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  Arkæologisk udgravning 

Beretning 
 

Foranlediget af en ny boligudstykning ved Provstlund, øst for Lund by, blev der 
over vinteren 2012/13 foretaget en arkæologisk udgravning efter forudgående 
prøvegravning i 2011. Ved den egentlige udgravning blev der undersøgt et 
bopladsområde/aktivitetsområde i form af 20 gruber, en kogestensgrube samt 
seks urelaterede stolpehuller. Fund af keramik og flint tyder på en datering af 
lokaliteten til tragtbægerkultur. Hovedparten af anlæggene var dog fundtomme, 
og reelt kan andre perioder også være repræsenteret. Endvidere blev der 
dokumenteret et grøftforløb, som kan identificeres på original1-kortet. Der synes 
at være tale om et tofteskel.  
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Undersøgelsens forhistorie  
I efteråret 2011 foretog Horsens Museum en arkæologisk forundersøgelse af et ca. 16 

hektar stort areal ved Provstlund, i den østlige udkant af Lund ved Horsens, forud for en 

byggemodning af området. Anmodningen om en forundersøgelse af området kom fra 

rådgivningsfirmaet Land & Plan A/S på vegne af bygherren Arnen Holding ApS. 

Med en geografisk beliggenhed på kanten af Hansted Ådal, på dennes sydside, var 

der umiddelbart gode forudsætninger for at støde på fortidsminder på stedet. På toppen af 

en bakke længst mod nord i området var der registreret en overpløjet gravhøj, sb. 160306-

10. Denne del af arealet var dog udeladt af lokalplanen, og højen blev ikke berørt. Lige syd 

for arealet var der kendskab til rekognosceringsfund fra yngre stenalder (sb. 160306-106) 

og tæt herved bebyggelsesspor fra bronze- og jernalder (sb. 160306-103). Talrige fund fra 

tragtbægerkulturen (f.eks. en dysse, en tidligneolitisk langhøj og kulturlag) i nærområdet 

bestyrkede yderligere formodningen om fortidsminder på stedet. Endvidere var afstanden 

til hele Bygholm Nørremark-komplekset med dets mange fundtyper (også fra 

tragtbægerkulturen) beskeden, blot en til to kilometer. 

 

 

Figur 1. Forundersøgelsens resultater. Med lysgrøn streg er markeret det forundersøgte område. Søgegrøfter og 

udvidelser er grå. De registrerede anlæg er sorte. Med rød streg er markeret de tre udpegede områder med væsentlige 

fortidsminder.  
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Ved forundersøgelsen blev der konstateret tre områder, benævnt Lokalitet 1-3, med 

væsentlige fortidsminder (Figur 1). Disse områder skulle enten friholdes for anlægsarbejde 

eller udgraves arkæologisk forud for anlægsarbejde. Bygherre ønskede at få de tre 

områder undersøgt, og denne beretning omhandler udgravningen af Lokalitet 3, 

beliggende i den sydvestlige del af det forundersøgte område. Ved forundersøgelsen blev 

der her erkendt stolpehuller, men ingen sikre konstruktioner. Anlæggene blev med 

forsigtighed dateret til neolitikum på baggrund af flintfund.  

 

Administrative data 
Arnen Holding ApS, Silkeborgvej 128, 8700 Horsens (v. Hans Bang Hansen) var bygherre 

på boligudstykningen og finansierede den arkæologiske udgravning, jf. museumslovens 

kapitel 8. Land & Plan A/S, Strandpromenaden 6, 8700 Horsens fungerede som bygherres 

rådgiver med Svend Smedegård og Haris Hajdarevic som kontaktpersoner. Museets 

kontakt med bygherre er primært foregået via Land & Plan A/S. 

Den administrative sagsgang kan kort beskrives som følgende: Den 16. december 

2011 meddelte museet Land & Plan A/S (ved Svend Smedegård) om forundersøgelsens 

resultater i form af en statusrapport. Bygherre ønskede områderne udgravet, og i foråret 

2012 udarbejdede museet separate budgetter for udgravning af de tre arealer. I første 

omgang blev budgetterne ikke sendt til godkendelse i Kulturstyrelsen, idet bygherre og 

rådgiver ville overveje, om eventuelt blot dele af de udpegede arealer ville blive berørt af 

anlægsarbejdet i første omgang – med opsplitning af udgravning og budgetter i flere 

etaper til følge. Den 12. oktober 2012 anmodede Svend Smedegård dog om at få de 

samlede budgetter sendt til godkendelse hos Kulturstyrelsen. På grund af årstiden blev det 

nødvendigt at tilføje vinterforanstaltninger i budgetterne. De justerede budgetter blev sendt 

til godkendelse hos Kulturstyrelsen den 18. oktober 2012. Allerede den 24. oktober 2012 

forhåndsgodkendte bygherre budgettet for Lokalitet 1. Den 30. oktober 2012 godkendte 

Kulturstyrelsen alle tre budgetter, og den 31. oktober 2012 modtog museet bygherres 

godkendelse af budgetterne for de resterende to lokaliteter (Lokalitet 2 og 3). 
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Sagens akter, dokumentation, korrespondancer og fund befinder sig i Horsens 

Museums arkiver og magasiner under journalnummeret HOM2676. Kulturstyrelsen har 

behandlet sagen under journalnummer 2011-7.24.02/HOM-0020. 

Undersøgelsens forløb, deltagere og øvrige faktuelle forhold 
Den arkæologiske udgravning af Lokalitet 3 blev påbegyndt den 29. november 2012, og 

feltarbejdet blev afsluttet den 19. februar 2013.  

Undertegnede, Martin Krog Nielsen, stod for den daglige ledelse af udgravningen. I 

feltarbejdet deltog desuden arbejdsmand/specialarbejder Jan Jansen samt arkæologerne 

Lars Pagh og Dorthe Horn Christensen. Arkæologerne Anders H. Nielsen og Lone 

Seeberg Jacobsen har været involveret i det administrative arbejde.  

Maskinkraft blev leveret af Hornsyld Entreprenørforretning A/S, Bjerrevej 383, 8783 

Hornsyld, i form af en stor båndmaskine (Hitachi 280).   

Skur- og toiletvogn blev leveret af Dalsgaard Pavilloner, Industrivej 43, 7080 Børkop. 

Efter aftale med Hans Bang Mikkelsen blev vognene tilsluttet eksisterende strømudtag ved 

gården Provstlund uden separat el-måler.    

Udgravningen forløb hen over vinteren 2012/2013, hvilket gav anledning til en del 

vejrgener. I et forsøg på at undgå nedfrysning blev feltet åbnet op ad flere omgange. 

Alligevel var det i perioder nødvendigt at lukke udgravningen ned pga. frost i jorden og 

snedække. Feltarbejdet blev faktisk opstartet i mildt – men ustadigt – vejr, men blot få 

dage inde i december blev det vinterligt med hård frost og en del sne, og i stort set hele 

denne måned blev feltarbejdet indstillet. I en stor del af januar 2013 var det også frostvejr 

med sne. I begyndelsen af måneden var der dog en mild periode, hvor det var muligt at få 

undersøgt hovedparten af anlæggene. Herefter blev det igen nødvendigt at indstille 

arbejdet. Som tidligere nævnt blev feltarbejdet endeligt afsluttet den 19. februar 2013.  

Museets arbejdsmand, Jan Jensen, har vasket og nummeret fundene fra 

udgravningen. Lister samt fund- og anlægsbeskrivelser er indtastet i databasen MUD, 

Museernes Udgravningsdata. Indtastningsarbejdet er blevet foretaget af undertegnede.  
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Topografi, terræn og undergrund 
 

 

Figur 2. Det høje målebordskort med markeringen af det forundersøgte område (grøn streg) og de tre udpegede 

lokaliteter (rød streg), hvoraf Lokalitet 3 er den sydligste, vest for søen/mosen. 

 

Lokalplanområdet er beliggende i et kuperet morænelandskab syd for Hansted Ådal, som 

er en markant gletcherdal, orienteret nordvest/sydøst, med forbindelse til Horsens Fjord 

via Nørrestrand. I den nordlige del af lokalplanområdet ligger en ret markant bakketop, der 

sammen med to mindre bakker – uden for lokalplanområdet – danner en højderyg. 

Hovedparten af lokalplanområdet er beliggende på sydsiden af denne rygning, og terrænet 

falder ret markant mod syd. For foden af rygningen er der en ret markant lavning. Centralt i 

lokalplanens sydlige del er der en mindre sø og en mose. Vest for søen er der en lille lokal 

bakke/svag rygning – med fald mod nord og vest, mod syd flader den mere jævnt ud. 

Lokalplanområdets sydøstlige del udgør en god, plan flade (Figur 2 + 3). 

Søen ses på Original 1-kortet fra begyndelsen af 1800-tallet og det høje 

målebordsblad fra 1800-tallets sidste halvdel. På det høje målebordsblad (Figur 2) er søen 
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dog vist med kun et lille vandspejl og en hel del mose. Efterfølgende er der formentlig 

gravet tørv, og søen har i dag et noget mere udbredt vandspejl. 

 

 

Figur 3. Det forundersøgte område og de tre udpegede lokaliteter indtegnet på reliefkort. 

 

Selve Lokalitet 3 lå på den lille bakke/rygning vest for søen. Feltets østlige del lå tæt 

på bakkens/rygningens top, og her var der tale om en nogenlunde plan flade. Hovedparten 

af feltet lå dog på bakkens vestside, og feltets vestlige del var derfor karakteriseret ved et 

fald mod vest samt et mere jævnt fald mod syd og nord. 

I hele feltet bestod undergrunden hovedsagelig af sand, men i feltets østlige del var 

undergrunden dog også meget stenet og gruset. I denne del af feltet havde sandet en ret 

mørk, brungul farve. I feltets vestlige og sydlige del var undergrunden stort set uden sten, 

og farven var her ret markant gul – stedvis dog nærmest grågul/lys grågul. I hele feltet 

forekom der lokalt mere lerede partier.  

Muldtykkelsen i området varierede en del. I feltets vestlige del, ned af bakkens side, 

blev der registreret en muldtykkelse på omkring 70 – 80 cm. Mod øst, nær bakkens top, lå 

muldtykkelsen på 25-30 cm. 
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Målesystem 
Da opmåling af feltet og anlæggene foregik med højpræcitions-GPS blev der ikke udlagt et 

egentligt målesystem. Opmålingerne blev foretaget med en Trimble R8, og der blev opmålt 

i projektionen UTM Zone 32 ETRS 89. Opmålingerne er ved optimale forhold foretaget 

med en tolerance på 0,02 m (horisontalt) og 0,035 m (vertikalt). Under dårlige 

opmålingsforhold kan der være blevet målt op med en tolerance på 0,025 m (horisontalt) 

og 0,04 m (vertikalt).  

Opmålingsdata for alle tre lokaliteter er genereret i MapInfo-dataformat (.dat, .id, 

.map, .tab), og data fra de tre lokaliteter er blevet lagt sammen. Alle data er bearbejdet i 

MapInfo, version 11.0.4. I anlægstabellen ligger alle opmålte anlæg i form af stolpehuller, 

kulturlag, gruber m.m. I felttabellen ligger alle feltgrænser. I snittabellen ligger indmålte snit 

– primært snit i tilknytning til større anlæg. I målepunktstabellen ligger målepunkter til 

håndtegnede profilopmålinger. I fundtabellen ligger særlige fund. I kotetabellen ligger en 

kote for hvert opmålt punkt (opmålt i geoiden DVR90).  

 

Udgravningsmetode 
Indledningsvist blev der foretaget en muldafrømning med maskine. I forbindelse med 

muldafrømningen blev der løbende skovlet rent med håndkraft. Spor i undergrunden blev 

straks ridset op og forsynet med et nummereret plastmanillamærke. Efterfølgende blev de 

nummererede anlæg og feltgrænser opmålt med GPS.  

På oversigtsplanen kunne man ikke umiddelbart iagttage huse eller andre 

konstruktioner. Endvidere var anlægssporene, primært gruber og stolpehuller, relativt få og 

noget spredte. Derfor blev strategien at få snittet så meget som muligt med følgende 

målsætninger for øje:  

- At udrydde stenspor og andre naturlige anlæg.  

- At få erkendt stolpehuller af tagbærende karakter og på baggrund heraf afsøge 

fladen efter yderligere stolpehuller i det pågældende område.  

- At indsamle daterende materiale.  

De enkelte snit blev typisk tegnet i målestoksforhold 1:20 og beskrevet. For udvalgte 

anlæg blev snittene fotograferet. Hvis et godt materiale dukkede frem i den ene halvdel, 

blev anlægget tømt efter registrering af profilen. Fund blev løbende indsamlet og 

nummereret. Der var ikke grundlag for at udtage jordprøver til naturvidenskabelig analyse. 
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Undersøgelsens resultater 
Ved undersøgelsen blev der åbnet et areal på ca. 2.200 m2. Der var udpeget et areal på 

3.084 m2 til udgravning, men da der ikke kunne udskilles regulære strukturer, og da 

anlægssporene generelt var ret få og noget spredte, blev det besluttet ikke at åbne hele 

det udpegede område. Således blev der både mod øst og vest ikke åbnet op til grænsen 

af udpegningen. De søgegrøfter, som gik igennem disse dele af udpegningen, var nemlig 

fuldstændig fundtomme. Formodentlig kan pladsen betragtes som nogenlunde afgrænset i 

disse retninger. Til gengæld blev der åbnet en smule mere mod syd, end der oprindeligt 

var udpeget, idet der fremkom flere gode anlæg i denne retning. Mod syd er pladsen 

næppe endeligt afgrænset, men der blev åbnet op næsten helt til grænsen af 

lokalplanområdet. Mod nord fulgte feltgrænsen det udpegede område. Der fremkom 

enkelte regulære anlæg. Det er vanskeligt at afgøre, om pladsen reelt er blevet afgrænset 

i denne retning. Se desuden Figur 4.  

 

 

Figur 4. Oversigtsplan med samtlige anlæg, der fremkom ved udgravningen. Med kraftig, ubrudt rød streg er 

markeret det udpegede område. Både mod øst og vest blev der åbnet mindre op i forhold til udpegningen på grund af 

lav anlægsintensitet. Grøn streg markerer grænsen af det forundersøgte område.   
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Ved undersøgelsen blev der registreret 50 anlæg. 44 anlæg blev snittet. De snittede 

anlæg fordeler sig på følgende anlægstyper:  

 

Anlægstype Antal 

Grube 20 

Kogestensgrube 1 

Stolpehul/muligt stolpehul 6 

Grøft 2 

Fyldskifte 1 

Udgår/natur 14 

 

Den her skitserede fordeling af anlægstyper formodes også at være repræsentativ 

for de anlæg, som ikke blev snittet/undersøgt nærmere. Hovedparten af disse fremstod 

bananformede eller uregelmæssige i fladen og blev umiddelbart tolket som 

naturfænomener. Figur 5 illustrerer fordelingen af anlægstyper. 

 

 

Figur 5. Tolket udgravningsplan. Grøn = gruber. Sort = stolpehuller. Grå = grøftforløb. Lilla = fyldskifte. Rød = 

kogestensgrube (A2254). Ikke undersøgte anlæg er vist med blå streg. Planen er renset for de anlæg, som udgår. Fra 

de nummererede anlæg er der indsamlet fund. 
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Det skal bemærkes, at hovedparten af de anlæg, som blev registreret i området ved 

forundersøgelsen, herunder flere stolpehuller/mulige stolpehuller, ikke kunne genfindes 

ved den egentlige udgravning. Det er muligt, at anlæggene ikke har kunnet tåle at blive 

dækket til og afrømmet endnu engang, Flere af stolpehullerne var dog noget tvivlsomme i 

forundersøgelsen, og når de ikke kunne genfindes ved udgravningen, kan det måske være 

tegn på, at der snarere har været tale om variationer i undergrunden. Ved udgravningen 

fremstod undergrunden i hvert fald noget spættet med mange naturlige farvninger. Se 

desuden Figur 6. 

 

 

Figur 6. Med sort er markeret stolpehuller/mulige stolpehuller, som blev erkendt ved den egentlige udgravning. 

Med rødt er markeret stolpehuller/mulige stolpehuller fra forundersøgelsen. Ingen af disse kunne genfindes ved 

udgravningen. De rød-farvede stolpehuller synes at danne nogle forløb/linjer, men undertegnede tolker dem ikke 

som konstruktioner.  

 

 

Ved udgravningen blev der hjemtaget 11 x-numre – ni numre med flint, de sidste to 

med keramik. Fundene stammer primært fra gruberne A2230 og A2263. Endvidere blev 

der indsamlet fund fra anlæggene A2254 og A2272.  
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Den indsamlede keramik, x181 og x184, stammer fra gruben A2230. I begge tilfælde 

er der tale om to mindre sideskår. Pensioneret lektor i forhistorisk arkæologi ved Aarhus 

Universitet, Torsten Madsen, har set keramikken, og han har vurderet, at skårene skal 

dateres til tragtbægerkulturen. Dateringen er primært baseret på godsets karakter og 

magringen: Keramikken er groft magret med knust granit, som træder tydeligt frem i både 

skærv og flader.  

Blandt den indsamlede flint skal fremhæves fundene x187 og x240 fra A2263. Disse 

fund rummer flækker, toppen af en flækkeblok og flere afslag. Der er tale om en god 

flintteknik, og materialet dateres til neolitikum – formodentlig tragtbægerkultur. Dele af 

materialet er så godt, at det i princippet kunne stamme fra ældre stenalder 

(ertebøllekultur). Også fra A2230, der som nævnt er dateret til tagtbægerkultur på 

baggrund af keramikfund, er der et godt flintmateriale i form af bl.a. en flække/et 

flækkelignende afslag samt æggen af en skraber. Den øvrige flint, som er blevet hjemtaget 

fra lokaliteten, består af ukarakteristiske/ikke daterbare afslag samt ildskørnet flint 

(utildannet). 

X218 er en sleben økse (Figur 7 + 8). Der er tale om et løsfund. Fundet blev gjort ca. 

100 m SØ for Lokalitet 3. Undertegnede fandt øksen i en bunke jord, som var skubbet op i 

forbindelse med anlæggelse af en sti og andet jordarbejde på stedet. Ved 

forundersøgelsen blev der ikke konstateret fortidsminder her, og området blev derfor 

umiddelbart frigivet. Fundstedet var beliggende blot få meter fra søen, og man kan 

overveje, om der er tale om et offerfund. Øksen virker dog ikke mosepatineret. Det er nok 

mere sandsynligt, at øksen er stammer fra en bopladskontekst.  

Beskrivelse af x218: Tyndnakket økse. Længde: 18 cm. Nakkebredde: 4,5 cm. 

Nakketykkelse: 0,9 cm. Ægbredde: 6,7 cm. Øksen er delvist sleben på bredsiderne, 

primært omkring æggen. Smalsiderne er uslebne. På den ene bredside er der en større, 

cirkulær afspaltning grundet en urenhed i flinten.  
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Figur 7. x218. Tyndnakket økse. Løsfund. [2676F339dig] 

 

 

Figur 8.  x218. Tyndnakket økse. Løsfund. Bemærk den store afspaltning, forårsaget af en urenhed i flinten. 

[2676F344dig] 

 

På baggrund af genstandsmaterialet dateres aktiviteterne på Lokalitet 3 til 

tragtbægerkulturen. Hovedparten af anlæggene var dog fundtomme og hermed ikke 

umiddelbart daterbare. Andre tidsperioder kan være repræsenteret, og i MUD er 
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størstedelen af anlæggene dateret temmelig neutralt til blot oldtid. Undertegnede opfatter 

imidlertid lokaliteten samlet set som et bopladsområde fra tragtbægerkulturen. Man kan 

diskutere, om der er tale om selve bostedet, eller om området snarere skal karakteriseres 

som et aktivitetsområde. Gruber udgør langt størsteparten af anlæggene. Antallet af 

stolpehuller er meget beskedent, og det har ikke været muligt at udskille 

huse/konstruktioner, ej heller vis man medtager stolpehullerne fra forundersøgelsen, 

hvoraf hovedparten jo ikke kunne genfindes ved den egentlige udgravning. Det er dog et 

generelt problem med periodens bopladser, at selve husene er svære at lokalisere. Det 

skal bemærkes, at på Lokalitet 1, ca. 225 m længere mod nord, er der undersøgt et større 

bopladsområde fra tragtbægerkulturen. På Lokalitet 2, ca. 100-150 m nordvest for 

Lokalitet 3, er der undersøgt kultulag/affaldslag, som med al sandsynlighed også skal 

dateres til tragtbægerkulturen. 

To anlæg er med sikkerhed yngre end tragtbægerkulturen; de er fra historisk tid. Det 

drejer sig om de to grøftforløb A2229 og A2255. Der er i virkeligheden tale om det samme 

forløb. Opholdet mellem de to anlæg skyldes blot en gammel søgegrøft på stedet, hvori 

grøftforløbet også blev erkendt ved forundersøgelsen, men anlægget kunne ikke tåle at 

blive dækket til og gravet op igen. A2255 blev snittet. Det pågældende sted var grøften ca. 

112 cm bred og ca. 32 cm dyb. I profil fremstod grøften let rundbundet og med skrå sider. 

Der var ikke tegn på aflejringer/vækstlag i bunden, så grøften har nok ikke stået åben ret 

længe. 

Det samme grøftforløb kunne følges i flere af de øvrige søgegrøfter ved 

forundersøgelsen, og det viser sig, at grøftforløbet kan genfindes på original 1-kortet (Figur 

9). Det er synes at være tale om et tofteskel. Det pågældende original1-kort er fra 1818.  
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Figur 9. Felt og anlæg indtegnet på Original1-kortet. Det registrerede grøftforløb er markeret med gråt. Der er 

sammenfald med et tofteskel på kortet. 

 

 

Fremtidigt arbejde på stedet  
Det undersøgte bopladsområde er karakteriseret ved temmelig spredte og diffuse 

anlægsspor, og derfor er det vanskeligt at afgøre, om bopladsen reelt er blevet afgrænset. 

Som beskrevet aftog anlægssporene betydeligt mod vest og øst samt til dels mod nord. 

Det virker sandsynligt, at bopladsen fortsætter mod syd, men feltgrænsen ligger næsten 

helt op mod grænsen af lokalplanområdet, og syd herfor vil eventuelle bopladsspor være 

forstyrret af en sti/det gamle banelegeme og moderne byggeri. Til de øvrige sider er 

lokaliteten endvidere omgivet af arealer, som blev frigivet til anlægsarbejde umiddelbart 

efter forundersøgelsen. Reelt er der ikke mere at gøre på stedet, og hele det udpegede 

område er nu frigivet til anlægsarbejde. Man bør dog være opmærksom ved eventuelle 

anlægsarbejder omkring søen. Om end øksen x218 næppe er et offer, er der potentielt 

mulighed for offerfund omkring søen. Dog er der tidligere blevet gravet tørv ved søen, 

hvilket kan have fjernet/ødelagt eventuelle offerfund. 

Der er ikke hjemtaget jordprøver eller trækul fra lokaliteten, så der skal ikke laves 

naturvidenskabelige analyser.  
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Fundliste 
Bemærk: Sideløbende med udgravningen af Lokalitet 3 er der blevet indsamlet og nummereret fund på Lokalitet 1 og 
2. Hullerne/springene i fundlisten skyldes, at de pågældende x-numre er brugt til fund fra disse lokaliteter.  

 
Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

181 Keramik / oldtid Sideskår, uornamenteret Tragtbægerkultur 2230 

184 Keramik / oldtid Sideskår, uornamenteret Tragtbægerkultur 2230 

185 Flint Flække Tragtbægerkultur 2230 

186 Flint Ildskørnet Oldtid 2254 

187 Flint Forarbejdet flint Neolitikum 2263 

203 Flint Afslag Tragtbægerkultur 2230 

204 Flint Ildskørnet Oldtid 2272 

205 Flint Afslag Oldtid 2272 

218 Flint Sleben økse / mejsel Tragtbægerkultur  

240 Flint Forarbejdet flint Neolitikum 2263 

254 Flint Skraber Tragtbægerkultur 2230 
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Fundbeskrivelser 

 
181 
Tragtbægerkultur 
A2230. 2 mindre sideskår, uden ornamentik. Fra fladen. 
Dateres til tragtbægerkultur på baggrund af godset og 
magringen: Knust granit, som træder tydeligt frem i både 
skærv og flader.   
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 2230 
Fund:  
 
184 
Tragtbægerkultur 
A2230. 2 små sideskår, uden ornamentik. Dateres til 
tragtbægerkultur på baggrund af godset og magringen: 
Knust granit, som træder tydeligt frem i både skærv og 
flader. 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 2230 
Fund:  
 
185 
Tragtbægerkultur 
A2230. 1 mindre, grov flække (b-flække)/flækkelignende 
afslag. Fra fladen. Dateret til tragtbægerkultur på 
baggrund af keramikfund fra det samme anlæg.  
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 2230 
Fund:  
 
186 
Oldtid 
A2254. 6 stykker ildskørnet flint. Stykkerne er 
hvidbrændte og meget skørnede. Utildannet. Fra lag a.  
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 2254 
Fund:  
 
187 
Neolitikum 
A2263. Blandet flint. 10 mindre afslag, hvoraf et enkelt er 
ildskørnet. 1 stort, bredt flækkelignende afslag. 4 
regelmæssige flintflækker (A-flækker), som alle er 
knækkede. En enkelt af flækkerne er ildskørnet. 1 top af 
flækkeblok. Der er tale om en god flintteknink, og flinten 
dateres umiddelbart til neolitikum - kunne godt være 
tragtbægerkultur. I princippet kan dateringen også være 
ældre stenalder (ertebøllekultur).  
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 2263 
Fund:  
 

203 
Tragtbægerkultur 
A2230. 1 flækkelignende afslag. Dateringen bygger på 
keramik fra anlægget.   
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 2230 
Fund:  
 
204 
Oldtid 
A2272. 1 større stykke ildskørnet flint (utildannet). Fra 
lag a.  
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 2272 
Fund:  
 
205 
Oldtid 
A2272. 1 større afslag med cortex på hele den ene side. 
Længde ca. 8,5 cm. Fra lag b.  
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 2272 
Fund:  
 
218 
Tragtbægerkultur 
Tyndnakket flintøkse. Løsfund - øst for Lok. 
3/sydvesthjørne af søen/mosen. Længde: 18 cm. 
Nakkebredde: 4,5 cm. Nakketykkelse: 0,9 cm. Ægbredde: 
6,7 cm. Øksen er delvist sleben på bredsiderne, primært 
omkring æggen. Smalsiderne er uslebne. På den ene 
bredside er der en større, cirkulær afspaltning grundet en 
urenhed i flinten.  
Tegninger:  
Foto: 
2676/F339,2676/F340,2676/F341,2676/F342,2676/F34
3,2676/F344 
Anlæg:  
Fund:  
 
240 
Neolitikum 
A2263 Blandet flint - fra tømning af den sydlige halvdel. 
13 afslag. 2 knækkede A-flækker, henholdsvis 3,5 og 4,5 
cm lange. 2 B-flækker, henholdsvis 6,0 og 3,0 cm lange.  
God flint teknik, dateres umiddelbart til neolitikum, evt 
tragtbæger (jf. x187 fra det samme anlæg).  
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 2263 
Fund:  
 
254 
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Tragtbægerkultur 
A2230 Brudstykke (æg) af en skraber. Stykket er 
ildskørnet. Halvcirkulær, diameter ca. 3,7 cm.   
Tegninger:  

Foto:  
Anlæg: 2230 
Fund:  
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Fotoliste 
Bemærk: Hullerne/springene i fotolisten skyldes, at der sideløbende med udgravningen af Lokalitet 3 er blevet taget 
fotos på de øvrige lokaliteter (Lok. 1 og Lok. 2).  

 
Billed Motiv Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

2676/F199 A2263. Profil. Set fra 

N/NØ. 

2263  digitalt 

foto 

10-01-2013 Dorthe Horn 

Christensen 

2676/F200 A2263. Profil. Set fra 

NV/N. 

2263  digitalt 

foto 

10-01-2013 Dorthe Horn 

Christensen 

2676/F201 A2263. Profil - den 

(syd)østlige del. Set fra N. 

2263  digitalt 

foto 

10-01-2013 Dorthe Horn 

Christensen 

2676/F202 A2263. Profil - den 

(nord)vestlige del. Set fra 

Ø/NØ. 

2263  digitalt 

foto 

10-01-2013 Dorthe Horn 

Christensen 

2676/F203 A2264, profil. Set fra S. 2264  digitalt 

foto 

10-01-2013 Dorthe Horn 

Christensen 

2676/F204 A2264, profil - den østlige 

del. Set fra S. 

2264  digitalt 

foto 

10-01-2013 Dorthe Horn 

Christensen 

2676/F205 A2264, profil - den 

vestlige del. Set fra S. 

2264  digitalt 

foto 

10-01-2013 Dorthe Horn 

Christensen 

2676/F206 A2276, profil. Set fra V. 2276  digitalt 

foto 

10-01-2013 Dorthe Horn 

Christensen 

2676/F207 A2277, profil. Set fra V. 2277  digitalt 

foto 

10-01-2013 Dorthe Horn 

Christensen 

2676/F208 A2278, profil. Set fra N. 2278  digitalt 

foto 

10-01-2013 Dorthe Horn 

Christensen 

2676/F209 Oversigtsbillede, Lok. 3. I 

baggrunden Lok. 1. Set fra 

SV. 

  digitalt 

foto 

10-01-2013 Dorthe Horn 

Christensen 

2676/F224 A2272, profil - med 

opstregning. Set fra NØ. 

2272  digitalt 

foto 

21-01-2013 Martin Krog 

Nielsen 

2676/F225 A2272, profil - med 

opstregning. Set fra NV. 

[med blitz] 

2272  digitalt 

foto 

21-01-2013 Martin Krog 

Nielsen 

2676/F226 A2272, profil - med 

opstregning. Set fra NV. 

[uden blitz] 

2272  digitalt 

foto 

21-01-2013 Martin Krog 

Nielsen 

2676/F227 A2272, profil - med 

opstregning. Set fra N.  

2272  digitalt 

foto 

21-01-2013 Martin Krog 

Nielsen 
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2676/F249 A2267, profil. Set fra SØ. 2267  digitalt 

foto 

19-02-2013 Martin Krog 

Nielsen 

2676/F339 Genstandsfoto, øksen 

X218. 

  digitalt 

foto 

13-02-2013 Martin Krog 

Nielsen 

2676/F340 Genstandsfoto, øksen 

X218. 

 218 digitalt 

foto 

13-02-2013 Martin Krog 

Nielsen 

2676/F341 Genstandsfoto, øksen 

X218. 

 218 digitalt 

foto 

13-02-2013 Martin Krog 

Nielsen 

2676/F342 Genstandsfoto, øksen 

X218. 

 218 digitalt 

foto 

13-02-2013 Martin Krog 

Nielsen 

2676/F343 Genstandsfoto, øksen 

X218. 

 218 digitalt 

foto 

13-02-2013 Martin Krog 

Nielsen 

2676/F344 Genstandsfoto, øksen 

X218. 

 218 digitalt 

foto 

13-02-2013 Martin Krog 

Nielsen 
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Anlægsliste 
Bemærk: Foruden anlæggene i nedenstående liste hører A2231, A2238, A2249, A2250, A2266 og A2269 også 
til Lokalitet 3. Disse anlæg er ikke blevet snittet/undersøgt nærmere.   
 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

2229 Afgrænsning Grøft Historisk tid (1067 -)   2255  

2230 Grube Grube Tragtbægerkultur     

2232 Udgår Udgår Udateret     

2233 Stolpehul Muligt stolpehul Oldtid     

2234 Grube Grube Oldtid     

2235 Udgår Udgår Udateret     

2236 Udgår Udgår Udateret     

2237 Udgår Udgår Udateret     

2239 Stolpehul Muligt stolpehul Oldtid     

2240 Stolpehul Muligt stolpehul Oldtid     

2241 Stolpehul Muligt stolpehul Oldtid     

2242 Grube Grube Oldtid     

2243 Grube Grube Oldtid     

2244 Stolpehul Muligt stolpehul Oldtid     

2245 Udgår Udgår Udateret     

2246 Udgår Udgår Udateret     

2247 Grube Grube Oldtid     

2248 Grube Grube Oldtid     

2253 Grube Grube Oldtid     

2254 Grube Koge-/ildgrube Oldtid     

2255 Afgrænsning Grøft Historisk tid (1067 -)    2229 

2256 Udgår Udgår Udateret     

2257 Udgår Udgår Udateret     

2258 Udgår Udgår Udateret     

2259 Stolpehul Muligt stolpehul Oldtid     

2260 Udgår Udgår Udateret     

2261 Udgår Udgår Udateret     

2262 Udgår Udgår Udateret     

2263 Grube Grube Ertebøllekultur-

Neolitikum 

    

2264 Grube Grube Oldtid     

2265 Grube Grube Oldtid     

2267 Grube Grube Oldtid     

2268 Grube Grube Oldtid     

2270 Grube Grube Oldtid     
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2271 Udgår Udgår Udateret     

2272 Grube Grube Oldtid     

2273 Grube Grube Oldtid     

2274 Fyldskifte Fyldskifte Udateret     

2275 Grube Grube Oldtid     

2276 Grube Grube Oldtid     

2277 Grube Grube Oldtid     

2278 Grube Grube Oldtid     

2279 Grube Grube Oldtid     

2280 Udgår Udgår Udateret     
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Anlægsbeskrivelser 
 
2229 
Afgrænsning, Grøft, Historisk tid (1067 -) 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  
Nuance:  Beskrivelse: Del af/identisk med A2255. 
Bruddet mellem de to anlæg skyldes en gammel 
søgegrøft.   S:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2230 
Grube, Grube, Tragtbægerkultur 
Diameter i cm: 185 Dybde i cm: 22 Flade: oval Side: skrå 
Bund: rund Nuance:  Beskrivelse: mørk gråbrunt 
homogent humøs sand med mindre pletter af sort fyld 
samt spredte tkn + keramik + flint. Overgang til 
udergrund er meget diffus pga dyregange.  S.: 46 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund: 181: Sideskår, uornamenteret, Tragtbægerkultur; 
184: Sideskår, uornamenteret, Tragtbægerkultur; 185: 
Flække, Tragtbægerkultur; 203: Afslag, Tragtbægerkultur; 
254: Skraber, Tragtbægerkultur 
 
2232 
Udgår, Udgår, Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  
Nuance:  Beskrivelse: Udgår. Stenspor + dyregange.  S: 
304.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2233 
Stolpehul, Muligt stolpehul, Oldtid 
Diameter i cm: 45 Dybde i cm: 26 Flade: Oval Side: Skrå 
Bund: Skrå Nuance: Lys Beskrivelse: Anlægget er mindre 
end det, der er opmålt i fladen; den nordlige del er kun et 
stenspor. Fyld: Lys gråbrunt homogent sand med få, 
spredte trækulsnister samt en større sten.  S: 304.   
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2234 
Grube, Grube, Oldtid 
Diameter i cm: 87 Dybde i cm: 30 Flade: oval Side: skrå 
Bund: rund Nuance: mellem/mørk Beskrivelse: mørkt til 
mellem gråbrunt homogent gruset sand med få spredte 
trækulsnister.  S: 305.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 

2235 
Udgår, Udgår, Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  
Nuance:  Beskrivelse: Udgår. Dyregange.  S: 303.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2236 
Udgår, Udgår, Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  
Nuance:  Beskrivelse: Udgår. Muldrest.  S: 303.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2237 
Udgår, Udgår, Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  
Nuance:  Beskrivelse: Udgår. Dyregang(e) + diffus, 
naturlig farvning af undergrund.  S: 303.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2239 
Stolpehul, Muligt stolpehul, Oldtid 
Diameter i cm: 26 Dybde i cm: 16 Flade: cirkulær Side: 
skrå Bund: let rund Nuance: lys/mellem Beskrivelse: 
Muligt stolpehul, diffust afgrænset. Fyld: Let heterogen - 
overvejende lys- til mellemgrå let gruset sand, iblandet 
mellembrunt sand. Mørkbrune dyregange i toppen.  S: 
303.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2240 
Stolpehul, Muligt stolpehul, Oldtid 
Diameter i cm: 32 Dybde i cm: 10 Flade: cirkulær Side: 
lige Bund: flad Nuance: lys/mellem Beskrivelse: Muligt 
stolpehul, diffust afgrænset. Fyld: Homogen lys- til 
mellemgråt gruset sand.  S: 303.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2241 
Stolpehul, Muligt stolpehul, Oldtid 
Diameter i cm: 32 Dybde i cm: 12 Flade: cirkulær Side: 
skrå Bund: flad Nuance: lys Beskrivelse: lys gråbrunt 
heterogent gruset sand med få spredte trækulsnister.  S: 
304.  
Tegninger:  
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Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2242 
Grube, Grube, Oldtid 
Diameter i cm: 82 Dybde i cm: 20 Flade: oval Side: skrå 
Bund: flad Nuance: lys Beskrivelse: lys brungrå 
heterogent sand med spredte trækulsnister.   S: 305.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2243 
Grube, Grube, Oldtid 
Diameter i cm: 58 Dybde i cm: 18 Flade: Oval Side: Skrå 
Bund: Flad Nuance: Mellem Beskrivelse: Lille 
nedgravning/grube. Diffust afgrænset. Ukendt funktion. 
Fyld: Heterogen - lyst- til mellemgråt sand, kraftigt 
iblandet omlejret gulbrunt undergrundssand.  S: 302.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2244 
Stolpehul, Muligt stolpehul, Oldtid 
Diameter i cm: 33 Dybde i cm: 13 Flade: Oval Side: Skrå 
Bund: Flad Nuance: Lys Beskrivelse: Lys gråbrunt 
heterogent sand med få spredte trækulsnister samt meget 
omrodet af dyr.  S: 305.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2245 
Udgår, Udgår, Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  
Nuance:  Beskrivelse: Udgår. Dyregange.  S: 305.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2246 
Udgår, Udgår, Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  
Nuance:  Beskrivelse: Udgår. Svag muldplet, meget 
spættet af dyregange.  S: 305.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2247 
Grube, Grube, Oldtid 

Diameter i cm: 110 Dybde i cm: 34 Flade: oval Side: skrå 
Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse:  a) Mellem 
gråbrunt homogent sand med spredte trækulsnister. b) 
Lys gulbrunt heterogent sand/grus.  S: 313.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2248 
Grube, Grube, Oldtid 
Diameter i cm: 110 Dybde i cm: 18 Flade: oval Side: 
uregelmæssig + skrå Bund: flad Nuance: mørk 
Beskrivelse: Grube, diffust afgrænset. Ukendt funktion. 
Bemærk: I fladen set som et større ovalt anlæg, men af 
profilen fremgår det, at der kun er tale om en regulær 
nedgravning i den vestlige/nordvestlige del; anlægget er 
altså mindre end den oprindelige indmåling. a) Heterogen 
- overvejende mørkgråt sand, men iblandet mørkbrun let 
humsøt sand samt stedvis gulbrunt sand. Diffust 
afgrænset i bunden pga. ret voldsom dyreaktivitet. Uden 
fund. b) Dyregange; fyld bestående af gulgråt sand.   S: 
302.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2253 
Grube, Grube, Oldtid 
Diameter i cm: 20 Dybde i cm: 26 Flade: oval Side: skrå 
Bund: rund Nuance: Mellem Beskrivelse:  a) Mørk 
gråbrunt homogent sand med spredte trækulsnister. b) 
Lys til mellem-gråbrunt heterogent sand med få spredte 
trækulsnister samt et enkelt flintafslag.  S: 300.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2254 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid 
Diameter i cm: 87 Dybde i cm: 22 Flade: oval Side: skrå 
Bund: rund Nuance: mørk Beskrivelse:  a) Mørk gråsort 
homogent humøst trækulsholdigt sand med spredte 
stykker af hvidbrændt flint. b) Mørk til mellem gråbrunt 
homogent sand med spredte trækulsnister.  S: 300.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund: 186: Ildskørnet, Oldtid 
 
2255 
Afgrænsning, Grøft, Historisk tid (1067 -) 
Diameter i cm: 112 Dybde i cm: 32 Flade:  Side: Skrå 
Bund: Rund Nuance: Mellem/mørk Beskrivelse: 
Homogent mellem-mørkbrunt, let humøst, let sandet ler. 
Tydelig afgrænset, selvom der er en del dyregange, især 
mod syd. Tolkes som grøft - mulig ejerlavsskel, som dog 
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ikke har stået åben ret længe, da der ikke er tegn på 
aflejring/vækstlag i bunden.  S: 301.  
Tegninger:  
Foto:  
Består: 2229 
Fund:  
 
2256 
Udgår, Udgår, Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  
Nuance:  Beskrivelse: Udgår, dyregange.  S: 301.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2257 
Udgår, Udgår, Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  
Nuance:  Beskrivelse: Udgår, dyregange.  S: 301.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2258 
Udgår, Udgår, Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  
Nuance:  Beskrivelse: Udgår, dyregange.  S: 301.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2259 
Stolpehul, Muligt stolpehul, Oldtid 
Diameter i cm: 40 Dybde i cm: 10 Flade: oval Side: rund 
Bund: flad/let rundet Nuance: lys/mellem  Beskrivelse: 
heterogent lyst/mellem-gråbrunt, let leret sand, striber af 
lyst undergrundssand. Ret diffust afgrænset.   S: 301.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2260 
Udgår, Udgår, Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  
Nuance:  Beskrivelse: Udgår, dyreaktivitet.  S: 301.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2261 
Udgår, Udgår, Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  
Nuance:  Beskrivelse: Udgår, dyreaktivitet.  S: 301.  
Tegninger:  

Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2262 
Udgår, Udgår, Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  
Nuance:  Beskrivelse: Udgår. I profil er blot set en tynd, 
diffus stribe - måske en del af A2263? Mundlig meddelse, 
Jan Jensen (ej tegnet/registreret).  S:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2263 
Grube, Grube, Ertebøllekultur-Neolitikum 
Diameter i cm: 324 Dybde i cm: 60 Flade: Oval Side: 
Skrå Bund: Rund Nuance: lys Beskrivelse:  a) Mellem 
gråbrunt homogent sand med få spredte trækulsnister 
samt flintafslag + flække + top af flækkeblok. b) Lys 
gulbrunt homogent sand med få soredte trækulsnister 
samt flintafslag + flækker. c) Linse af lys brungrå sand 
med få spredte trækulsnister. I bunden/overgang til 
undergrunden er der et brunt udfældningslag. 
Undegrunden består af sand og grus. Flintmaterialet fra 
anlægget skal snarest dateres til tragtbægerkultur (kunne i 
princippet også være ældre stenalder/ertebøllekultur).   S: 
310.  
Tegninger:  
Foto: 2676/F199,2676/F200,2676/F201,2676/F202 
Består:  
Fund: 187: Forarbejdet flint, Neolitikum; 240: 
Forarbejdet flint, Neolitikum 
 
2264 
Grube, Grube, Oldtid 
Diameter i cm: 200 Dybde i cm: 44 Flade: Oval Side: 
Skrå Bund: Delvis flad mod NØ og let rundet mod SV. 
Nuance: Mellem Beskrivelse: Fyld: a) Mellem gråbrunt 
homogent sand med få, spredte trækulsnister. b) 
Rødbrunt let gruset sand (varmepåvirket). c) Sort 
trækulsholdigt lag med spredte [tekst mangler, men 
formodentlig trækul eller trækulsnister]  S: 309.  
Tegninger:  
Foto: 2676/F203,2676/F204,2676/F205 
Består:  
Fund:  
 
2265 
Grube, Grube, Oldtid 
Diameter i cm: 140 Dybde i cm: 47 Flade: oval Side: skrå 
Bund: rund Nuance: lys Beskrivelse:  a) Lys gulbrunt 
heterogent gruset sand. b) Mørk gråbrunt homogent 
gruset sand med få spredte trækulsnister samt ildskørnet 
granitsten. c) Lys brungråt homogent sand med få 
spredte trækulsnister.  S: 313.  
Tegninger:  
Foto:  
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Består:  
Fund:  
 
2267 
Grube, Grube, Oldtid 
Diameter i cm: 96 Dybde i cm: 40 Flade: oval Side: skrå 
Bund: rund Nuance: mellem Beskrivelse:  a) Mellem 
gråbrunt homogent sand med spredte trækulsnister. b) 
Mellem brungråt homogent sand spættet med 
trækulsnister.  S: 313.  
Tegninger:  
Foto: 2676/F249 
Består:  
Fund:  
 
2268 
Grube, Grube, Oldtid 
Diameter i cm: 90 Dybde i cm: 50 Flade: oval Side: skrå 
Bund: spids Nuance: lys/mellem Beskrivelse:  a) Lys 
gulbrunt sand. b) Mellem gråbrunt homogent sand med 
få spredte trækulsnister.  S: 311.   
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2270 
Grube, Grube, Oldtid 
Diameter i cm: 150 Dybde i cm: 28 Flade: oval Side: skrå 
Bund: rund Nuance: mellem Beskrivelse:  a) Mellem 
gråbrunt homogent sand med spredte trækulsnister. b) 
Mørk gråbrunt homogent sand spættet med trækulsnister.  
S: 311.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2271 
Udgår, Udgår, Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  
Nuance:  Beskrivelse: Udgår. Dyregang.  S: 311.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2272 
Grube, Grube, Oldtid 
Diameter i cm: 332 Dybde i cm: 72 Flade: Oval Side: 
Skrå Bund: Flad Nuance: Mellem Beskrivelse: Grube 
(ukendt funktion). a) Homogen mørk brunsort let 
humøst sand med lidt spredte trækulsstykker + en del 
trækulsnister. Diffus overgang til fyld b). Med enkelt(e) 
stykke(r) brændt flint. Rest af "kulturlag"?? b) Heterogen 
- overvejende omlejret gult og gulbrunt undergrundssand, 
stedvis iblandet partier af mellembrunt sand. Indeholder 
spredte småsten/er let gruset. Desuden enkelte 

trækulsnister og enkelt(e) afslag. Diffus overgang til den 
rene undergrund.  S: 312.   
Tegninger:  
Foto: 2676/F224,2676/F225,2676/F226,2676/F227 
Består:  
Fund: 204: Ildskørnet, Oldtid; 205: Afslag, Oldtid 
 
2273 
Grube, Grube, Oldtid 
Diameter i cm: 82 Dybde i cm: 26 Flade: oval Side: rund 
Bund: atypisk/rund Nuance: mellem Beskrivelse: 
Grube/nedgravning, ukendt funktion. Diffus afgrænset. 
Fyld: a) Homogen mørk gråsort humøst sand med 
enkelte trækulsnister. b) Heterogen mellem-brungråt 
groft sand, iblandet gulbrunt og lysbrunt sand. Stedvis 
noget diffus overgang til undergrund.  S: 308.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2274 
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret 
Diameter i cm: 70 Dybde i cm: 16 Flade: cirkulær Side: 
rund Bund: atypisk Nuance: mellem Beskrivelse: 
Fyldskifte/mulig nedgravning. Fyldbeskrivelse: a) 
Homogen mellem-brungrå nærmest siltet/let leret sand. 
Lidt diffus overgang til undergrund. b) Humøst 
mørkgrå/gråbrun sand med nister af gult sand. Tolkes 
som dyregang.  S: 308  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2275 
Grube, Grube, Oldtid 
Diameter i cm: 155 Dybde i cm: 30 Flade: oval Side: skrå 
Bund: rund Nuance: mørk Beskrivelse:  a) Mørk gråbrunt 
homogent sand med spredte trækulsnister samt små 
stykker af ildskørnede granitsten. b) Lys gulbrunt 
heterogent sand med få spredte trækulsnister samt meget 
omrodet af dyregange.  S: 311.   
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2276 
Grube, Grube, Oldtid 
Diameter i cm: 90 Dybde i cm: 26 Flade: oval Side: rund 
+ atypisk Bund: rund Nuance: mellem/mørk Beskrivelse: 
heterogen mellembrun humøst sand, iblandet 
mørkgrå/gråsort humøst sand samt mellem-gråbrunt 
sand. Med enkelte trækulsnister (?)  S: 307.  
Tegninger:  
Foto: 2676/F206 
Består:  
Fund:  
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2277 
Grube, Grube, Oldtid 
Diameter i cm: 184 Dybde i cm: 37 Flade: Oval Side: 
Atypisk + skrå Bund: Flad Nuance: Mellem Beskrivelse: 
Grube (ukendt funktion). Tydeligt afgrænset. Fyld: 
Overvejende homogen; mellem-gråbrun ret humøst sand, 
stedvis dog let iblandet mellemgråt sand og omlejret 
gulgråt undergrundssand. Med enkelte, spredte 
trækulsnister. Generelt tydeligt afgrænset, men nogle 
steder er overgangen til undergrund diffus pga. 
dyregange.    S: 306.  
Tegninger:  
Foto: 2676/F207 
Består:  
Fund:  
 
2278 
Grube, Grube, Oldtid 
Diameter i cm: 90 Dybde i cm: 18 Flade: atypisk (kantet 
cirkulær) Side: rund Bund: flad Nuance: mellem 
Beskrivelse: Heterogen - hovedsagelig mellem-gråbrun let 
humøst sand, iblandet partier af gråsort humøst sand. 
Stedvis forstyrret af dyregange, men generelt tydeligt 
afgrænset til undergrund. Ganske få trækulsnister.  S: 306.  
Tegninger:  
Foto: 2676/F208 

Består:  
Fund:  
 
2279 
Grube, Grube, Oldtid 
Diameter i cm: 74 Dybde i cm: 18 Flade: cirkulær Side: 
rund Bund: flad/atypisk Nuance: mellem/mørk 
Beskrivelse: Grube (nedgravning). Ukendt funktion. Fyld: 
a) Som A2276. b) Heterogen lysgråt sand, iblandet 
gulgråt undergrundslignende sand. Tolkes som 
udvaskning/nedsivning, altså natur!  S: 307.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
2280 
Udgår, Udgår, Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  
Nuance:  Beskrivelse: Udgår. Koncentration af 
dyregange.  S: 307.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
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Tegningsliste 
Der er ingen tegninger tilknyttet udgravningskampagnen! 


