 

24-09-

2013 

Per Borup 

3031/178 Stolpehul A150 set 

i snit 

150,202  digitalt 

foto 

24-09-

2013 

Per Borup 

3031/179 Som F178 med 

indridsning 

150,202  digitalt 

foto 

24-09-

2013 

Per Borup 

3031/180 Stolpehul A151 set 

i snit 

151,202  digitalt 

foto 

24-09-

2013 

Per Borup 

3031/181 Stolpehul A154 set 

i snit 

154,202  digitalt 

foto 

24-09-

2013 

Per Borup 

3031/182 Stolpehul A166 set 

i snit 

166,202  digitalt 

foto 

26-09-

2013 

Per Borup 

3031/183 Stolpehul A175 set 

i snit 

175,202  digitalt 

foto 

26-09-

2013 

Per Borup 

3031/184 Stolpehul A176 set 

i snit 

176,202  digitalt 

foto 

26-09-

2013 

Per Borup 

3031/185 Stolpehul A163 set 

i snit 

163,202  digitalt 

foto 

26-09-

2013 

Per Borup 

3031/186 Stolpehul A167 set 

i snit 

167,202  digitalt 

foto 

26-09-

2013 

Per Borup 
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3031/187 Som F186 med 

indridsning 

186,202  digitalt 

foto 

26-09-

2013 

Per Borup 

3031/188 Stolpehul A153 set 

i snit 

153,202  digitalt 

foto 

30-09-

2013 

Per Borup 

3031/189 Stolpehul A152 152,202  digitalt 

foto 

30-09-

2013 

Per Borup 

3031/190 Hus A202 med 

snittede 

stolpehuller set fra 

øst 

202  digitalt 

foto 

26-09-

2013 

Per Borup 
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Anlægsliste 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 25-06-2013  

1 Stolpehul Vægstolpehul Oldtid   200  

2 Stolpehul Vægstolpehul Oldtid   200  

3 Stolpehul Vægstolpehul Oldtid   200  

4 Stolpehul Vægstolpehul Oldtid   200  

5 Stolpehul Vægstolpehul Oldtid   200  

6 Stolpehul Vægstolpehul Oldtid   200  

7 Stolpehul Vægstolpehul Oldtid   200  

8 Stolpehul Vægstolpehul Oldtid   200  

9 Stolpehul Vægstolpehul Oldtid   200  

10 Stolpehul Vægstolpehul Oldtid   200  

11 Stolpehul Dørstolpehul Oldtid   200  

12 Stolpehul Vægstolpehul Oldtid   200  

13 Stolpehul Stolpehul Oldtid     

14 Stolpehul Stolpehul Oldtid   200  

15 Stolpehul Pælehul Oldtid     

16 Stolpehul Pælehul Oldtid     

17 Naturfænomen Nedsivningsfæno

men 

Udateret     

18 Naturfænomen Nedsivningsfæno

men 

Udateret     

21 Stolpehul Pælehul Oldtid     

22 Stolpehul Pælehul Oldtid     

23 Naturfænomen Nedsivningsfæno

men 

Udateret     

24 Naturfænomen Nedsivningsfæno

men 

Udateret     

25 Naturfænomen Nedsivningsfæno Udateret     
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men 

26 Stolpehul Stolpehul Oldtid     

27 Naturfænomen Nedsivningsfæno

men 

Udateret     

28 Naturfænomen Nedsivningsfæno

men 

Udateret     

31 Naturfænomen Organisk 

aflejring 

Udateret     

32 Lag Fyld i 

nedgravning 

Udateret     

33 Lag Fyld i 

nedgravning 

Udateret     

35 Stolpehul Pælehul Oldtid     

36 Stolpehul Pælehul Oldtid     

37 Stolpehul Pælehul Oldtid     

38 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nutid     

43 Stolpehul Dørstolpehul Oldtid     

44 Stolpehul Pælehul Oldtid   201  

45 Stolpehul Stolpehul Oldtid   201  

47 Sten Stenspor, Natur Udateret     

48 Stolpehul Stolpehul Udateret     

50 Stolpehul Stolpehul Oldtid   202  

51 Stolpehul Stolpehul Oldtid   202  

65 Stolpehul Dørstolpehul Oldtid   200  

66 Stolpehul Pælehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

67 Stolpehul Pælehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

  200  
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(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

68 Stolpehul Dørstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

69 Stolpehul Dørstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

70 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

71 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

72 Naturfænomen Naturfænomen Udateret     

73 Naturfænomen Naturfænomen Udateret     

74 Stolpehul Stolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

    

75 Naturfænomen Naturfænomen Udateret     

76 Naturfænomen Naturfænomen Udateret     
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77 Afgrænsning Væggrøft Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  201  

78 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  201  

79 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  201  

80 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  201  

81 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  201  

82 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  201  

83 Naturfænomen Naturfænomen Udateret-

Udateret 

    

84 Naturfænomen Naturfænomen Udateret-     
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Udateret 

85 Stolpehul Dørstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

    

87 Stolpehul Dørstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

    

88 Stolpehul Dørstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

    

89 Udgår Udgår Udateret     

90 Naturfænomen Dyregang Udateret     

91 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

100 Grube Grube Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

101 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

  200  
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(per.2) 

102 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

103 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

104 Stolpehul Stolpehul Oldtid-

Oldtid 

    

105 Stolpehul Stolpehul Udateret-

Udateret 

  200  

106 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

    

107 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

108 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

109 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

  200  
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Jernalder 

(per.2) 

110 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

111 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

112 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

113 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

114 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

115 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

116 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

  200  
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Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

117 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

118 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

119 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

120 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

121 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

122 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

  202  
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(per.2) 

123 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

124 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

125 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

126 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

127 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

128 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

129 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

  202  
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(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

130 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

131 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

132 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

134 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

135 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

136 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  
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137 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

138 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

139 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

140 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

141 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

142 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

143 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

  202  
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Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

144 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

145 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

146 Stolpehul Dørstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

147 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

148 Stolpehul Stolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

149 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  
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150 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

151 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

152 Stolpehul Dørstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

153 Stolpehul Dørstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

154 Stolpehul Stolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

155 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

156 Stolpehul Stolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 
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Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

157 Stolpehul Stolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

158 Stolpehul Stolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

159 Stolpehul Stolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

160 Afgrænsning Væggrøft Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

161 Stolpehul Stolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

162 Stolpehul Stolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  
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163 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

165 Stolpehul Stolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

166 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

167 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

169 Fyldskifte Fyldskifte Nutid-Nutid     

170 Stolpehul Pælehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  200  

171 Stolpehul Stolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

172 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

  202  
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(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

173 Stolpehul Stolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

174 Stolpehul Stolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

175 Stolpehul Stolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

176 Stolpehul Stolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

177 Stolpehul Dørstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

178 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  
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180 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

181 Stolpehul Stolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

182 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

183 Naturfænomen Naturfænomen Udateret-

Udateret 

  202  

184 Udgår Udgår Udateret-

Udateret 

    

185 Stolpehul Stolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

186 Stolpehul Vægstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  202  

188 Naturfænomen Naturfænomen Udateret-

Udateret 

    

189 Naturfænomen Naturfænomen Udateret-

Udateret 
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190 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

  201  

191 Naturfænomen Naturfænomen Udateret-

Udateret 

    

192 Naturfænomen Naturfænomen Udateret-

Udateret 

    

200 Bygning 3-skibet hus Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

   1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10,11

,12,14,65,6

6,67,68,69,

70,71,100,

101,102,10

3,105,107,

108,109,11

0,111,112,

113,114,11

5,116,117,

118,119,12

0,121,170 

201 Bygning 3-skibet hus Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

   44,45,77,7

8,79,80,81,

82,190 

202 Bygning 3-skibet hus Ældre 

Førromersk 

Jernalder 

(per.1)-Mell. 

Førromersk 

Jernalder 

(per.2) 

   50,51,91,1

22,123,124

,125,126,1

27,128,129

,130,131,1

32,134,135

,136,137,1

38,139,140

,141,142,1

43,144,145

,146,147,1

48,149,150

,151,152,1

53,154,155

,157,158,1

59,160,161
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,162,163,1

65,166,167

,171,172,1

73,174,175

,176,177,1

78,180,181

,182,183,1

85,186 
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Anlægsbeskrivelse 
 
Kampagne: 10-09-2013 
 
1 
Stolpehul, Vægstolpehul, Oldtid 
Stolpehul. Rundbundet med lige sider. Stolpehullet synes at gennemskære et ældre stolpehul, som ikke ses i fladen. Fyld: a: 
næsten homogent mellem gråbrunt sand, i bunden en anelse mere iblandet lyst gråbrunt sand. b: primær nedgravning 
bestående af mere heterogent, overvejende lyst gråhvidt sand.  Ø 22 cm (a) / 49 cm (b)   dybde 25 cm (a) / 15 cm (b)   
Kampagne 2. Under udgravningen blev stolpehullet afgravet yderligere, og herved viste det sig snarere som en enkelt, 
fladbundet nedgravning med een lige og een afrundet side (F35). Afgrænsningen nedefter er ikke helt tydelig i det mørke 
sand. Bredde 35 cm  anslået dybde 29 cm   
Tegninger:  
Foto: 3031/35 
Består:  
Fund:  
 
2 
Stolpehul, Vægstolpehul, Oldtid 
Stolpehul. Fladbundet med næsten lige, let uregelmæssige sider. Fyld: i toppen lyst gråhvidt blegsand, nedefter mørkere 
mellem- til mørkt gråbrunt fint sand. Er tydeligt afgrænset pånær ved bunden, hvor fylden kun afviger en smule fra det 
meget mørke, næsten sortbrune sand, der findes lige under laget af blegsand.  Ø 22 cm  dybde 28 cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
3 
Stolpehul, Vægstolpehul, Oldtid 
Stolpehul. Fladbundet med næsten lige sider. Fyld: helt som A2  Ø 27 cm  dybde 29 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/8 
Består:  
Fund: 1: Afslag, Oldtid-Oldtid 
 
4 
Stolpehul, Vægstolpehul, Oldtid 
Stolpehul. Fladbundet med lige sider. Fyld: helt som A2  Ø 24 cm  dybde 29 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/7,3031/8 
Består:  
Fund: 3: Trækul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
 
5 
Stolpehul, Vægstolpehul, Oldtid 
Stolpehul. Med lige sider, vanskeligt at fastslå forløbet af bunden, der findes i et mørkere sandlag under det lyse blegsand. 
Fyld: øverst let heterogent, overvejende mellem gråbrunt iblandet gråhvidt sand, i bunden mørkt gråbrunt iblandet gråhvidt 
sand. Forløbet er her vanskeligt at afgrænse til det naturlige undergrundssand, der dog virker mere heterogent.  Ø 20 cm  
dybde min. 20 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/10,3031/11 
Består:  
Fund:  
 
6 
Stolpehul, Vægstolpehul, Oldtid 
Fladbundet med een lodret og een udskrånende side. Fyld:næsten homogent, mørkt gråbrunt, let iblandet gråhvidt sand.  Ø 
25 cm  dybde 24 cm 
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Tegninger:  
Foto: 3031/6,3031/9 
Består:  
Fund:  
 
7 
Stolpehul, Vægstolpehul, Oldtid 
Rundbundet Fyld: som A6  Ø 19 cm  dybde 17 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/6,3031/9 
Består:  
Fund:  
 
8 
Stolpehul, Vægstolpehul, Oldtid 
Stolpehul Med uregelmæssig bund og sider. Fyld: som A6. Tydeligt afgrænset.  Ø 24 cm  dybde 14 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/6,3031/9 
Består:  
Fund:  
 
9 
Stolpehul, Vægstolpehul, Oldtid 
Rundbundet. Fyld: som A6, men spættet med rødgult sand som i undergrunden. Tydeligt afgrænset.  Ø 18 cm  dybde 9 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/6,3031/9 
Består:  
Fund:  
 
10 
Stolpehul, Vægstolpehul, Oldtid 
Med afrundet bund og sider. Fyld: som A9. Tydeligt afgrænset.  Ø 29 cm  dybde 16 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/6,3031/9 
Består:  
Fund:  
 
11 
Stolpehul, Dørstolpehul, Oldtid 
Stolpehul Med een udskrånende og een uregelmæssig side. Fyld: heterogent, overvejende mellem gråbrunt spættet med 
gulbrunt sand og små klumper af gult ler.  Ø 43 cm  dybde 26 cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
12 
Stolpehul, Vægstolpehul, Oldtid 
Stolpehul Fladbundet med let udskrånende sider. Fyld: blandet gråhvidt og lysegråt sand, står tydeligt i det delvist rødbrune 
undergrundssand.  Ø 27 cm  dybde 10 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/15 
Består:  
Fund:  
 
13 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 
Stolpehul Fladbundet med een afrundet udskrånende, een let udskrånende side. Fyld: kraftigt heterogent, blandet mellem 
gråbrunt, mørkt og lyst gråbrunt og gråhvidt sand. Indeholdt et bundskår.  Ø 56 cm  dybde 28 cm  
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Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund: 2: Bundskår, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
 
14 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 
Stolpehul Fladbundet med afrundede sider Fyld: næsten homogent lyst gråhvidt blegsand. Står relativt tydeligt i forhold til 
det omgivende heterogene, kraftigt blandede mørke, mellem og lyse blegsand.  Ø 25 cm  dybde 10 cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
15 
Stolpehul, Pælehul, Oldtid 
Pælehul Med afrundet bund og lige sider. Fyld: næsten homogent mørkt gråbrunt sand, i bunden og op langs den ene side 
med gråhvidt sand, der er med til at tydeliggøre afgrænsningen til det naturlige mørke, gråbrune undergrundssand. Øverst 
gennemskærer pælen det gråhvide blegsand, står derfor tydeligt i fladen.  Ø 12 cm  dybde 20 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/14 
Består:  
Fund:  
 
16 
Stolpehul, Pælehul, Oldtid 
Pælehul Fladbundet med lodrette sider. Fyld: i toppen homogent mørkt gråbrunt sand, der står tydeligt i det hvide blegsand. 
Herunder er fylden heterogen bestående af blandet mellem- og mørkt gråbrunt samt gråhvidt sand, der kun adskiller sig 
svagt fra undergrunden.  Ø 13 cm  dybde 22 cm  
Tegninger:  
Foto: 3031/12,3031/13 
Består:  
Fund:  
 
21 
Stolpehul, Pælehul, Oldtid 
Pælehul Med let afrundet bund. Fyld: lyst gråbrunt sand, i toppen gråsort sand med trækul, formentlig fra brændt pæl.  Ø 18 
cm  dybde 7 cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
22 
Stolpehul, Pælehul, Oldtid 
Pælehul Som A21. Sporet efter den formodede brændte pæl ses her tydeligt i form af blandet mellembrunt og sort sand, der 
fremstår velafgrænset.  Ø 20 cm / 12 cm (pælespor)  dybde 9 cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
26 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 
Stolpehul Rundbundet. Fyld: overvejende mellem gråbrunt sand.  Ø 19 cm  dybde 9 cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
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31 
Naturfænomen, Organisk aflejring, Udateret 
Tørvelag Skarpt afgrænset til det gulbrune undergrundssand. I bunden består laget af et ca. 4-6 cm tykt, homogent, 
mørkebrunt tørvelag, herover af et 6-9 cm tykt lag af blandet rødbrun og mørkebrun tørv. 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund: 4: til flotering , Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
 
32 
Lag, Fyld i nedgravning, Udateret 
Nedgravning i tyndt tørvelag. Som A33 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
33 
Lag, Fyld i nedgravning, Udateret 
Nedgravning i tyndt tørvelag. Fladbundet med lige sider og afrundede hjørner. Fyld: homogent, fedtet, meget mørkt sortgråt 
ler. Fremstår meget tydeligt i undergrunden, men vanskeligt at vurdere, hvorvidt der kan være tale om en moderne eller evt. 
forhistorisk nedgravning.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
35 
Stolpehul, Pælehul, Oldtid 
Vanskeligt at erkende og bestemme i form og omfang, men formodet stolpehul. Fyld: i toppen homogent mørkt gråbrunt 
sand, der danner et rundbundet fyldskifte, herunder hvidgråt sand og langs siderne mellembrunt sand. Der er tvivl om dette 
nedre sand kan være en nedsivningshorisont under f.eks. en nu fjernet sten.  Ø 14 cm  dybde 7/17 cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
36 
Stolpehul, Pælehul, Oldtid 
Helt som A37, men fylden er homogen mørkebrun.  Ø 12 cm  dybde 14 cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
37 
Stolpehul, Pælehul, Oldtid 
Med skrå, spids bund og lodrette sider. Fyld: heterogent, blandet mørkt gråbrunt og lyst hvidbrunt sand. Tydeligt afgrænset 
og ses tydeligt i overfladens lyse sand. Der er formentlig tale om selve pælesporet, hvorimod der ikke kan erkendes en 
nedgravning hertil.  Ø 13 cm  dybde 36 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
43 
Stolpehul, Dørstolpehul, Oldtid 
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Stolpehul Form i flade: langoval form i snit: fladbundet med en lige og en afrundet side. Fyld: mørkt gråbrunt let spættet 
med guld sand. Fremstår skarpt afgrænset i den lyse undergrund.   Ø 48 cm  dybde 10 cm (er ekstra afgravet i søgegrøften) 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
44 
Stolpehul, Pælehul, Oldtid 
Pælehul Fladbundet med lige sider. Indeholder tydeligt spor af tilspidset pæl. Fyld: overvejende heterogent, blandet mellem 
gråbrunt og gulbrunt sand, i bunden lysebrunt og gulbrunt sand.  Pælespor: heterogent, overvejende mørkt sortbrunt 
iblandet mellem gråbrunt sand.  Ø 31 cm 26 cm   pælespor: Ø 10 cm  dybde 17 cm  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
45 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 
Rundbundet med lige sider. Fyld: overvejende meget mørkt gråbrunt, spættet med mellembrunt og gulbrunt sand. Skarpt 
afgrænset, virker moderne. Hullet er gravet helt ned i den rene gule undergrund, toppen skæres af pløjelaget.  Ø 29 cm  
dybde 37 cm  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
47 
Sten, Stenspor, Natur, Udateret 
Formodet stenspor. Minder meget om A43, men med uregelmæssig bund. Ø 55 cm  dybde 7-10 cm  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
48 
Stolpehul, Stolpehul, Udateret 
Med lodrette sider og tydeligt stolpespor. Blev ikke gravet til bunds pga. den store dybde og den umiddelbare tvivl om 
stolpehullets alder, da det havde karakter af at være moderne.  Fyld: meget heterogent, kraftigt blandet gulbrunt, 
mørkebrunt, mørkt gråbrunt og gråhvidt sand i de øverste ca. 35 cm (a), herunder mere homogent, mellem- og gulbrunt 
sand (b). Mens det nederste er opgravet fra den dybere undergrund, består det øverste af højere liggende blegsandslag, som 
også findes på stedet lige under pløjelaget. Et tydeligt stolpespor midt i hullet ses i form af næsten homogent, meget mørkt 
gråbrunt, svagt spættet med gult sand (c).  Ø 46 cm  dybde >85 cm   Stolpespor: Ø 18-19 cm  dybde >85 cm   
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
50 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 
Formodet stolpehul Med let afrundet bund og afrundede sider. Fyld: let heterogent, blandet lysegråt og lysebrunt sand.  Ø 
25 cm  dybde 10 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/133 
Består:  
Fund:  
 
51 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 
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Formodet stolpehul Fladbundet med lige sider. Fyld: blandet lyst gråhvidt og mellemgråt (bleg-)sand. Fremstår ikke tydeligt 
men adskiller sig fra det omgivende lyse blegsand ved det lidt mørkere grålige sand.  Ø 23 cm  dybde 7 cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
65 
Stolpehul, Dørstolpehul, Oldtid 
Stolpehul Fladbundet med een lodret og een let udskrånende side. Fyld: heterogent, overvejende mellem gråbrunt iblandet 
gråhvidt og mørkegråt sand samt små klumper af gult ler.  Ø37 cm  dybde 19 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/74 
Består:  
Fund:  
 
66 
Stolpehul, Pælehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Helt som A67  Ø 9 cm  dybde 24 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/63,3031/64 
Består:  
Fund:  
 
67 
Stolpehul, Pælehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Med rund, let tilspidset bund og afrundede, udskrånende sider. Fyld: mørkt grågrønt, fedtet, leret sand (a). Der ses ingen 
nedgravning til stolpen. I toppen er den skåret af en mulig sekundær nedgravning (b). Fylden består af næsten homogent, 
mørkt gråbrunt sand (ikke moderne).  Ø 11 cm  dybde 25 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/61 
Består:  
Fund:  
 
68 
Stolpehul, Dørstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Fladbundet med lodrette sider. Fyld: heterogent, blandet gråhvidt, lysebrunt, lys- og mellemgråt sand (a). Et tydeligt 
stolpespor ses i form af næsten homogent, mellembrunt, leret fedtet sand med enkelte små klumper af gulbrunt ler. 
Indeholder spredt trækul (b).  Ø 34 cm  dybde 32 cm  Stolpespor: Ø 20 cm  dybde 21 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/65,3031/66 
Består:  
Fund:  
 
69 
Stolpehul, Dørstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Ses i fladen som et uregelmæssigt fyldskifte, der består af to forskellige nedgravninger/stolpehuller. De to huller er ikke 
samtidige, det ene (b) skærer delvist det andet (a).  a: rundbundet med afrundede sider, skæres mod øsø af b. Fyld: 
overvejende mørkegråt, i toppen spættet med gråhvidt sand. Ø ca. 24 cm  dybde 22 cm  b: med let skrånende bund og let 
afrundede sider. Fyld: heterogent, blandet mellem- og mørkegråt sand samt gult ler, hvis udbredelse i bunden også er med til 
at tydeliggøre nedgravningens form. Ø 39 cm  dybde 18 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/67,3031/68 
Består:  
Fund:  
 
70 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
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Formodet stolpehul. Fladbundet med lige sider.  Fyld: blandet lyst gråhvidt og mellemgråt sand. Undergrunden består her 
øverst af blegsand og herunder mørk rødbrun al. Det formodede stolpehul anes lidt under blegsandet.  Ø 21 cm  dybde 11 
cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
71 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Fladbundet med lodrette sider. Fyld: heterogent, blandet lyst gulbrunt, lys- mellem og mørkebrunt sand. På trods af en fyld, 
der svarer meget til undergrunden, fremstår stolpehullet rimelig tydeligt. Et tydeligt stolpespor midt i hullet ses i form af 
næsten homogent, mørkt gråbrunt til mørkebrunt, leret sand med mindre klumper af gult ler.  Ø 29 cm  dybde 18 cm  
Stolpespor: Ø 11-12 cm  dybde 18 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/55 
Består:  
Fund:  
 
73 
Naturfænomen, Naturfænomen, Udateret 
Vanskeligt at erkende i snit, formentlig naturlig farvning i undergrunden. 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
74 
Stolpehul, Stolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Rundbundet med udskrånende sider. Fyld: kraftigt blandet, hovedsageligt lyst hvidt og gråhvidt med mellemgråt sand. 
Fremstår tydeligt i snit i den mørk rødbrune undergrund under de øverste ca. 10 cm af blegsand.  Ø 27 cm  dybde 32 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/71,3031/73 
Består:  
Fund:  
 
77 
Afgrænsning, Væggrøft, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Væggrøft. Fremstår ligesom alle de tagbærende stolper meget tydeligt og skarpt afgrænset i både flade og snit. Fylden er 
generelt meget mørk, stedvis sortbrun, hvilker formentlig skyldes et stort indhold af omdannet tørv. Af alle snit fremgår, at 
den mørke, humøse og nærmest uomdannede tørv forekommer i lagdelte horisonter i en lysere fyld bestående af let 
heterogent, overvejende mellem gråbrunt og mørkt gulbrunt sand. Der ses ingen steder spor efter en vægkonstruktion i 
form af stolper eller pæle.  Snit A, længdesnit: Fyld: overvejende mellemgråbrunt og mørkt gulbrunt sand med tynde 
horisonter af mørkt sortbrunt, humøst ler/tørv Dybde 9-19 cm  Snit B, tværsnit: Fladbundet med afrundede sider Fyld: 
heterogent, blandet lyst-, mellem- og mørkt gulbrunt sand. samt mellem- og mørkt gråbrunt sand. Der ses enkelte horisonter 
af mørk sortbrun tørv, mest markant er en 3-4 cm tyk og 15 cm bed langs bunden. Ø 45 cm  dybde 16 cm  Sniet C, tværsnit: 
Med flad til letafrundet bund og næsten lodrette sider.  Fyld: overvejende mellem- til mørkt gulbrunt iblandet mellem 
gråbrunt sand. Der ses flere tynde, stedvis diffuse horisonter af mørkt gråbrunt til sortbrunt sand, heriblandt også en på 
nedgravningens bund. I højre (sydlige) side er nedgravningen forstyrret af en dyregang. Ø 36-40 cm  dybde 28 cm  Snit D, 
tværsnit: fladbundet med lodrette sider Fyld: heterogent, generelt mørkt, gråbrunt sand og sortbrun tørv, optræder nærmest 
hele vejen ned som tynde, vandrette horisonter. Ø 49 cm  dybde 22 cm  Snit E, længdesnit: fladbundet med lodrette sider. 
Fyld: som snit D Længde 180 cm  dybde 28 cm  Snit F, tværsnit: fladbundet med lige sider. Fyld: nærmest homogent, mørkt 
gråbrunt sand, kun iblandet partier af gult sand i dyregange. Ø 38 cm  dybde 16 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/78,3031/79,3031/80,3031/81,3031/82,3031/83,3031/84,3031/85,3031/86,3031/87,3031/88,3031/89,3031/90 
Består:  
Fund: 5: til pollenanalyse , Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2); 6: til pollenanalyse , 
Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2); 7: til pollenanalyse , Ældre Førromersk Jernalder 
(per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
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78 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul Form i flade: rund form i snit: med let afrundet bund og lige sider.  Fyld: let heterogent, overvejende mellembrunt 
og mørkt gråbrunt iblandet gult sand. Tydeligt afgrænset.  Ø: 28 cm  dybde 26 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/94 
Består:  
Fund:  
 
79 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul Form i flade: rund form i snit: let rundbundet med en lige og en i toppen udskrånende side, der viser en sekundær 
nedgravning øverst i stolpehullet.  Fyld: overvejende meget mørk, mellembrunt iblandet og kraftigt spættet med mø'rkt 
sortbrunt sand og omdannet tørv (a). I toppen ses en ca. nævestor klump mellem grågrønt, let sandet ler (b), der muligvis 
ligger i en sekundær nedgravning.  Ø 36 cm  dybde 27 cm  Lerklump: Ø 10 x 8 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/93 
Består:  
Fund:  
 
80 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: rundbundet med en lige og en afrundet side.  Fyld: overvejende meget mørkt 
gråbrunt iblandet mellem gulbrunt og sortbrunt sand (a). I toppen ses en ca. nævestor klump gullig til grågrønt ler, som 
synes at ligge i en sekundær nedgravning øverst i stolpehullet. Tydeligt afgrænset.  Ø 23 cm  dybde 25 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/92 
Består:  
Fund:  
 
81 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund til oval form i snit: består af en primær (a) og en sekundær (b) nedgravning. Den primære er 
rundbundet med lodrette sider, den sekundære nærmest skålformet.  Fyld: a) i den nedre halvdel lagdelte horisonter af 
skiftevis mørk sortbrun, humøs, omdannet tørv og lyst hvidguld sand. I toppen ses en klump af mørk gråsort tørv spættet 
med rødbrune jernklumper.         b) blandet mellem- og mørkt gråbrunt, farvet af hvidgult sand. I bunden ses en mørk 
sortbrun stribe af tørv, der følger nedgravningen. Tydeligt afgrænset  Primær nedgravning: Ø 22 cm  dybde 25 cm  sekundær 
nedgravning: Ø 41 cm  dybde 17 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/96 
Består:  
Fund:  
 
82 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: fladbundet med lodrette sider.  Fyld: mellem gråbrunt spættet med hvidgult og 
mørkegråt sand  Ø 28 cm  dybde 9 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/97 
Består:  
Fund:  
 
85 
Stolpehul, Dørstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rundoval form i snit: med flad til let afrundet bund og sider.  Fyld: mørkt, blandet mellembrunt, 
mørkt gråbrunt, gråsort og gråhvidt sand. Det gråsorte, formodede tørv, optræder overvejende som vandrette horisonter.  
Skarpt afgrænset  Ø 46 cm  dybde 20 cm 
Tegninger:  
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Foto: 3031/98 
Består:  
Fund:  
 
87 
Stolpehul, Dørstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: rundbundet med afrundede sider.  Fyld: lagdelte serier af øverst mørkt gråbrunt 
sand, i midten gult, let iblandet mørkt gråbrunt sand, og i bunden en stribe af fedtet, leret, sortbrunt sand (tørv). Lagene 
følger nedgravningens bund.  Ø 30 cm  dybde 13 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/99 
Består:  
Fund:  
 
88 
Stolpehul, Dørstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: med skrånende bund  Fyld: overvejende mørkebrunt, i bunden iblandet gult sand  Ø 
23 cm  dybde 11 cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
89 
Udgår, Udgår, Udateret 
Natur 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
90 
Naturfænomen, Dyregang, Udateret 
Muserede! 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
91 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehullet blev påvist og snittet under forundersøgelsen, men først beskrevet under selve udgravningen. Det var ved den 
lejlighed ikke muligt at erkende den samme nedgravning til stolpehullet som tidligere (jf F18 og F158), derimod fremstod et 
stolpespor midt i hullet fortsat tydeligt.  Stolpespor: fladbundet med lodrette sider. Fyld: i bunden mørkt, heterogent mørkt 
gråbrunt, gråsort og mellemgråt sand (a), i den øvre del blandet lyst gråhvidt, mellem gråbrunt, mellembrunt og mellemgråt 
sand (b). Indeholder lidt trækul.  Ø 17 cm  dybde 25 cm   
Tegninger:  
Foto: 3031/158 
Består:  
Fund:  
 
100 
Grube, Grube, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Fremstår nærmest cirkulær i fladen, tilnærmelsesvis skålformet i snit. Fyld: overvejende mellem- til mørkebrunt sand, i fladen 
et tyndt lag af meget mørkt, sortbrunt, tørveagtigt sand. Centralt i bunden ses et ca. 35 cm bredt og og op til 7 cm tykt lag af 
gult ler, samme slags som genfindes i flere af de omkring liggende stolpehuller. I hele fylden findes spredt trækul og spredte 
skår. Der ses ingen tegn på varmepåvirkning af undergrunden under gruben, alligevel kan det ikke udelukkes, at den skal 
tolkes som et ildsted.  Ø 80 cm  dybde 15 cm  
Tegninger:  
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Foto: 3031/69,3031/70 
Består:  
Fund:  
 
101 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Fladbundet med een lodret og een let afrundet, udskrånende side. Fyld: overvejende blandet lyst hvidt og lysegråt sand, i den 
ndre del mørkere mellemgråt og mellembrunt sand. Fremstår tydeligt i fladen som et hvidt fyldskifte i den mørke rødbrune 
undergrund. Tydeligt afgrænset.  Ø 33 cm  dybde 19 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/56 
Består:  
Fund:  
 
102 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Med flad til let skrånende bund og lodrette sider. Fyld: heterogent, overvejende lyst gråhvidt og lysebrunt sand med 
farvninger af hvidt, mellem gråhvidt og mellemgråt sand.  Ø 28 cm  dybde 24 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/49,3031/50,3031/51,3031/52 
Består:  
Fund:  
 
103 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Formodet tagstolpe. Fremstod tydeligt i fladen men vanskeligt at erkende i snit pga. en meget mørk undergrund lige under 
det lyse blegsand. 
Tegninger:  
Foto: 3031/51 
Består:  
Fund:  
 
104 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Let rundbundet med lige sider. Fyld: heterogent, kraftigt blandet mørkt gråbrunt, gråsort, lyst gråbrunt og lidt gråhvidt sand. 
I toppen ses to klumper gult ler. Fylden indeholder en del trækul. Tydeligt afgrænset.  Ø 20 cm  dybde 17 cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
105 
Stolpehul, Stolpehul, Udateret-Udateret 
Muligt stolpehul. Med let afrundet bund og sider. Fyld: heterogent, blandet mørkebrunt, mellem gråbrunt, lysegråt og 
gråhvidt sand. Der kan være tale om en naturlig farvning i det lyse blegsand.  Ø 17 ca. cm  dybde ca. 7 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/58 
Består:  
Fund:  
 
106 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Let rundbundet med lige sider. Fyld: i toppen lyst blegsand iblandet lysegråt sand. Centralt består et tyndt lag af meget mørkt 
gråbrunt sand, hvilket blev erkendt som en mulig stolpe i fladen. I den nedre del består fylden af mørkt, heterogent, 
overvejende rødbrunt, gråbrunt og mellem gråbrunt sand. Et stolpespor erkendes i form af en 6-9 cm tyk klump gult ler på 
bunden. Uden denne lerklump ville hverken stolpesporet eller -hullet være blevet erkendt. Den afslører samtidig en 
stolpebredde på ca. 11,5 cm.  Ø 23 cm  dybde 24 cm   Stolpespor: Ø 11,5 cm  dybde 24 cm  
Tegninger:  
Foto:  
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Består:  
Fund:  
 
107 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Fladbundet med afrundede hjørner og lige sider. Fyld: overvejende lyst hvidligt, let farvet af lyst gråbrunt sand. Farven 
adskiller sig kun lidt fra det omgivende hvide blegsand, men nedgravningen ses tydeligt ved bunden, hvor fylden 
gennemskærer mørkebrune udfældningslag. I midten ses et tydeligt stolpespor i form af heterogent, blandet mellemgråt, 
lysebrunt, lysegråt og hvidt sand. Nær bunden ses et par klumper af gult ler. Stolpesporet indeholder lidt trækul.  Ø 23 cm  
dybde 26 cm   Stolpespor: Ø 11 cm  dybde 26 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/57,3031/69 
Består:  
Fund:  
 
108 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Rundbundet med udskrånende sider. Fyld: overvejende lyst gråhvidt blandet med lysegråt og let spættet med mørkegråt 
sand. Blev i fladen erkendt som et mørkegråt fyldskifte, som i snit kun ses som en lille plet øverst i hullet. Ses tydeligt i snit 
trods den helt samme fyld som i undergrunden (blegsand).  Ø 16 cm  dyde 19 cm  
Tegninger:  
Foto: 3031/37,3031/38 
Består:  
Fund:  
 
109 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Formodet stolpehul. Sås i fladen som et rundt, mørkt fyldskifte, men i snit viste dette sig blot at være få centimeter tykt. 
Fylden repræsenterer formentlig et stolpehul, som er meget vanskeligt at erkende i snit, men det anes på baggrund af en svag 
grålig farvning af det hvidlige blegsand. Størrelse og form kan ikke erkendes sikkert, men det synes at være fladbundet med 
lodrette sider.  Ø 23 cm (?)  dybde 23 cm (?) 
Tegninger:  
Foto: 3031/54,3031/59,3031/60 
Består:  
Fund:  
 
110 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Fremstår i fladen let aflangt ovalformet, i snit let rundbundet med een lige og een udskrånende side. Fyld: overvejende 
mellem- til mørkt grågrønt, let iblandet lysegråt, mellemgråt og hvidt sand.  Ø 25 cm  dybde 23 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/36 
Består:  
Fund:  
 
111 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Rundbundet med næsten lige sider. Fyld: blandet mellem- og mørkt grågrønt, let iblandet gråhvidt sand. Afviger kun lidt fra 
undergrunden men fremstår tydeligt i både flade og snit.  Ø 17 cm  dybde 18 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/39 
Består:  
Fund:  
 
112 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Rundbundet med let afrundede sider. Fyld: blandet mellem og mørkt gråligt, delvist farvet af mørkebrunt sand. Minder 
meget om den omgivende undergrund, men ses tydeligt.  Ø 22 cm  dybde 17 cm 
Tegninger:  
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Foto: 3031/40,3031/41,3031/43,3031/45,3031/46 
Består:  
Fund:  
 
113 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Rundbundet med næsten lige sider. Fyld: som A112  Ø 26 cm  dybde 21 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/40,3031/41,3031/43,3031/45,3031/46 
Består:  
Fund:  
 
114 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Nærmest oval i fladen, i snit fladbundet med een lodret og een skrå side. Fyld: overvejende mellemgråt let iblandet mørkt 
gulbrunt sand.  Ø 26 cm  dybde 13 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/40,3031/43,3031/45,3031/46 
Består:  
Fund:  
 
115 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Nærmest oval i flade, i snit med flad til let skrånende bund. Fyld: mørkt gråbrunt let iblandet mørkt rødbrunt sand. 
Undergrunden er her mørk rødbrun.  Ø 26 cm  dybde 8 cm  
Tegninger:  
Foto: 3031/43,3031/45,3031/46 
Består:  
Fund:  
 
116 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Nærmest oval i fladen, i snit fladbundet med lige sider. Fyld: som A115  Ø 27 cm  dybde 7 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/43,3031/45,3031/46 
Består:  
Fund:  
 
117 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Rund bundet med udskrånende sider. Fyld: mørkt grågrønt sand, i siderne let iblandet hvidt blegsand. Det homogene mørke 
sand skal måske ses som sporet efter en kløvet planke.  Tværsnit: bredde 10 cm, planke 4-6 cm  dybde 6 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/43,3031/46 
Består:  
Fund:  
 
118 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
I fladen smal ovalformet, i snit fladbundet med lige, let udskrånende sider. Fyld: overvejende mellem- til mørkt gråbrunt 
sand med et svagt grønligt skær. I bunden ses en enkelt mindre klump af lyst grøngult ler.  Ø 21 cm  dybde 16 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/42,3031/43,3031/46 
Består:  
Fund:  
 
119 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
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Rundbundet med lige, udskrånende sider. Fyld: overvejende mellem- til mørkt gråbrunt iblandet lyst gråhvidt sand.  Ø 20 
cm  dybde 21 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/42,3031/43,3031/46 
Består:  
Fund:  
 
120 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Rundbundet med lige, udskrånende sider. Fyld: mørkt gråligt, rødbrunt sand, minder i bunden om sandlaget i undergrunden 
lige under det mørke rødbrune allag, der her udgør overfladen. Stolpehullet er vanskeligt at erkende, men står alligevel 
tydeligt i snit.  Ø 19 cm  dybde 18 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/33 
Består:  
Fund:  
 
121 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Samme som A14.  Fladbundet med lodrette sider Fyld: lyst hvidt til gråhvidt sand. Er meget vanskeligt at erkende i 
undergrundssandet. Er i den oprindelige søgegrøft blevet afgravet ca. 10-15 cm ekstra og yderligere nogle centimeter i 
forhold til forundersøgelsen.  Ø 26 cm  dybde 6 cm    
Tegninger:  
Foto: 3031/53 
Består:  
Fund:  
 
122 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: fladbundet med lodrette sider  Fyld:blandet lysebrunt, mellem gråbrunt og gråhvidt 
sand, fremstår rimelig velafgrænset i den ellers lyst til mørkt farvede undergrund.  Ø 25 cm  dybde 16 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/172 
Består:  
Fund:  
 
123 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: let rundbundet med lige sider  Fyld: selve nedgravningen er vanskelig at erkende, da 
fylden ligesom undergrunden består af lyst gråhvidt blegsand (a). Centralt ses et tydeligt og velafgrænset fyldskifte, et muligt 
stolpespor, i form af mørkebrunt, let iblandet hvidt sand (b). Herunder er det lyse sand også iblandet to horisonter af mørkt 
gråbrunt sand (c).  Ø 27 cm  dybde 29 cm  Muligt stolpespor: Ø 20 cm  dybde 18 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/156,3031/157 
Består:  
Fund:  
 
124 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Fladbundet med lodrette sider. Fyld: overvejende mellem grønbrunt, leret sand, i den øvre del dog mellem gråbrunt, svagt 
iblandet lyst hvidbrunt sand.  Ø 31 cm (top) 20 cm (bund)  dybde 34 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/154 
Består:  
Fund:  
 
125 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
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Fladbundet med lige sider. Fyld: heterogent, overvejende lyst gråhvidt iblandet lysegråt, mellem- og mørkegråt sand.  Ø 23 
cm  dybde 14 cm  Efter yderligere afrensning kunne der anes et muligt stolpespor i form af mørkere, hjeterogent gråbrunt, 
gråhvidt og mellemgråt sand (b). Ø 17 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/155 
Består:  
Fund:  
 
126 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Formodet stolpehul, erkendes ikke sikkert i snit. 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
127 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Fladbundet med lige sider. Fyld: lyst gråhvidt, svagt farvet af lysegråt sand. I centrum ses et stolpespor i form af meget 
mørkt, gråbrunt iblandet gråhvidt sand.  Ø 26 cm  dybde 16 cm  Stolpespor: Ø 7 cm  dybde 14 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/152 
Består:  
Fund:  
 
128 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Fladbundet med lodrette sider. Fyld: overvejende lyst gråhvidt blandet med lysegråt og lyst gråbrunt sand. Midt i hullet anes 
et stolpespor i form af mørkere, kraftigt blandet gulbrunt, mellem gråbrunt og næsten sortbrunt sand. Sporet er diffust og 
stolpens bredde kan ikke fastslås. Stolpehullet fremstår ikke helt klart.  Ø 20 cm  dybde 28 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/153 
Består:  
Fund:  
 
129 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: fladbundet med afrundede sider og hjørner  Fyld: selve nedgravningen er vanskelig 
at erkende nøjagtigt i sin helhed, især i den nordlige side. Fylden består af lyst gråhvidt, let iblandet lysegråt og mod nord 
mellemgråt og lyst gråbrunt sand (a). Fylden svarer stor set til undergrunden. Midt i hullet ses et tydeligt stolpespor i form af 
mørkegråt iblandet gråhvidt sand (b). Øverst ses en markant rundbundet nedgravning med en fyld af massiv fed, blandet 
grågrønt og rødbrunt ler (c). I bunden langs siden af dette er flere skår fra et lerkar. Laget repræsenterer en sekundær 
nedgravning, der både skærer stolpesporet og hullet udenfor.   Ø 39 cm  dybde 35 cm  Stolpespor: Ø 18 cm  dybde 35 cm  
Sekundær nedgravning: Ø 17 cm  dybde 11 cm   
Tegninger:  
Foto: 3031/150,3031/151 
Består:  
Fund:  
 
130 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: rundbundet med let afrundede sider  Fyld: øverst overvejende hvidt blegsand (a), i 
den nedre halvdel mørkere mellemgulbrunt og gråbrunt sand (b). I toppen af huller er anbragt et lerkar (X8), og herunder 
ses et tydeligt stolpespor i form af mørkt blandet gråbrunt og grønbrunt, iblandet gråhvidt sand og lidt gulligt og grønligt ler 
(c).  Ø 40 cm  dybde 32 cm  Stolpespor: Ø 17 cm  dybde 32 cm  Efter tømning af stolpehullet kunne det iagttages, at der på 
bunden af stolpesporet lå et massivt, ca. 2 cm tykt lag af gulgrønt ler. 
Tegninger:  
Foto: 3031/134,3031/135,3031/136,3031/137,3031/138,3031/139,3031/140 
Består:  
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Fund: 8: Anden kardel - se beskrivelse, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
 
131 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: med let afrundet bund og lodrette sider.  Fyld: øverst gråhvidt blegsand (a), helt som 
undergrunden, i bunden mørkt grå¨brunt med et skær af gråhvidt sand (b), også helt som undergrunden. Nedgravningen 
erkendes alligevel ret klart. I toppen er anbragt et lerkar (X9). En mørk arrundet stribe (c) af mørkt gråbrunt sand under 
lerkarret afspejler formentlig et stolpespor.  Ø 25 cm  dybde 38 cm  Efter fjernelse af lerkarret og gentagne afrensninger 
fremkom et meget tydeligt stolpespor under lerkarret. Fylden er mørk heterogen, består af mørkt gråbrunt, mørkegråt, 
gulbrunt let iblandet hvidt sand opg øverst med klumper af gult ler. Ligesom i A130 er lerkarret anbragt efter, at stolpen er 
fjernet/bortrådnet.  Ø 13 cm  dybde 19 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/141,3031/142,3031/143,3031/144,3031/145,3031/146,3031/147 
Består:  
Fund: 9: Anden kardel - se beskrivelse, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
 
132 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: fladbundet med lodrette sider  Fyld: a) består ligesom undergrunden af lyst gråhvidt, 
let iblandet mellemgråt sand. Nedgravningen er vanskelig at erkende i snit, men kunne ved afrømningen anes som et lyst 
gråligt skær i det lyse sand. I midten ses et formodet stolpespor i form af mørkt gråbrunt, opefter iblandet gråhvidt sand (b). 
I toppen er dette iblandet rødbrun al (c).  Ø 29 cm  dybde 24 cm  Stolpespor: Ø 8 cm  dybde 23 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/148,3031/149 
Består:  
Fund:  
 
134 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul Form i flade: rund form i snit: ?  Fyld: mørkt gråbrunt sand, vanskeligt at afgrænse pga. naturlige mørke, rødbrune 
udfældninger i undergrunden.  Ø ca. 19 cm  dybde ca. 7 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/166 
Består:  
Fund:  
 
135 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Form i flade: rund snit: rundbundet  Fyld: næste homogent, mørkt gråbrunt sand.  Ø 15 cm  dybde 6 cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
136 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Rundbundet med udskrånende sider.  Fyld: overvejende lyst gråhvidt og hvidbrunt blegsand, i bunden mere farvet af mellem 
gråbrunt sand (a). Midt i hullet ses fra top til bund et formodet pælespor i form af sandet, blandet grågrønt og gulbrunt ler 
(b).  Ø 16 cm  dybde 19 cm   Pælespor: Ø 6 cm  dybde 19 cm  
Tegninger:  
Foto: 3031/159 
Består:  
Fund:  
 
137 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Rundbundet med let udskrånende sider. Fyld: heterogent, blandet lyst gulbrunt, gråhvidt og rødbrunt sand, let farvet af 
lysegråt sand. Kun det sidste viser omridset af hullet.  Ø 18 cm  dybde 21 cm 
Tegninger:  
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Foto:  
Består:  
Fund:  
 
138 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Fladbundet med afrundede hjørner og lige sider. Fykd: lyst gråhvidt, let farvet af lysegråt sand. Et pælespor ses i form af 
sandet, lysebrunt ler, der fremstår tydeligt fra top til bund.  Ø 22 cm  dybde 12 cm  Pælespor: Ø 6 cm  dybde 12 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/161 
Består:  
Fund:  
 
139 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Rundbundet med afrundede sider. Fyld: blandet lysebrunt, gråhvidt og lyst gråsort sand. I toppen ses en ca. 5 cm bred og 3 
cm tyk klump af mellembrunt, sandet ler, mulig rest af pælespor.  Ø21 cm  dybde 13 cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
140 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: fladbundet med lige sider  Fyld: vanskeligt at erkende nedgravningen sikkert, men 
formentlig er der tale om bunden, der i så fald ses som et tydeligt fyldskifte. Herunder er et muligt større stolpehul mere 
tvivlsomt.  Ø 18 cm  dybde ca. 6 cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
141 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: fladbundet  Fyld: overvejende lyst brun- og gråhvidt, i toppen mere homogent 
mellembrunt sand.  Ø 21 cm  dybde 9 cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
142 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: rundbundet med lige sider  Fyld: overvejende lyst gråhvidt, svagt farvet af lysebrunt 
sand. Kan erkendes men afviger stort set ikke fra undergrunden.  Ø 22 cm  dybde 18 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/164,3031/165 
Består:  
Fund:  
 
143 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: rundbundet med afrundede sider  Fyld: a) i bunden overvejende heterogent, blandet 
mellembrunt, mellem gråhvidt og lysebrunt sand, herover lyst gråhvidt sand.  Et stolpehul (b) ses i form af mere homogent, 
mellem- til mørkt gråbrunt sand.  Ø 24 cm  dybde 20 cm  Stolpespor: Ø 8 cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
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144 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: rundbundet med afrundede sider  Fyld: blandet mellem- og lyst gråbrunt sand, 
øverst lyst gråhvidt svagt iblandet lyst gråbrunt sand (a). Fylden afviger i hele hullet kun lidt fra undergrunden, men fremstår 
erkendbart. Et stolpespor midt i hullet ses som et mørkere, mellembrunt fyldskifte (b). Øverst i stolpehullert ses en klump 
lysegrønt ler (c) op til stolpesporet.  Ø 31 cm  dybde 19 cm  Stolpespor: Ø 6 cm  dybde 17 cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
145 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul  form i flade: rund form i snit: med afrundet, tilspidset bund og en lige, en skrå side  Fyld: blandet mellembrunt og 
-gråbrunt, let iblandet lyst gråhvidt sand (a). Der erkendes ingen eventuelle yderligere nedgravninger her udenfor. Øverst ses 
en mindre klump lysegrønt ler (b).  Ø 14 cm  dybde 12 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/162 
Består:  
Fund:  
 
146 
Stolpehul, Dørstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund til let oval form i snit: fladbundet  Fyld: næsten homogent, mørkt gråbrunt sand, i bunden dog 
lidt lysere.   Ø 29 cm  dybde 6 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/162 
Består:  
Fund:  
 
147 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: med flad til svagt afrundet bund og næsten lige sider  Fyld: gråhvidt til lysegråt sand 
(a), i den øvre del med en koncentration af mørkere, næsten mørkebrunt, let humøst sand (b) (formodet stolpespor)  Ø 20 
cm  dybde 20 cm  Stolpespor: Ø 11 cm  dybde 9 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/163 
Består:  
Fund:  
 
148 
Stolpehul, Stolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Formodet stolpehul form i flade: rund form i snit: formentlig rundbundet  Fyld: ses i fladen som et heterogent, overvejende 
mellem til mørkt gråbrunt fyldskifte, let iblandet gråhvidt sand. Fremstår ikke tydeligt i snit, da undergrunden her, i kanten af 
det lyse blegsand, er kraftigt farvet af mørke jernudfældninger. Et stolpehul synes dog at kunne erkendes udfra en generelt 
lidt mørkere og særegen farve.  Ø 24(?) cm  dybde 17(?) cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/163 
Består:  
Fund:  
 
149 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: formentlig rundbundet  Fyld: lyst hvidt til gråhvidt sand, der stort set svarer helt til 
undergrunden. En nedgravning synes at kunne erkendes ved en anelse afvigelse i farven. I toppen ses et formodet 
stolpespor i form af en cirka nævestor klump mørk brunt til grønbrunt ler  Ø ca 24 cm  dybde ca. 18 cm  Stolpespor: Ø 11 
cm  dybde 10 cm 
Tegninger:  
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Foto: 3031/176 
Består:  
Fund:  
 
150 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: formentlig fladbundet med lige sider  Fyld: helt som A149. Et stolpespor ses i form 
af næsten homogent, fedtet, leret, mørkebrunt sand med en klump rødbrændt ler i toppen.  Ø 31(?) cm  dybde 21(?) cm  
Stolpespor: Ø 10 cm  dybde 12 cm   
Tegninger:  
Foto: 3031/178,3031/179 
Består:  
Fund:  
 
151 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: formentlig fladbundet med lige sider  Fyld: som A149, men i bunden lidt mørkere 
lysebrunt sand (a). Fylden afviger stort set ikke fra undergrunden. I toppen ses rester af et stolpespor i form af homogent, 
mørkt gråbrunt, leret sand (b)  Ø 25(?) cm  dybde 17(?) cm  Stolpespor: Ø 6 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/180 
Består:  
Fund:  
 
152 
Stolpehul, Dørstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form iflade: uregelmæssig aflang form i snit: rundbundet med en afrundet og en udskrånende side (som A153)  
Fyld: blandet mellem- og mørkegråt sand og lyst hvidligt sand. I toppen består en koncentreret del af mellembrunt, leret 
sand (b)  Ø 38 cm  dybde 17 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/189 
Består:  
Fund:  
 
153 
Stolpehul, Dørstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: uregelmæssig aflang form i snit: fladbundet med lige sider  Fyld: heterogent, overvejende lyst- til 
mellemgråt, blandet med gråhvidt sand (a). I den østlige del består et rundbundet fyldskifte i det grålige sand af 
mellembrunt- til mellem gråbrunt, fedtet, leret sand (b).  Ø 44 cm  dybde 16 cm  
Tegninger:  
Foto: 3031/188 
Består:  
Fund:  
 
154 
Stolpehul, Stolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: formen kan ikke fastslås sikkert pga. mørke udfældninger og dyregange. Det anslås 
dog ret sikkert at være fladbundet med lodrette sider.  Fyld: heterogen, kraftigt blandet mellem- og mørkebrunt, mellem- og 
mørkt gråbrunt, lyst gulbrunt og gråbrunt sand.  Ø ca. 25 cm  dybde ca. 17 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/181 
Består:  
Fund:  
 
155 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: formentlig fladbundet med lige sider  Fyld: består ligesom undergrunden af lyst 
gråhvidt, lysebrunt og lysegråt sand (a). En nedgravning kan ikke erkendes sikkert. I toppen ses en klump af lyst rødbrunt til 
gulligt ler i en fyld af homogent, mørkebrunt sand (b).  Ø 22(?) cm  dybde 19(?) cm 
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Tegninger:  
Foto: 3031/173 
Består:  
Fund:  
 
156 
Stolpehul, Stolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: fladbundet med lige sider  Fyld: blandet mørkt gråbrunt, mørkebrunt, lyst gråhvidt 
og lysebrunt sand På trods af udfældninger og dyrespor fremstår det ret tydeligt  Ø 25 cm  dybde 19 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/174 
Består:  
Fund:  
 
157 
Stolpehul, Stolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Muligt stolpehul En sikker nedgravning kan ikke erkendes i snit. 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
158 
Stolpehul, Stolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Formodet stolpehul Vanskeligt at erkende i snit i den farvede undergrund, der består af overvejende mellem- og lysebrunt 
sand med stedvise jernudfældninger. Anes formentlig som et fladbundet, mere homogent fyldskifte af hovedsagelig 
mellembrunt sand.  Ø 17(?) cm  dybde 9(?) cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
159 
Stolpehul, Stolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Formodet stolpehul  Helt som A158  Ø 23(?) cm  dybde 11(?) cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/160,3031/171 
Består:  
Fund:  
 
160 
Afgrænsning, Væggrøft, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Væggrøft/vægrende Kunne kun erkendes i husets østlige del indtil dørpartiet.  Fylden varierede meget afhængigt af den 
undergrund, grøften gennemskar. Langt de fleste steder bestod den af lyst gråhvidt blegsand, som kun vanskeligt lod sig 
erkende i snit, men som i hovedparten af den østlige del kunne anes i fladen. I det sydøstlige hjørne var undergrunden meget 
mørk rødbrun, og her fremstod grøften tydeligt i snit men kun svagt i fladen (snit F).  Snit A: Længdesnit. Fylden består her 
af gråhvidt blegsand, som blot er en anelse mørkere (lysegråt) end det næsten helt hvide undergrundsblegsand. Fire steder 
ses formodede pælespor i form af lidt mørkere, mellem gråbrunt sand. Diameteren herpå er mellem 8-12 cm. Grøften kunne 
ikke i snit erkendes længere mod vest end i dette snit. Dybde overvejende 6 cm  Snit B: Længdesnit. Helt som snit A. Her 
ses to lidt tydeligere pælespor med en indbyrdes afstand af ca. 10 cm. Dybde 6-8 cm  Snit C: Fyld som i snit A Ø 11 cm  
dybde 11 cm  Snit D: Rundbundet. Fyld: mørkt mellem gråbrunt sand. Ø 20 cm  dybde 12 cm  Snit E: Helt som snit D Ø 
13 cm  dybde 10 cm  Snit F: Længdesnit. Stort set som snit D. Heri erkendes ingen pælespor  Dybde 6-8 cm  Snit ved A161: 
Ø 14 cm  dybde 10 cm  Snit ved A186: Ø 11 cm  dybde 9 cm  Snit ved A164: Ø 8 cm  dybde 12 cm 
Tegninger:  
Foto: 
3031/110,3031/111,3031/112,3031/113,3031/114,3031/115,3031/116,3031/117,3031/118,3031/119,3031/120,3031/121,
3031/122,3031/123,3031/124,3031/125,3031/126,3031/127,3031/128,3031/129,3031/130,3031/131,3031/132,3031/170 
Består:  
Fund:  
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161 
Stolpehul, Stolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Formodet stolpehul  Som A158. Stolpehullet anes formentlig som en let heterogen fyld, der har et lidt mere gråligt skær end 
undergrunden.  Ø 24(?) cm  dybde 15(?) cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
162 
Stolpehul, Stolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Formodet stolpehul form i flade: rund form i snit: fladbundet med lige sider  Fyld: lyst hvidbrunt, let iblandet gråhvidt sand. 
Består af rent undergrundsmateriale, men der anes et lidt mere homogent fyldskifte i forhold hertil.  Ø ca. 25cm  dybde ca. 
10 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/168 
Består:  
Fund:  
 
163 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: fladbundet med lige sider  Fyld: overvejende lyst gråhvidt sand (a), men med et lyst 
grågrønt skær, som gør det muligt at erkende fylden. Centralt i den øvre del er fylden mørkebrun let spættet med hvidgult 
sand, og i toppen homogent mørkebrunt sand (b). Det sidste anses for at være det nederste af et stolpespor.  Ø 25 cm  
dybde 18 cm  Stolpespor: Ø 11 cm  dybde 4 cm  
Tegninger:  
Foto: 3031/169,3031/185 
Består:  
Fund:  
 
165 
Stolpehul, Stolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Formodet stolpehul  Nedgravningen kan ikke erkendes sikkert i den lyse, men spættede undergrund. I toppen ses et ca. 5 cm 
tykt lag af mørkt gråbrunt, fedtet, let leret sand med diffus udstrækning. 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
166 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: fladbundet med lige sider  Fyld: blandet mellem gråbrunt, lysebrunt og hvidbrunt 
sand (a). I toppen ses resterne af en klump mørkebrunt, leret sand, et muligt stolpespor (b).  Ø 18 cm  dybde 16 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/182 
Består:  
Fund:  
 
167 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: fladbundet med lige sider  Fyld: kraftigt blandet, hovedsageligt lyst gulligt, hvidgult, 
gulbrunt, gråbrunt og lysegråt sand. Står ret tydeligt i den mere homogene, lyst brunlige undergrund.  Ø 20 cm  dybde 21 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/186 
Består:  
Fund:  
 
169 
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Fyldskifte, Fyldskifte, Nutid-Nutid 
Moderne forstyrrelse. Ses i snit som et tyndt fyldskifte 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
170 
Stolpehul, Pælehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Helt som A67. Ses i fladen som et aflangt, ovalformet fyldskifte, fremstår i snit merre tilspidset.  Ø 10 cm  dybde 14 cm  
Tegninger:  
Foto: 3031/62 
Består:  
Fund:  
 
171 
Stolpehul, Stolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: rundbundet med afrundede hjørner og lige sider  Fyld: heterogent, blandet 
mellembrunt, lysebrunt, gulbrunt og lidt gråhvidt sand. Erkendes trods en meget farvet undergrund ret klart.  Ø 24 cm  
dybde 13 cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
172 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul Form i flade: rund form i snit: formentlig fladbundet  Fyld: består som undergrunden af blegsand, hvilket gør det 
meget vanskeligt at afgrænse det i snit. Fylden har en anelse af et lyst gråligt skær  Ø 18(?) cm  dybde 14(?) cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/167 
Består:  
Fund:  
 
173 
Stolpehul, Stolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul  Helt som A172  Ø 20(?) cm  dybde 12(?) cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
174 
Stolpehul, Stolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Muligt stolpehul  Fylden består af hvidt blegsand og kan ikke erkendes sikkert i det lyse undergrundssand 
Tegninger:  
Foto: 3031/175 
Består:  
Fund:  
 
175 
Stolpehul, Stolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: fladbundet  Fyld: overvejende mørkebrunt iblandet mellembrunt og lidt mørkt 
gulbrunt sand. Undergrunden er her farvet af mørke jernudfældninger, hvilket gør en klar afgrænsning lidt usikker  Ø ca 22 
cm  dybde 12 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/183 
Består:  
Fund:  
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176 
Stolpehul, Stolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: rundbundet  Fyld: heterogent, overvejende mellembrunt iblandet mørkebrunt og 
lidt lysebrunt sand. Meget vanskeligt at erkende klart i den farvede undergrund. 
Tegninger:  
Foto: 3031/177,3031/184 
Består:  
Fund:  
 
177 
Stolpehul, Dørstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Rundbundet med udskrånende sider. Fyld: overvejende mellem gråbrunt sandet ler iblandet lyst gråhvidt sand og små 
klumper af rødgult ler. Står tydeligt i det gråhvide blegsand.  Ø 38 cm  dybde 15 cm   
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
178 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Nærmest fladbundet med en lige og en afrundet side. Fyld: blandet lysegråt, lyst gråhvidt, lyst gråbrunt og mellembrunt 
sand. Fylden svarer stort set til undergrunden og er diffust afgrænset.  Ø 24 cm  dybde 9 cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
180 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul Form i flade: rund form i snit: flad- til let rundbundet Fyld: a) blandet lyst gråhvidt og lysegråt sand. Et stolpespor 
(b) ses i form af heterogent, blandet mørkt gråbrunt, mellem gråbrunt og gråhvidt sand.  Ø ca. 25 cm  dybde 13 cm  
Stolpespor: Ø 11 cm  dybde 10 cm        
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
181 
Stolpehul, Stolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Formodet stolpehul.  Vanskeligt at erkende, består af overvejende lyst hvidgråt sand iblandet lysegråt sand (som 
undergrund) 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
182 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul Form i flade: rund form i snit: rundbundet med afrundede sider  Fyld: overvejende mellemgråt let iblandet lyst 
gråhvidt sand. Forholdsvis tydeligt afgrænset.  Ø 16 cm  dybde 12 cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
183 
Naturfænomen, Naturfænomen, Udateret-Udateret 
Naturlig mørkfarvning af undergrunden 
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Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
184 
Udgår, Udgår, Udateret-Udateret 
Natur 
Tegninger:  
Foto: 3031/168 
Består:  
Fund:  
 
185 
Stolpehul, Stolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul Form i flade: rund form i snit: tilnærmelsesvis fladbundet med let afrundede sider  Fyld: blandet lyst gråhvidt og 
mellem- til mørkt gråbrunt sand, diffust afgrænset.  Ø 20 cm  dybde 8 cm 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
186 
Stolpehul, Vægstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: fladbundet med lige sider  Fyld: mørkt, overvejende mellembrunt, mellem- og 
mørkt gråbrunt sand spættet med lyst gulbrunt og lidt gråhvidt sand. Står rimelig tydeligt trods en ret farvet undergrund.  Ø 
24 cm  dybde 9 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/187 
Består:  
Fund:  
 
190 
Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Stolpehul form i flade: rund form i snit: består af en primær (a) og en sekundær (b) nedgravning. Den primære er med 
skrånende bund, den sekundære med flad bund og lige sider. I toppen ses yderligere en nedgravning som et rundbundet 
fyldskifte (c).  Fyld: a) blandet mellembrunt og mellem gråbrunt sand         b) overvejende den samme fyld som a) men med 
striber af mørk sortbrun tørv.          c) nærmest sort til gråsort, fedtet ler, i kanten heraf en mindre klump rødgult, 
jernholdigt sand (d)  Tydeligt afgrænset  Primær nedgr. (a) dybde 21 cm  sekundær nedgr. (b) Ø 35 cm  dybde 28 cm  c): Ø 
21 cm  dybde 12 cm 
Tegninger:  
Foto: 3031/95 
Består:  
Fund:  
 
200 
Bygning, 3-skibet hus, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Langhus. Består af både indre tagstolper og vægstolper. Huset blev ikke fra starten af forundersøgelse erkendt i det lyse 
blegsand, derfor blev flere vægstolper i den sydøstlige langside samt den sydøstlige tagstolpe bortgravet inden registreringen.  
Huset er opført med tætstillede vægstolper i hele østenden mellem to modstillede indgange i langsiderne. Stolpeforløbet 
giver huset et rektangulært grundsrids. Der blev trods afsøgning i fladen ikke påvist nogen vægstolper vest for de to 
indgange, og denne mangel anses for reel, så væggen formentlig har været forskelligt konstrueret i de to halvdele. Der er 
tilsyneladende tale om en relativt lille bygning. På baggrund af de tagbærende stolper, som optræder med to sæt i hver 
halvdel, må huset anses for at have været symmetrisk omkring de to indgangspartier, hvilket giver huset en længde på blot 
9,7 m. Bredden er 4,8 m. Til huset hører formentlig også anlæg A100, et formodet ildsted i husets vestende.  Huset består af 
tagstolperne A71, A101, A102, A103, A105, A107, A109, A121 vægstolper: A1-A12, A66, A67, A70, A108, A110-A120, 
A170 dørstolper: A11, A65, A68, A69 Formodet ildsted: A100    
Tegninger:  
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Foto: 
3031/28,3031/29,3031/30,3031/31,3031/32,3031/33,3031/34,3031/35,3031/36,3031/37,3031/38,3031/39,3031/40,3031
/41,3031/42,3031/43,3031/44,3031/45,3031/46,3031/47,3031/48,3031/49,3031/50,3031/51,3031/52,3031/53,3031/54,3
031/55,3031/56,3031/57,3031/58,3031/59,3031/60,3031/61,3031/62,3031/63,3031/64,3031/65,3031/66,3031/67,3031/
68,3031/69,3031/70,3031/74 
Består: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,65,66,67,68,69,70,71,100,101,102,103,105,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,
120,121,170 
Fund:  
 
201 
Bygning, 3-skibet hus, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Langhus. Består kun af en synlig vægkonstruktion i husets vestende, og huset minder på denne måde om hus A200. Men i 
hus A201 består væggen af en forholdsvis bred væggrøft, der også her giver huset et rektangulært grundrids. Der blev påvist 
tre, relativt tætstillede, sæt tagstolper i husets østlige halvdel men kun et enkelt sæt i den vestlige. Hvorvidt denne asymmetri 
er reel er uklart, da alle de påviste tagstolper både var dybe og fremstod meget mørke i fladen. Huset har dog formentlig -
som i hus A200 - været symmetrisk omkring langsidernes to indgangspartier. Væggrøften var op til 50 cm i bredden, hvilket 
er usædvanligt bredt for disse huses væggrøfter. Årsagen hertil var, at væggen var opført af græstørv, dette fremgik tydeligt 
af fylden i både væggrøften og alle tagstolpehullerne. Husets bredde er 5-5,5 m, mens længden er mellem 10-11 m.    
Tagstolper: A44, A45, A78, A79, A80, A81, A82, A190 Væggrøft: A77 Dørstolper: A43, A85, A86, A87, A88 
Tegninger:  
Foto: 
3031/75,3031/76,3031/77,3031/78,3031/79,3031/80,3031/81,3031/82,3031/83,3031/84,3031/85,3031/86,3031/87,3031
/88,3031/89,3031/90,3031/91,3031/92,3031/93,3031/94,3031/95,3031/96,3031/97,3031/98,3031/99 
Består: 44,45,77,78,79,80,81,82,190 
Fund:  
 
202 
Bygning, 3-skibet hus, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)-Mell. Førromersk Jernalder (per.2) 
Langhus. Består foruden af 7 sæt indre tagstolper af både en smal væggrøft og en række ydre vægstolper. Men vægstolperne 
ses hele vejen rundt, blev væggrøften ikke sikkert påvist vest for de to modstillede indgange midt i langsiderne. Væggrøften 
var nogle steder kun bevaret i mindre end 10 cm's dybde samtidig vanskelig at erkende i fladen, alligevel anses det for 
sandsynligt, at dens fravær i vestenden har været reel. Foruden de to modstillede indgange midt i langsiderne har huset 
yderligere haft en indgang midt i den sydlige vestende. Huset anses for typologisk at være en hybrid mellem bronzealderens 
huse med indtrukne døre og det lidt smallere førromerske med væggrøft og udtrukne døre. Ligesom husene A200 og A201 
har huset et rektangulært grundsrids. Længden er 19,9 m, bredden 5,2 m indenfor væggrøften, 6,0 m mellem de ydre 
vægstolper   Indre tagstolper: A50, A91, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128, A129, A130, A131, A132 Vægstolper: 
A51, A134, A135, A136, A137 A138, A139, A140, A141, A142, A143, A144, A145, A147, A149, A150, A151, A154, A155, 
A157, A158, A159, A161, A162., A163, A164, A165, A166, A167, A171, A172, A173, A174, A175, A176, A180, A181, 
A182, A183, A185, A186 Dørstolper: A146, A148, A152, A153, A177, A178, A183 Væggrøft: A160      
Tegninger:  
Foto: 
3031/102,3031/103,3031/104,3031/105,3031/106,3031/107,3031/108,3031/109,3031/110,3031/111,3031/112,3031/113,
3031/114,3031/115,3031/116,3031/117,3031/118,3031/119,3031/120,3031/121,3031/122,3031/123,3031/124,3031/125,
3031/126,3031/127,3031/128,3031/129,3031/130,3031/131,3031/132,3031/133,3031/134,3031/135,3031/136,3031/137,
3031/138,3031/139,3031/140,3031/141,3031/142,3031/143,3031/144,3031/145,3031/146,3031/147,3031/148,3031/149,
3031/150,3031/151,3031/152,3031/153,3031/154,3031/155,3031/156,3031/157,3031/158,3031/159,3031/160,3031/161,
3031/162,3031/163,3031/164,3031/165,3031/166,3031/167,3031/168,3031/169,3031/170,3031/171,3031/172,3031/173,
3031/174,3031/175,3031/176,3031/177,3031/178,3031/179,3031/180,3031/181,3031/182,3031/183,3031/184,3031/185,
3031/186,3031/187,3031/188,3031/189,3031/190 
Består: 
50,51,91,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,1
50,151,152,153,154,155,157,158,159,160,161,162,163,165,166,167,171,172,173,174,175,176,177,178,180,181,182,183,185,186 
Fund:  
 
 

 


