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  Arkæologisk udgravning 

Beretning 
 

Ved udgravningen blev der undersøgt et areal på ca. 3.380 m
2
, fordelt på tre 

felter. De to overpløjede gravhøje sb. 51 og sb. 52 blev undersøgt. Sb. 51 var 
meget nedpløjet, og der fandtes kun resterne af den stenlægning, som højens 
centralgrav havde hvilet på. Højens udstrækning blev nogenlunde fastlagt. Sb. 
52 var vanskelig at erkende. I området blev der konstateret mindst ni stenfyldte 
nedgravninger. Disse stenkuler er antageligt fra historisk tid og relaterer sig til 
højens sløjfning og opdyrkning af området. Det måtte konstateres, at højen var 
helt væk og ikke lokaliserbar. Desuden blev der undersøgt et gammelt muldlag 
fra bronzealderen samt dele af en større bebyggelse fra den sene del af yngre 
bronzealder (sb. 149). Der blev undersøgt to treskibede langhuse samt fire 
affaldsgruber med keramik og flint. Bopladsområdet fortsætter mod øst i den 

endnu ikke udgravede del af Etape 1. 
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Undersøgelsens forhistorie  
Horsens Museum modtog den 30. august 2005 en sag til udtalelse fra Vejle Amt i forbindelse med, at 

Colas Danmark A/S havde ansøgt om tilladelse til råstofindvinding på et 8,4 ha. stort areal ved 

virksomhedens eksisterende grusgrav på Sletkærvej, Molger, i Tamdrup Sogn. Museet svarede amtet, at 

der på området var registreret fire overpløjede gravhøje, sb. 51-54, hvoraf sb. 54 blev udgravet af 

Horsens Museum i 1994 efter fundet af et oppløjet bronzesværd. De tre øvrige høje var beliggende på 

et større, højtliggende plateau, som meget vel også kunne rumme spor efter forhistorisk bebyggelse. 

Museet anbefalede derfor på det kraftigste en større forundersøgelse af området. På denne baggrund 

ønskede Colas Danmark A/S at få foretaget en forundersøgelse, og denne blev udført af Horsens 

Museum i februar 2006. 

Ved forundersøgelsen blev resterne af de overpløjede høje sb. 51-53 lokaliseret. Desuden blev 

der påvist bebyggelsesspor – formodentlig fra yngre bronzealder – i form af treskibede huse og et 

kulturlag. Endelig fremkom der også en lille gravplads fra yngre bronzealder eller tidlig jernalder. I alt 

blev der udpeget syv områder med væsentlige fortidsminder, som enten skulle udgraves eller friholdes 

for anlægsarbejde (Figur 1).  

 

 

Figur 1. Forundersøgelsen. I alt blev der udpeget syv områder med væsentlige fortidsminder. 
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Efter forundersøgelsens afslutning gik der næsten halvandet år, før der igen kom gang i sagen. 

Colas Danmark A/S ønskede nu nogle af arealerne med væsentlige fortidsminder udgravet. 

Udgravningen foregik i 2008, og forløbet og resultaterne af udgravningen beskrives i denne rapport. 

   

Administrative data 
Colas Danmark A/S var bygherre og finansierede udgravningen, jf. museumslovens bestemmelser. 

Claus Thorup fra Viborg-afdelingen fungerede som Colas´s kontaktperson. I det daglige har museets 

kontakt med bygherre dog primært foregået via Otto Pedersen, fabriksleder ved grusgraven på 

Sletkærvej. Fra museets side har museumsinspektør Anders H. Nielsen og arkæolog Anne Mette 

Kristiansen forestået det administrative arbejde med sagen. Sagens akter og korrespondance findes på 

Horsens Museum under journalnummeret HOM 2117. Kulturarvsstyrelsens journalnummer er 2003-

2123-0860. 

Efter opfordring fra Colas A/S udarbejdede museet et samlet budget for udgravning af de påviste 

områder med væsentlige fortidsminder. Dog blev området med højen sb. 53 udeladt, da det viste sig, at 

dette område ikke ville blive berørt af råstofindvindingen. Kulturarvsstyrelsen godkendte budgettet den 

14. september 2007. Efterfølgende godkendte bygherre budgettet. Budgettet lød på i alt 1.029.588,44 

Kr. inklusiv moms. Efter aftale med Colas Danmark A/S, ved Otto Pedersen, blev det dog aftalt at 

opdele budgettet i to etaper, benævnt Etape 1 og 2 (Figur 2).  

 

 

Figur 2. Den budgetmæssige opdeling i to etaper. Det udpegede område med højen sb. 53 blev holdt ude af 

budgettet, da dette område ikke ville blive berørt af råstofindvindingen i denne omgang.  
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Etape 1 omfattede lokaliteterne på toppen af bakken – altså de to gravhøje sb. 51 og 52 samt tre 

områder med bopladsspor. Etape 2 omfattede gravfeltet ved foden af bakken. Budgettet blev opdelt 

således, at undersøgelsen af Etape 1 maksimalt kunne beløbe sig til 781.250 Kr. inklusiv moms. 

Ved udgravningen i 2008 blev kun den vestlige del af Etape 1 udgravet, herunder resterne af de 

to gravhøje og dele af bopladsområdet (Figur 3). I skrivende stund er den østlige del af Etape 1 og hele 

Etape 2 ikke udgravet, jf. Figur 27. Såfremt en udgravning af disse områder kommer på tale, skal der 

udarbejdes et nyt budget, da det eksisterende er over et år gammelt – og dermed forældet.  

 

 

Figur 3. Ved udgravningen i 2008 blev den vestlige del af etape 1 udgravet. Udgravningsfelterne er markeret 

med gråt. Se desuden Figur 26 og 27. 

 

Det skal bemærkes, at denne udgravningsberetning er udarbejdet i januar og februar 2015 – altså 

næsten syv år efter udgravningens afslutning. Undertegnede, arkæolog Martin Krog Nielsen, deltog i 

hele udgravningen, men ikke som daglig leder. Udgravningens leder, arkæolog Anne Mette Kristiansen, 

udarbejdede en bygherre-rapport i forbindelse med udgravningens afslutning og afregning af sagen. 

 

Undersøgelsens forløb, deltagere og øvrige faktuelle forhold 
Den arkæologiske udgravning blev påbegyndt den 13. maj 2008, og feltarbejdet blev afsluttet ca. medio 

august 2008. I denne periode var der nogle ugers ophold på grund af sommerferie. 
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Arkæolog Anne Mette Kristiansen fungerede som daglig leder af udgravningen. I feltarbejdet 

deltog desuden BA Jette Dau Lüthje samt undertegnede, på det tidspunkt stud. mag. Endelig deltog BA 

Majken Ryeholm Hansen nogle få dage i feltarbejdet.   

Maskinkraft blev leveret af entreprenørfirmaet Ole Mortensen A/S, Horsens, i form af en 

Liebherr 900 gravemaskine med gummihjul. Maskinføreren hed Lars. Skurvogn, toilet og grej-container 

blev lejet hos Dalsgaard Skurvogne.  

Udgravningen blev påbegyndt i det sene forår og strakte sig over sommeren 2008. Særligt den 

første del af udgravningsperioden var præget af tørt, solrigt og blæsende vejr, hvilket gav problemer 

med udtørring af anlæggene samt jordfygning. I den sidste del af perioden blev vejret mere ustadigt – 

med fortsat blæst og mange byger, som til tider kunne være kraftige.  

Genstande og udgravningens original-dokumentation opbevares i Horsens Museums magasiner 

og arkiver. Genstandsmaterialet fra udgravningen er vasket og nummereret af personale fra Horsens 

Museum. Lister og beskrivelser er indtastet i et excel-ark på museets server – ikke i MUD!  

 

Topografi 
 

 

Figur 4. Udgravningsfelterne indtegnet med rødt på det høje målebordsblad. 

 

Arealet på 8,4 ha er beliggende som den inderste del af en randmoræne – dannet under det østjyske 

isfremstød i slutningen af sidste istid – på et sted, hvor der har ligget en gletcherport. Undergrunden er 
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derfor meget varierende, men dog domineret af gruset til stærkt stenet moræne- og 

smeltevandsmateriale. Der er partier af mere leret karakter, ofte noget sand- og grusblandet.  

Arealet består af et relativt lavereliggende område mod syd, hvor der løber en svag øst/vest-vendt 

rygning, hvorpå den overpløjede gravhøj sb. 54 og gravpladsen er beliggende i den østlige ende. 

Terrænet stiger ret brat mod nord og danner her en stor sammenhængende flade, som er ganske svagt 

hældende mod nord og øst. Det er centralt placeret på denne flade, at der er blevet foretaget egentlige 

udgravninger i 2008.  Mod nord afsluttes området af et ret kraftigt fald. Se Figur 4 og Figur 5. 

 

 

Figur 5. Udgravningsfelterne indtegnet på et 0,5 m kotekort. 

 

Muldlaget på arealet er vekslende, oftest 30-40 cm og aldrig mere end omkring 60 cm, undtaget er 

et par sænkninger i terrænet, som har en større dybde. Undergrunden er overalt gruset til stenet 

grovsand, i partier lettere lerblandet. 

 

Målesystem 

Horisontalt 
Da opmåling af felter og anlæg foregik med højpræcisions-GPS, blev der ikke udlagt et overordnet 

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

System 34 Jylland/Fyn. Opmålingsarbejdet blev foretaget af Anne Mette Kristiansen og Martin Krog 

Nielsen.  
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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 målt med en tolerance på 0,025 m 

(horisontalt) og 0,04 m (vertikalt). Det har i perioder med ekstremt dårlige opmålingsforhold været 

nødvendigt at gennemtvinge punkter med op til en horisontal tolerance på 0,050, hvilket er blevet 

vurderet som en nødvendighed arbejdsprocesserne taget i betragtning. På grund af tørke og sandflugt 

har det ved enkelte anlæg været nødvendigt at generalisere ved opmåling.  

Opmålingsdata ligger på Horsens Kommunes server på g-drevet som eksporterede .csv-filer. Alle 

opmålingsdata er autodigitaliseret i ArkDigi, der opererer med foruddefinerede lag: Anlæg, felt, fund, 

snit, målepunkter, prøver, kote og fejl. Anlæg og felt er digitaliseret som regioner. Snit er digitaliseret 

som linier. Fund, målepunkter, prøver og koter er digitaliseret som punkter. Opmålingsdata er 

genereret i MapInfo-dataformat (.dat, .id, .map, .tab).  

Verikalt 
I kotetabellen ligger en kote for hvert opmålt punkt i anlægstabellen opmålt i geoiden DVR90. Ved 

udvalgte anlæg er der blevet foretaget nivellering, jf. det følgende afsnit. 

Lokale målesystemer og nivellering 
Grave/mulige grave samt udvalgte gruber blev tegnet i fladen, og i den forbindelse blev der flere steder 

oprettet lokale retvinklede målesystemer. Udvalgte punkter i det enkelte målesystem blev indmålt med 

GPS. Endvidere blev der i tilknytning til disse anlæg foretaget nivellering. Det er blevet tilstræbt at 

benytte en fast kikkertopstilling for det enkelte anlæg, så alle målinger for det pågældende anlæg er 

sammenlignelige. Kikkerten blev opstillet i forhold til toppen af et nedbanket jernrør. Det skal 

bemærkes, at der blev nedbanket tre jernrør på grund af ret store afstande. Målinger for det enkelte 

anlæg er foretaget ud fra det samme rør. På de enkelte tegninger er det anført, hvilket rør kikkerten er 

opstillet i forhold til. Der er ikke foretaget en omregning til absolutte koter. Den absolutte kote for de 

nedbankede rør kan aflæses i MapInfo.   

Udgravningsmetode 
I områderne med bebyggelsesspor blev muldlaget fjernet til undergrund, hvorefter de fremkomne spor 

i undergrunden blev opridset og forsynet med nummereret plastmanillamærke og indmålt med GPS. 

Efterfølgende blev relevante anlæg snittet med spade, og disse snit og profiler blev beskrevet på 

håndtegninger. Enkelte anlæg blev tømt.   

I forbindelse med højen sb. 51 blev overjorden fjernet, og de fleste steder blev der gået til 

undergrund. Særligt i den formodede østside af højen var der bevaret et tyndt lag højfyld eller en 

gammel muldoverflade, og maskinafgravningen stoppede i dette niveau. Der blev oprindeligt udlagt en 
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balk, orienteret nord-syd. Desværre viste det sig, at balken var anlagt præcis i længderetningen af en 

opfyldt søgegrøft, og derfor blev balken hurtigt fjernet. En central placeret stenpakning i resterne af 

denne høj blev oprenset, fotograferet og tegnet ad flere omgange/i flere niveauer. Efter registrering af 

hvert niveau, blev stenene bortnivelleret. I bundniveau blev der lagt et langsgående snit. Et større antal 

omkringliggende fyldskifter blev snittet. Størsteparten viste sig at være stenspor. 

I området for den formodede høj sb. 52 blev der anvendt samme fremgangsmåde, dog blev der 

ikke udlagt en balk. Også her var der bevaret en del af en oprindelig jordhorisont – dog ikke højfyld, 

men den nederste rest af den bronzealderlige muldoverflade. Laget undersøgtes ved tre håndgravede 

snit. Efter registrering af disse snit samt undersøgelse af erkendbare anlæg i denne flade, blev der igen 

afgravet med maskine – nu til ren undergrund. I undergrundsniveau fremkom der enkelte nye anlæg. 

Gravlignende anlæg inden for den gamle højregistrering blev grundigt udgravet – det vil sige snittet 

med håndkraft og detailtegning af fladen, ofte i flere niveauer.   

Ved udgravningen blev der løbende taget fotos. Der blev anvendt både et digitalkamera samt et 

analogt kamera med sort/hvid-film. De enkelte motiver blev så vidt muligt fotograferet med begge 

kamera-typer. Der blev både taget oversigts-, detail-, snit- og arbejdsbilleder.  

Fra en række anlæg blev der indsamlet trækul med henblik på C14-datering. Der er ikke 

systematisk blevet udtaget jordprøver fra huse/konstruktioner. Eneste hjemtagne jordprøve stammer 

fra gruben A461. 

 

Undersøgelsens resultater 
Ved udgravningen blev der åbnet tre felter, benævnt Felt A-C (Figur 6). Felt A var det største med et 

areal på ca. 2.070 m2. Det var i vestdelen af dette felt, at højen sb. 52 mentes påvist under 

forundersøgelsen. I den østlige del af feltet var der bebyggelsesspor i form af stolpehuller og gruber. 

Felt B, beliggende lidt nordvest for Felt A, var det næststørste med et areal på ca. 900 m2. I dette felt 

blev undersøgt resterne af højen sb. 51. Felt C lå øst for Felt B og nord for Felt A. Felt C var 

udgravningens mindste med et areal på ca. 410 m2. I dette felt blev der undersøgt bebyggelse – i form af 

et treskibet hus og en grube. I alt blev der afrømmet ca. 3.380 m2. 
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Figur 6. HOM 2117. Samlet oversigtsplan. 

 

De to høje må nu anses som færdig-undersøgt. Antageligt er bopladsområdet afgrænset mod 

nord, syd og vest, men bopladsområdet fortsætter mod nordøst og øst i den endnu ikke udgravede del 

af Etape 1. 

Højen sb. 51 
 

 

Figur 7. Felt B med resterne af højen sb. 51. De væsentligste anlæg er markeret. 
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Den overpløjede gravhøj sb. 51 fremstod som en svag forhøjning i terrænet. Ved forundersøgelsen blev 

der konstateret perifere stenspor – eventuelt fra en ødelagt randstenskæde. I højens formodede midte 

fremkom en koncentration af større sten i et stort fyldskifte, der blev tolket som højfyld. Ved den 

egentlige udgravning blev der åbnet et større felt (felt B) omkring dette fyldskifte (Figur 7). 

Ved udgravningen blev det stenfyldte område i højens midte grundigt oprenset med skovl og ske. 

Stenene dannede en nogenlunde rektangulær stenlægning, orienteret ca. øst/vest. Strukturen var mest 

regelmæssig mod øst, hvor de største sten også lå. Stenlægningen var ca. 3,5 m lang og ca. et par meter i 

bredden (Figur 8). Fladen blev registreret/tegnet ad flere omgange, og sten blev løbende bortnivelleret. 

Efterhånden blev det vanskeligt at skelne mellem sten i stenlægningen og naturlige undergrundssten i 

den generelt meget stenede undergrund. Reelt har stenlægningen næppe bestået af mere end blot et par 

skifter, og stenlægningen tolkes som underlaget for en grav – vel snarest en bulkiste. Det skal bemærkes, 

at den pågældende grav oprindeligt er anlagt direkte på undergrunden – ikke nedgravet overhovedet. 

Ved udgravningen blev der ikke fundet oldsager i tilknytning til stenlaget.  

 

 

Figur 8. Stenlægning (niveau 1) i tilknytning til højen sb. 51. Tolkes som underlag for højens centralgrav. Set fra 

NØ. (2117F78dig) 
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I sognebeskrivelsen fra 1896 er sb. 51 beskrevet som ”Overpløjet Højbund”.  I 1904 blev der ved 

pløjning på stedet påtruffet nogle store sten. Da man ville fjerne disse, fremkom dele af et bronzesværd. 

Lærer Frode Kristensen fra Hjørring, Nationalmuseets repræsentant, foretog efterfølgende en mindre 

undersøgelse, hvorved der fremkom en aflang stenlægning af større sten. På denne stenlægning 

fremkom de resterende dele af sværdet. Det lå placeret med grebet mod vest. Sværdet er et 

grebtungesværd med lige tunge og to nitter i hæftet. På Nationalmuseet er sværdet registreret som NM 

B 8296. Sværdet dateres til periode II (Aner & Kersten 2014: 107-108). Det skal bemærkes, at der kan 

være tale om en brandgrav, idet der blev fundet lidt brændt knogle ved undersøgelsen i 1904. I så fald 

er der tale om en meget tidlig brandgrav, idet graven på grund af sværdet må dateres til periode II. 

Det er et uafklaret spørgsmål, om den stenlægning, som blev undersøgt ved udgravningen i 2008, 

er den samme som stenlægningen fra den lille undersøgelse i 1904. Der er visse ligheder, men også flere 

uoverensstemmelser. I princippet kan der jo have været flere grave i højen. Stenlægningen fra 

udgravningen i 2008 lå placeret direkte på undergrunden og nærmest på det højeste sted i området. 

Anlægget virker derfor som den oprindelige grav/centralgraven. Stenlægningen fra 1904 er beskrevet 

som beliggende 0,15 m over dyrkningsfladen. Er denne grav da en yngre sekundærgrav? 

Særligt nordøst og øst for stenlægningen kunne man iagttage et nogenlunde homogent mørkt, 

gråbrunt fyldskifte. Det kunne ikke entydigt afgøres, om der var tale om en gammel muldhorisont eller 

en større rest af højfyld. Eventuelt kan der være tale om en kombination? Fyldskiftet blev indmålt som 

A312 og den føromtalte stenlægning var beliggende heri. Det skal bemærkes, at A312 i original -

dokumentationen bruges som betegnelse for både fyldskiftet og stenlægningen. Reelt burde 

stenlægningen være blevet udskilt i et selvstændigt A-nummer.   

I Felt B fremkom desuden et større antal fyldskifter, hvoraf størsteparten viste sig at være 

stenspor – altså steder, hvor der på et tidspunkt har ligget større eller mindre sten, som i tidens løb er 

blevet fjernet i forbindelse med dyrkning. En del af disse sten har ligget naturligt i jorden, mens andre 

har været placeret på stedet i forbindelse med etableringen af en randstenskæde omkring højen. De 

registrerede stenspor dannede dog ikke noget entydigt billede af randstenskædens forløb og højens 

diameter. Med nogen usikkerhed antyder stensporene dog en diameter på knap 20 m (Figur 9). I 

beskrivelsen fra 1904 angives diameteren til ca. 12 m.  

Af regulære anlæg i Felt B skal desuden fremhæves A359 – en kogestensgrube, som lå tæt på den 

vestlige feltgrænse.  
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Figur 9. Højen sb. 51. Den røde cirkel er et bud på højens udstrækning, bl.a. baseret på stenspor m.m. 

 

Højen sb. 52 
 

 

Figur 10. Felt A. Den røde cirkel markerer højens formodede placering/udstrækning på baggrund af 

forundersøgelsen. Ved udgravningen kunne højen dog ikke erkendes. Umiddelbart vest herfor fremkom et 

gammelt muldlag (A500). Om end der ikke er tale om højfyld, kan det ikke udelukkes, at højen har ligget her. 

 



Side 15 af 91 

 

Gravhøjen sb. 52 mentes påvist ved forundersøgelsen i form af to eller tre gravlignende fyldskifter, men 

uden spor efter randsten eller højfyld. Felt A skulle afdække højtomten og de formodede grave (Figur 

10). Det måtte imidlertid konstateres, at de ved forundersøgelsen iagttagne fyldskifter ikke var grave, 

men enten gruber eller sænkede sten. Endvidere blev feltet udvidet yderligere mod vest i en 

formodning om, at højen i virkeligheden havde ligget en smule længere i denne retning. Der fremkom 

da også en gammel jordhorisont, A500, stedvis med flere store sten og enkelte gravlignende strukturer. 

I første omgang blev det antaget, at der var tale om højfyld, men en undersøgelse af laget viste, at der 

var tale om en gammel muldoverflade, som var bevaret i en lav, naturlig sænkning.   

 

 

Figur 11. Med rødt er markeret stenfyldte anlæg, der tolkes som stenkuler. Ikke alle anlægsspor blev snittet, så 

det kan ikke udelukkes, at der har været flere. 

 

Inden for det mulige højområde var der flere stenfyldte og gravlignende anlæg – bl.a. A202, 

A203, A268, A425, A426, A435, A498, A499 og A501 (Figur 11). Flere af anlæggene blev derfor 

grundigt udgravet – typisk med fladeregistrering i flere niveauer samt omhyggelig bortnivellering af 

sten. Det viste sig imidlertid, at ingen af de pågældende anlæg var grave. I alle tilfælde var der tale om 

stenkuler – altså store gravede huller, som man har fyldt op med de omkringliggende sten (se Figur 12 

og Figur 13). Antageligt er stenkulerne fra historisk tid og relaterer sig til højens sløfning og opdyrkning 

af området. Mange af anlæggene havde dog en fyld med oldtidspræg/-karakter, men dette kan skyldes 

den store udvaskning (regngennemstrømning), som karakteriserer så stenfyldte anlæg.  
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Figur 12. A501, fladen oprenset. Set fra Ø. Det blev antaget, at der kunne være tale om en grav, men anlægget 

viste sig at være en stenkule. (2117F267dig) 

 

 

Figur 13. A501, nordlige halvdel – niveau 4/profil. Set fra N. (2117F210dig) 
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I sognebeskrivelsen, ligeledes fra 1896, er om højen sb. 52 anført følgende: ”Her er for over 30 Aar 

siden sløjfet en Høj. Den var 5' høj med 3 Rækker Sten inden om og en ovnformet Stendynge i Midten, hvori der fandtes 

et Jernspyd.”  

 

 

Figur 14. Udgravningsfelterne indtegnet på Original1-kortet. Højområderne falder sammen med områder, som 

er udeladt af dyrkningen. 

 

På original-1 kortet, som er fra slutningen af 1700-årene, er det pågældende område – som del af 

et større område – hegnet fra den dyrkede mark (Figur 14). Det er uklart, hvorfor dette område er 

udeladt fra dyrkningen. Har området været for besværligt at håndtere på grund af højen (måske flere)? 

Har man deponeret sten her? På et tidspunkt – vel i 1800-tallet eller begyndelsen af 1900-tallet – er 

området dog taget ind til dyrkning, og i den forbindelse er højen blevet endeligt sløjfet. Som tidligere 

nævnt relaterer stenkulerne sig formodentlig hertil. Man har simpelthen nedgravet flere af de mange 

sten, som har karakteriseret denne høj, for at lette arbejdet med at dyrke jorden.  

Sammenfattende må det konstateres, at højen sb. 52 er pløjet helt væk og eventuelle grave 

dermed også forsvundet. Spørgsmålet er dog, om højens rette placering overhovedet er blevet erkendt. 

I det område, hvor højen mentes påvist ved forundersøgelsen, har der ved udgravningen ikke kunnet 

påvises spor efter højen. Til gengæld fremkom der bebyggelse fra yngre bronzealder i området (jf. 

senere). Hvis der har ligget en høj på dette sted, er den derfor næppe anlagt i ældre bronzealder. Det 

kan selvfølgelig ikke udelukkes, at højen er yngre, jf. fundet af et jernspyd? Det synes måske mere 
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sandsynligt, at højen har ligget længere mod vest. Kan højen alligevel have ligget i området med den 

gamle muldoverflade A500?  

A500 – et muldlag fra bronzealderen 
I fladen udgjorde A500 en noget uregelmæssig struktur, som var ca. 23 meter i længden og knap 20 

meter bred på det bredeste sted (Figur 15). Undersøgelsen blev koncentreret til den sydlige/sydøstlige 

del, hvor der var nogle store sten i laget og enkelte gravlignende fyldskifter. Som beskrevet i 

metodeafsnittet blev der i første omgang lagt nogle håndgravede snit (Figur 16). Herved kunne det 

konstateres, at der ikke var tale om højfyld, men en gammel muldhorisont, som var aflejret i en svag 

lavning i undergrunden. De gravlignende fyldskifter viste sig at rumme sænkede sten. Som tidligere 

nævnt kan det ikke helt udelukkes, at højen sb. 52 alligevel relaterer sig til dette sted.  

 

 

Figur 15. A500 med indtegning af snit. 

 

Et udsnit af lagets sydlige del blev renset op. Herved fremkom en koncentration af ca. håndstore 

sten – umiddelbart vest for en meget stor sten. Der var dog ikke tale om en egentlig stenlægning. Ved 

oprensningen fremkom spredt flint. Sammenfattende opfattes stenene og fundene som mere eller 

mindre tilfældigt indlejrede, men dog et vidnesbyrd om menneskelig aktivitet i den umiddelbare 

nærhed. På baggrund af fundene dateres den gamle muldoverflade til bronzealderen, men det kan ikke 

umiddelbart afgøres, om der er tale om ældre eller yngre bronzealder. Ca. 20 m øst for laget er der dog 

bebyggelsesspor fra yngre bronzealder. På den anden side vidner i hvert fald høj sb. 51 om aktivitet i 

området i ældre bronzealder. 
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Efter registrering af flade og snit blev den gamle muldoverflade afgravet med maskine til ren 

undergrund. Der fremkom kun enkelte nye anlæg og fyldskifter.   

 

 

Figur 16. A500, profil/snit 3. Set fra SØ. Bemærk stenene i laget. (2117F179dig) 

 

Bebyggelse fra yngre bronzealder 
 

 

Figur 17. Bebyggelsesspor fra yngre bronzealder. Grå: Huse. Grøn: Gruber.  
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Ved udgravningen blev der undersøgt bebyggelsesspor fra yngre bronzealder. I alt blev der udskilt to 

tre-skibede langhuse, benævnt A250 og A263. Endvidere blev der undersøgt flere affaldsgruber. Hus 

A250 lå i Felt C, og hus A263 lå i Felt B. På baggrund af hustypen og grubernes keramik er der snarest 

tale om den sene del af bronzealderen. Bopladsområdet har fået sb-nummer 149. 

Husene 
De to huse beskrives nærmere i det følgende: 

 

 

Figur 18. Hus A250 og grube A646. Både hus og grube dateres til yngre bronzealder. 

 

Hus A250: Lokaliseret ved forundersøgelsen og afdækket yderligere ved udgravningen i 2008 (Figur 

18). Ved en fejl blev der ikke åbnet tilstrækkeligt mod øst, så det kan ikke udelukkes, at huset har fortsat 

med yderligere et sæt tagbærende stolpehuller i denne retning. Huset bestod af fem sæt tagbærende 

stolpehuller – her nævnt fra vest mod øst: A631-A639, ?-A658, A102-A103, A107-A108 og A112-

A113. Stolpen 658 står tilsyneladende alene, men formentlig har den haft en makker mod nord; denne 

må være pløjet bort. Bemærk: I snit kunne A631 ikke erkendes. Der blev blot set en dyregang! 

Midtskibet har en bredde på mellem 2,37 m og 2,96-2,95 m. Der synes altså at være tale om en let 

trapezoid grundplan, hvis smalle ende ligger mod øst. Der er ikke bevarede væg- eller dørstolpehuller til 

huset. Fra det vestligste til det østligste sæt tagbærende stolpehuller er der en afstand på ca. 11 m. Hertil 

skal der nok lægges yderligere halvanden meter i hver ende for at have husets fulde længde – altså i alt 



Side 21 af 91 

 

ca. 14 meter. Da huset muligvis ikke er afdækket fuldt ud, er længdemålet et minimumsmål. Husets 

bredde kan ikke måles, men ud fra huse med lignende midtskibsbredde anslås bredden at have været 

mellem fem og seks meter. Orienteringen er stort set øst-vest, med en lille drejning mod nordvest. 

Afstanden mellem sættene er, set fra vest mod øst, følgende: 2,73 m, 2,38 m, 2,85 m og 2,85 m.  

Der var problemer med at genfinde de østlige stolpehuller i huset, da området blev genåbnet i 

2008! Stolpehullerne A102 og A103 blev genopmålt som henholdsvis A633 og A630. Siden 

udgravningen i 2008 er der blevet gravet grus i en ca. 15 m bred bane umiddelbart øst for feltet uden 

forudgående udgravning, om end denne bane var del af det udpegede område med væsentlige 

fortidsminder (Figur 26). Der er derfor ikke længere mulighed for at afgøre, om huset har strakt sig 

længere mod øst.  

 

 

Figur 19. Hus A263 samt gruberne A384, A409 og A461. Både hus og gruber dateres til yngre bronzealder. 

 

Hus A263: Tre-skibet langhus (Figur 19). Husets orientering er stort set øst-vest, men med en svag 

forskydning NV-SØ. Huset er helt frilagt. Der er ikke bevaret dør- eller vægstolpehuller, så huset består 

udelukkende af fem sæt tagbærende stolpehuller – her nævnt fra vest mod øst: A431-A438, A432-A445, 

A449-A452, A462A-A460 og A464-A465A. A431 står en anelse skævt i sættet, men må tilhøre huset. 

Afstanden mellem de tagbærende sæt er fra vest mod øst: 3,2 m, 3,1 m, 3,3 m, 3,4 m og 3,4 m. Målt fra 

de yderste tagbærende stolpehuller er længden 14,3 m, men hertil bør lægges omkring 1,5 m i hver ende 

for at få længden fra gavl til gavl. Herved får huset en oprindelig længde på omkring 17 m. Midtskibets 
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bredde er omkring 3,2 m (veksler mellem 3,1 og 3,4 m). Husets bredde anslås til omkring 5,5-6 m. 

Dybden på de tagbærende stolpehuller varierer, men ligger gennemsnitligt på 20-22 cm. Max er 25 cm, 

minimum er 7 cm. Stolpehullerne er typisk fladbundede med nærmest lodrette sider med mørkbrun-

mørk gråbrun sandmuld som fyld. Huset er beliggende på fladt terræn.  

Gruberne 
Til billedet af bebyggelsen fra yngre bronzealder hører også de fire affaldsgruber A384, A409, A461 og 

A646 (Figur 20). Fra gruberne er der blevet indsamlet flint, keramik og lidt zoologisk materiale i form af 

brændte knogler og nogle tænder.  

  

 

Figur 20. Gruber. Med grønt er markeret de gruber, som på baggrund af keramik og flint dateres til yngre 

bronzealder. 

 

A384: Ved forundersøgelsen blev A384 indmålt som A130, og anlægget blev tolket som en mulig 

grav i relation til højen sb. 52. Ved den egentlige udgravning blev anlægget derfor grundigt udgravet og 

dokumenteret. Anlægget blev i fladen registreret som et aflangt, gravlignende fyldskifte (ca. 5 x 1,8 m) 

med flere store sten og keramikskår i fladen. Dog var anlæggets orientering ca. nord-syd. Den sydlige 

halvdel blev udgravet med skovl og ske, og hvert stenlag blev tegnet i fladen. Længe blev anlægget ved 

med at ligne en grav (Figur 21). Til og med niveau 4 blev anlægget fulgt i form, men siden udvidedes 

nedgravningen i siderne for at få sikkerhed for anlæggets udbredelse. Efter niveau 6 snævredes siderne 

mere ind, og anlægget blev forsigtigt gravet med skovl. Der fremkom nu ikke længere sten. Rødbrændt 

ler i vestsiden, spredt keramik i alle lag samt fund af tand fra et stort dyr er de primære argumenter for, 
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at anlægget ikke skal tolkes som en grav, men som en affaldsgrube. Keramikken fra anlægget kan 

dateres til sen yngre bronzealder. Grube A384 var beliggende umiddelbart nord for hus A263, og den 

må høre hertil.  

 

 

Figur 21. Grube A384, syddel – niv. 5. Set fra S. Længe blev anlægget ved med at ligne en grav, som det også er 

tilfældet på billedet her. (2117F255dig) 

 

 

Figur 22. Grube A409, profil 1. Set fra SV. (2117F247dig) 
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Også grube A409 må relatere sig til hus A263. Gruben var beliggende ca. 8,5 m nordøst for 

huset.  Gruben var langoval til pæreformet i fladen, orienteret ca. NV/SØ. Gruben var knap seks meter 

lang og ca. 50 cm dyb. Der blev lagt et langsgående snit gennem anlægget. I den registrerede profil 

fremstod gruben fladbundet med én lidt uregelmæssig og én noget skrå side (Figur 22). Endvidere 

fremstod anlægget som én samlet, større nedgravning. Det skal dog bemærkes, at der ved tømning af 

den nordvestlige kvadrant blev udskilt en ny selvstændig grube, benævnt A409.1. Relationen mellem de 

to anlæg forblev dog noget usikker. Kan det tænkes, at A409.1 i virkeligheden blot har udgjort en lokal 

fordybning i A409? Gruben blev total-udgravet, og der blev indsamlet en del flint og en større mængde 

keramik, som kan dateres til sen yngre bronzealder.  

Gruben A461 relaterer sig formodentlig også til bebyggelsen fra yngre bronzealder. Gruben 

overlappede dog hus A263, så anlægget må repræsentere en aktivitet enten lidt før eller lidt efter husets 

levetid. 

Endelig skal fremhæves gruben A646, som lå i Felt C, ca. otte meter vest for Hus A250, hvortil 

gruben må relatere sig. Gruben var nærmest cirkulær i fladen – ca. to meter i diameter og 86 cm dyb. 

Gruben indeholdt kun en beskeden mængde keramik og lidt flint. Genstandsmaterialet tyder dog igen 

på en datering til sen yngre bronzealder.    

Genstandsmaterialet 
Der er hjemtaget 104 fundnumre, hvoraf x1-20 er indsamlet under forundersøgelsen. Materialet består 

primært af keramik. En anden stor fundgruppe er flint af forskellig type – både fra ældre bronzealder og 

fra yngre bronzealder. Endelig er der indsamlet forskellige redskaber i sten, bl.a. kværnsten og 

knusesten. Genstandsmaterialet stammer næsten udelukkende fra anlæg i tilknytning til bebyggelsen fra 

yngre bronzealder. 

Fra A409.1 er der indsamlet keramikskår (x93) – bl.a. med en pålagt liste med fingerindtryk (Figur 

23). Ornamentik af denne type er karakteristisk for den sene del af bronzealderen, omkring 700-800 f. 

Kr. Også x63 fra A384 rummer ornamenterede skår. Der ses forskellige former for finger- og 

negleindtryk, herunder lister med indtryk.  

Af flint skal fremhæves x86 fra A409, som er en større flækkekniv – karakteristisk for den sene 

bronzealder (Figur 24). x42 er en flække eller flækkekniv, indsamlet fra den sydlige del af A500 ved 

oprensning af fladen. Fra A312 (fyldskiftet) er der indsamlet fladehugget flint (x24). Ellers består det 

indsamlede flintmateriale fra udgravningen primært af afslag, blokke/knuder samt enkelte skrabere 

m.m. 
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Figur 23. x93 - ornamenterede skår fra A409.1. 

 

 

Figur 24. x86 – større flækkekniv fra A409. 

 

De indsamlede knusesten er typisk håndstore og afknust på flere sider. x103 er en noget speciel 

sten fra den nordlige halvdel af gruben A384 (Figur 25). Stenen er flad med sleben overflade og kanter. 

Endvidere ses flere mørke brugsspor. Kan de være opstået ved en eller anden form for 

metalforarbejdning? 
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Figur 25. x103: sten med sleben overflade og kanter samt mørke brugsspor. 

 

 

Endeligt skal det fremhæves, at fra gruberne A409 og A461 er der indsamlet brændte 

dyreknogler. Fra gruben A384 er der indsamlet zoologisk materiale i form af tænder fra et større dyr – 

vel snarest hest eller okse.   

 

Sammenfatning/konklusion 
Ved udgravningen blev der undersøgt resterne af de to overpløjede gravhøje, sb. 51 og sb. 52. Sb. 51 

var stærkt nedpløjet. Der fremkom dog resterne af en stenlægning. Denne stenlægning blev tolket som 

underlaget for en grav/kiste – formodentlig højens centralgrav. Endvidere var der flere stenspor i 

området, hvoraf nogle må formodes at stamme fra højens randstenskæde. Udgravningen har givet et 

nogenlunde billede af højens udstrækning. Til gengæld er det uklart, om den undersøgte stenlægning er 

identisk med en stenlægning, som blev fundet ved en lille undersøgelse i højen i 1904. Stenlægningen 

fra undersøgelsen i 1904 udgjorde også bunden af/underlaget for en grav, for på stenlægningen lå et 

grebtungesværd. På baggrund af sværdet kan denne grav dateres til periode II af bronzealderen. Der 

kan være tale om den samme stenlægning, men de to stenlægninger kan også være udtryk for 

tilstedeværelsen af både en primær og en sekundær grav i højen.  
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Sb. 52 var svær at erkende på grund af omfattende ødelæggelser i historisk tid: Området var 

præget af en lang række nedgravninger, hvoraf størsteparten viste sig at være større nedgravninger 

opfyldt med store sten – formodentlig aktiviteter, som knytter sig til områdets opdyrkning i 1800-tallet 

eller tidligt i 1900-tallet. Da disse nedgravninger imidlertid var beliggende inden for den registrerede 

højs areal, måtte de i hvert enkelt tilfælde undersøges ret grundigt for at afklare, om der skulle være tale 

om grave, hvilket dog ikke var tilfældet.   

Ved forundersøgelsen mentes sb. 52 påvist i form af nogle gravlignende fyldskifter. Ved 

udgravningen blev det konstateret, at i hvert fald det ene af disse fyldskifter i virkeligheden var en 

bopladsgrube fra yngre bronzealder. På denne baggrund er der grund til at betvivle, at højens placering 

er blevet korrekt erkendt. I hvert fald kan højen da næppe have været fra ældre bronzealder. Den kan 

selvfølgelig være fra en yngre del af oldtiden, jf. sognebeskrivelsen fra 1896 nævner et jernspyd fra 

denne høj. Måske er det mere sandsynligt, at højen har ligget en smule længere mod vest. Heller ikke 

her var der dog entydige spor efter en høj. Der blev fundet en gammel muldhorisont, som var aflejret i 

en svag lavning i undergrunden. Muldlaget blev bredt dateret til bronzealder. Flere steder var der 

nedgravet sten i laget. Kan nogle af disse have indgået i en randstenskæde? Alt i alt synes konklusionen 

at være, at højen sb. 52 simpelthen er pløjet helt væk og eventuelle grave dermed også forsvundet.  

Foruden disse højtomter blev der undersøgt bebyggelse fra den sene del af yngre bronzealder. I 

alt blev der udskilt to tre-skibede langhuse. Desuden kunne en lille håndfuld affaldsgruber knyttes til 

denne bebyggelse. Typisk lå gruberne i umiddelbar nærhed af husene. Særligt fra den store grube A409 

fremkom et ganske omfangsrigt keramikmateriale fra sen yngre bronzealder. Bebyggelsen fortsætter 

mod øst, hvor der er ved forundersøgelsen er påvist et kulturlag og yderligere et område med huse. 

Sammenfattende har udgravningen påvist omfattende aktivitet i løbet af bronzealderen på det 

pågældende bakkeplateau umiddelbart nord for Molger. Den ældste sikkert daterbare aktivitet på stedet 

er højen sb. 51, som i hvert fald går tilbage til ældre bronzealder, jf. fundet af et grebtungesværd i 1904 i 

denne høj. Højen har blot været én af mange i nærområdet, og flere af disse daterer sig formodentlig 

også til ældre bronzealder. I tilknytning til højen sb. 54, placeret på en lavere beliggende rygning ca. 150 

m længere mod syd, blev der således i 1994 også fundet et bronzesværd. Det er dog uklart, om højen 

sb. 52 går tilbage til ældre bronzealder. Sognebeskrivelsen for denne høj omtaler, som tidligere nævnt, 

et jernspyd, og det kunne indikere en yngre datering, med mindre der er tale om en sekundær grav. Ved 

højen sb. 53 blev der ved forundersøgelsen påvist et gravlignende fyldskifte, men der fremkom ingen 

daterende fund. Denne høj vil ikke blive berørt af råstofindvindingen i denne omgang.  

I yngre bronzealder domineres det højtliggende plateau af bebyggelse – dog ikke på det højeste 

sted, men trukket lidt ned af siden mod øst. Det er uklart, om de to udskilte huse har stået på samme 
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tid som to selvstændige gårdsanlæg, eller om der er tale om en enkelt gård, som flytter lidt rundt. 

Længere mod øst, i den endnu ikke udgravede del af Etape 1, blev der ved forundersøgelsen 

konstateret yderligere huse, hvilket tyder på en ret omfattende bosættelse. Endvidere blev der ved 

forundersøgelsen længere mod syd erkendt en lille gravplads med brandgrave. Pladsen dateres til yngre 

bronzealder eller tidlig jernalder. Der kan være tale om den tilhørende gravplads til bebyggelsen.   

    

Fremtidigt arbejde på stedet  
Ved udgravningen i 2008 blev kun den vestlige del af Etape 1 udgravet, herunder resterne af de to 

gravhøje sb. 51 og sb. 52 samt dele af bopladsområdet. I skrivende stund er den østlige del af Etape 1 

og hele Etape 2 ikke udgravet. De resterende partier opfattes som væsentlige for forståelsen af 

lokaliteten, herunder en eventuel sammenhæng mellem bebyggelsen og gravpladsen længere mod syd, 

og områderne skal fortsat udgraves, hvis der skal foretages råstofindvinding på stedet. Det samme 

gælder for højen sb 53. Denne høj er indtil videre blevet udeladt af budgettet, idet det er blevet oplyst, 

at råstofindvindingen ikke vil berøre højen i denne omgang. 

 

 

Figur 26. Felt C. Med grønt er markeret den del af det udpegede område med væsentlige fortidsminder, som er 

blevet gravet bort uden forudgående arkæologisk udgravning. Med rødt er markeret den del af udpegningen, 

som nu er tilbage og skal udgraves, hvis der skal indvindes råstoffer på stedet. 
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Det skal bemærkes, at siden udgravningen i 2008 er der blevet gravet grus i en ca. 15 m bred bane 

umiddelbart øst for felt C uden forudgående udgravning, om end denne bane var del af det udpegede 

område med væsentlige fortidsminder! Der er derfor ikke længere meget tilbage af denne udpegning 

(Figur 26). Kun den absolut østligste del eksisterer endnu, men denne del bør stadig undersøges forud 

for råstofindvinding.  

På Figur 27 er markeret, hvor der stadig er områder med væsentlige fortidsminder. Øvrige arealer 

er frigivet. Sker det mod forventning, at der ved anlægsarbejdet alligevel påtræffes fortidsminder i de 

frigivne arealer, skal den del af arbejdet, som berører fundet indstilles, og Horsens Museum tilkaldes. 

Udgifterne til en evt. nødvendig undersøgelse påhviler da Kulturstyrelsen efter museumslovens § 27, 

stk. 5,2. 

 

 

Figur 27. Med rødt er der markeret de arealer, hvor der pr. februar 2015 stadig er væsentlige fortidsminder, 

som enten skal udgraves eller friholdes for anlægsarbejde. Det grønne areal er frigivet til anlægsarbejde. 

Endvidere er indtegnet udgravningsfelter og anlæg fra udgravningen i 2008. 

 

 

Anvendt litteratur 
Aner, E & Kersten, K. 2014: Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, Schleswig-

Holstein und Niedersachsen. Band XIII Skanderborg und Århus Amter. København-Neumünster. 
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Anlægsliste og –beskrivelser 
 

Bemærk: Af hensyn til de overordnede konstruktioner er snittede/undersøgte anlæg fra forundersøgelsen medtaget i listen! 
 

Anlægs-
nummer 

Under-
nummer 

Anlægstype Over-
ordnet 

anlægs-
nummer 

Bredde 
(cm) 

Dybde 
(cm) 

Form og indhold x-nr. 

6   stenspor       udgår, snittet   

7   dyregang       udgår, snittet   

8   fyldskifte   100   i fylden et stk mørtel, ej hjemtaget, stenspor med 
moderne fyld 

  

33           stenspor   

34           stenspor   

36           udgår   

37           udgår   

39   sten       to større sænkede sten   

50   højrest sb. 51   15-20 m   rest af sb. Nr. 51. Stenspor perifert, og i midten1, på 
højeste punkt en koncentration af større sten helt op til 
40x70. Fyldskiftet er mørkbrunt til sortbrunt, 
centralgrav kan være bevaret her. Undersøges 
nærmere. 

  

54           stenspor   

55           stenspor   

56           stenspor   

57   fyldskifte       fyldskifte i kanten af høj sb. 51, flintflække fundet 6 

58           stenspor   

59           stenspor   

60           større fyldskifte ved A 50, moderne glasskår findes i 
toppen af fylden, der er nok tale om et stort stenspor, 
genopfyldt med ret moderne materiale 

  

65   sten-
koncentration 

        x13 
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68           stenspor, snittet   

69           en del sænkede sten i en større nedgravning, cirka 
200 x 150 cm. 

  

70           eksplosionsrest   

71           sænket sten   

72           stenspor, snittet   

73           sænket sten, snittet   

75           stenspor, snittet   

76           stenspor, snittet   

77           stenspor, snittet   

84   kogestensgrube   140   brændte sten og meget trækul   

86   kogestensgrube       kogestensgrube   

89           udgår   

91   stenspor           

92   stolpehul?   20 8 fyld af mørk gråbrun lermuld, rette sider og plan bund.   

94   stolpehul   34 20 snittet, stolpehul med let rundede sider og plan bund. 
Fylden er mørk gråbrun lermuld, undergrunden er let 
gruset ler , gulbrunt 

  

102   stolpehul hus A 250     del af bebyggelse, ikke snittet. Er identisk med 
udgravningens A633 - se beskrivelsen af denne! 

  

103   stolpehul hus A 250     del af bebyggelse, ikke snittet. Er identisk med 
udgravningens A630 - se beskrivelsen af denne! 

  

104           del af bebyggelse, ikke snittet   

105           del af bebyggelse, ikke snittet   

106           del af bebyggelse, ikke snittet   

107   stolpehul hus A 250     del af bebyggelse, ikke snittet   

108   stolpehul hus A 250     del af bebyggelse, ikke snittet   

110           del af bebyggelse, ikke snittet   

111           del af bebyggelse, ikke snittet   

112   stolpehul hus A 250     del af bebyggelse, ikke snittet   

113   stolpehul hus A 250     del af bebyggelse, ikke snittet   

117           udgår   

118           ej opmålt, udgår efter snitning   
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121           udgår, ej målt,  er sten i undergrund   

124           udgår   

125           udgår   

128           udgår   

130   højrest sb. 52 500x 220   stort fyldskifte  cirka n-s, formentlig rest af høj/grav sb. 
Nr 52. Fyldskiftet rummer spredte sten. Undersøges 
nærmere. 

  

133   grav? sb. 52 300x 140   mulig grav i højen, fyldskiftet er cirka øst-vest 
orienteret. De stratigrafiske iagttagelser anført på 
opmålingen kan være anderledes, altså således at A 
133 er ældre end A 130 ( det ville være det naturlige). 
Der sås kun enkelte sten i fylden som syntes lysere 
end A 130. 

  

136           sprængt sten   

138   grube   300   grube med fyld af mørkbrun homogen muld med 
trækulsnister, en del småsten, lidt flintafslag samt 
keramik af bronzealdertype, formentlig yngre 
bronzealder. Beliggende ret syd for kulturlag A 141. 
Undersøges nærmere 

9, 10 

141   kulturlag   1100 40 mørkbrun muld med spredt keramik, flint og enkelte 
brændte sten og trækulsnister. 

8 

142   sten-
koncentration 

      stenkoncentration på kanten af lavning, cirka 150x 50, 
ikke fuldt afdækket, ligger i østside af søgegrøft nær A 
141 kulturlag/lavning. Undersøges nærmere. 

  

162   stolpehul, 
tagbærende  

300 24 18 snittet:  rette sider og plan bund og fyld af sortbrun 
leret sandmuld. 

  

166   lertagnings-grube   300   grube beliggende på leret skråning; fylden er 
mørkbrun til sortbrun med en del trækulsnister og en 
del større sten. 
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170   brandgrav   60x55 10 Brandgrav som fremkom i søgegrøft som et mørkt 
fyldskifte med en mindre koncentration af hvidbrændte 
knogler. Graven er undersøgt og udgravet, da det 
vurderedes at den ikke kunne tåle tildækning og 
fornyet afgravning. Der var tale om den sidste rest af 
en urnegrav, der var ingen sten tilbage, kun en mindre 
portion hvidbrændte knogler som lå i den nederste del 
af et lerkar; bunden og nogle få sideskår. Der fandtes 
ingen oldsager bevarede og da der ikke fandtes 
randskår er dateringen vanskelig: den kan ligge i yngre 
bronzealder, men også i tidlig ældre jernalder. 

x2-5 

170   fortsat       Graven er stærkt nedpløjet, er beliggende i et lille 
gravfelt med brandgrave omkring 25 meter nord for 
den overpløjede og udgravede gravhøj sb. Nr 54. 
Knoglerne lå inden for cirka 25 cm Ø og der sås en lidt 
mørkere farve omkring knoglerne, som stammer fra de 
rester af træækul som er fulgt med knoglerne fra 
ligbålet. Der sås ingen større stykker trækul, kun knust 
sådant. Der syntes at være enkelte stykker knogle i 
fylden under urnens bund, disse er dog formentlig endt 
her som følge af dyreaktivitet. Før udgravning er 
fyldskiftet afsøgt med metaldetektor med negativt 
resultat. 

  

173   brandgrav   45x45 4 anlægget har en diffus afgrænsning på grund af 
megen dyreaktivitet. Fylden ellers mørk brun med 
fragmenter af hvidbrændt knogle og trækulssværtet 
jord, sortbrunt. Anlægget afrenses i fladen, 
fotograferes hvorefter knoglefragmenterne tages op (x 
15) Under knoglerne fandtes ganske få stykker 
lerkarskår x 16. Disse lå indenfor en radius af 10-15 
cm. Laget af knogler var 3 cm tykt. Fotos er fra nord. 

15, 16 
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174   brandgrav   120x 70 35 en større fyldskifte som under muldafrømningen 
(udvidelsen på stedet) beskadigedes let idet 
gravemaskinens skovl fik fat på en cirke 22 cm stor 
sten som viste sig at have ligget ovenpå urnen med de 
brændte knogler. Denne har formentlig været brugt 
som låg på denne, idet der på den side som havde 
vendt nedad fandtes en udpræget sortsværtning efter 
opholdet ovenpå urnens indhold (som var 
trækulsholdigt/-sværtet.) Anlæggets afgrændning i 
fladen var diffus som følge af heftig dyreaktivitet, men 
dog tydelig nok. Urnen var nedsat cirka midt i 
fyldskiftet, der tegnede sig et omrids af nedgravningen 
den var sat i på omkring 45-50 cm i diameter. 
Anlægget oprensedes med ske. De brændte knogler 
sås i et område på omkring 20 cm Ø og i tæt 
forbindelse hermed sås i kanten lerkarskår af den in 
situ bevarede nederste del af urnen. Ved de brændte 
knogler sås også sortsværtet jord.    
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174 fortsat           Ved de brændte knogler sås også sortsværtet jord. 
Der fotograferes og urnen frilægges derefter, 
fotograferes igen og de brændte knogler optages med 
graveske og forsigtig hånd. Der er betydeligt mere 
brændt knogle bevaret end i de øvrige brandgrave på 
stedet. Efter afsluttet udgravning og optagning af 
lerkarret i mange stykker konkluderes det at graven 
nok havde haft bedre af at blive optaget i præparat. 
Dette ikke mindst for eventuelt at kunne registrere og 
bestemme en del af de større knogler før optagelse. 
disse viste sig, særligt nederst i urnrn at være i dårlig 
bevaringstilstand. Det kunne iagttages at der lå en del 
af de større knogler på bunden af urnen, blandt andet 
formentlig tynde dele af kraniekalotten som dog gik 
meget i stykker til trods for en forsigtig håndtering. 
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174 fortsat 
igen 

  brandgrav       Som sagt befandt urnen sig i en nært cirkulær 
nedgravning på omkring 45 cm i diameter. Fylden heri 
var mørk brun muld spættet med trækulsnister og -
smulder og enkelte fragmenter af hvidbrændt knogle, 
som syntes intentionelt placeret i fylden. Det viste sig 
at der var omkring 13 cm tilbage af urnen med indhold, 
ingen oldsager fandtes blandt de brændte knogler. 
Under udgravningen af urnens indhold kunne det 
konstateres at der var randskår nede i fylden. Lerkarre 
var tippet lidt mod nord, et forholdsvist stort og svunget 
kar, formentlig fra yngre bronzealder. Efter optagning 
af lerkarskår (efter foto) renses anlægget op igen og 
snittes cirka øst-vest. Et stykke under urnens bund lå 
en større sten (27x17x15), kantet flintknold, 
rektangulær og regelmæssig uden hvid cortex. Snittet 
føres under stenens niveau, hvor der ses en mørk 
gråbrun lerstribe (naturlig), men omkring og ved siden 
af stenen sås det dybe fyldskifte som urnen har været 
placeret i toppen af. Fylden i nedgravningen er både i 
og udenfor præget af undergrundsholdige pletter og 
plamager i den grålige til gråbrune, let muldede fyld. 

x 17, 18, 
19 
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180   grav   196x  66-
75 cm 

  et mandslangt, trapezformet, nord-syd orienteret 
fyldskifte med flere sten samt fyld af grå, let muldet 
leret sand. Efter oprensning og fotografering udlægges 
lokalt målesystem, som fremgår af tegning. Der tegnes 
i M 1:20. Anlægget tegner sig som et klart afgrænset 
fyldskifte bestående til dels af stenspor af omkring 
hovedstore sten: fylden a) i det fleste stenspor er 
mørkbrun, enkelte er næsten i bund og mere grågule. 
DA stensporene snittedes viste de fleste sig at være få 
sm dybe, ingen var mere end 4 cm. Fyld b) er nær 
undergrund; gulbrunt med gule pletter, leret sand med 
mindre småsten. C var en større plamage i den sydlige 
del af fyldskiftet, fylden som a). Lag d) er brungult med 
gråt skær og få hvidbrændte knogler. 1-2 cm tykt. Da 
de hvidbrændte knogler var samlet op og der var kun 
ganske få, var der stort set kun 1-2 cm fyld tilbage. 
Anlægget er således blevet fundet i sidste øjeblik. Ved 
siden af graven sås et moderne fyldskifte som ikke 
undersøgtes. Det var cirkulært og omkring 100 cm i 
diameter. Muligt stenspor. X 20 brændt knogle.  

20 

180 fortsat           Hvad angår dateringen kan gravformen med 
mandslang kiste med en koncentration af brændte 
knogler i den ene ende tyde i retning af 
bronzealderens P III, hvilket er samme datering som 
det nærved fundne og senere udgravede gravfund ved 
Sb. 54. 

  

182   grav? sb. 53 220x 80-
100 

  homogen gråbrun- grålig muld med enkelte synlige 
sten. Undersøges nærmere. 

  

190           stenspor, snittet   

198           stenspor, snittet   

199           2 sænkede sten   
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250   hus       Forundersøgelsen: 102, 103, 107, 108, 112, 113; fra 
ikke fuldt afdækket langhus, formentlig yngre 
bronzealder. Udgravningen: Se beretningsteksten for 
en endelig beskrivelse af huset. 

  

275   hus       A 160, 165, 164 : fra ikke fuldt afdækket langhus, 
formentlig yngre bronzealder. 

  

300   hus       162, 159, 101, 163, 161, 200; fra ikke fuldt afdækket 
langhus, formentlig yngre bronzealder. 

  

Anlæg fra udgravningen 2008   

122   Kogegrube   70   Med br. Sten i toppen. (a): Fylden i øvrigt vekslende 
nuancer af gråbrunt til gråt. Ingen trækul. (b): 
Orangefarvning af jorden/UG. Varmepåvirkning? Jeg 
tror det ikke, ingen varmepåvirkning eller rødfarves (?) 
andre steder. 

  

203   Sænket sten / 
stenkule 

  110 90 Beliggende i A500. Anlægget tolkes som en i nyere tid 
sænket sten, muligvis en randsten til højen? Stenen 
måler 100x70x50 cm. Ret finkornet granit. Fyld: a) gult 
ler med en del grus iblandet. b) stærkt 
undergrundsblandet fyld, brungult med ret stort 
lerindhold. C) mellem-gråbrun ret leret og humøs 
muld, med nister og klatter af undergrundsmateriale, 
primært ler. Undergrunf: siltet ler, ekstremt kompakt. 
Lys brungul. 

  

234   Kogestensgrube   68   (Ikke snittet) Skørnede sten (op til 15 cm i diam.) men 
også en del skærver i mellem til mørkbrun muldet fyld. 
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238   Kogestensgrube   76 32 En skrå og en rundet side. Bunden skråner let. UG = 
gulgrå siltet sand. Fyldbeskrivelse: (a) Heterogen fyld, 
overvejende mellem til mørk gråbrun muldet sand, 
blandet med mellem brunt sand. Mange ca. håndstore 
sten. Minus TK. Enkelte skår. Diffus overgang til (b). 
(b): Hetrogen fyld, overvejende mellembrunt sand, 
iblandet lys gulgrå undergrundslignende sand. Ingen 
(eller kun ganske få) skørnede sten. Minus trækul, Lidt 
diffus overgang til undergrund. Fund: Keramik fra fyld 
(a)/ overgangen mellem fyld (a) og (b).  

69 

246   Jordovne       Begge anlæg (både a og b) tolkes som jordovne, 
ingen primær ild her, men de brændte sten har 
funktionen. 

  

246 a Jordovn   50 18 Er oprindeligt ca. 50 cm ø, skæres nu af A246b. 
Fylden er mere gråbrun end b) Meget homogen 
mellemgråbrun muld med nister af trækul, lyse nister 
af lysere grå og hvidgult undergrundsmateriale: Silt 
blandet med sand/grus. 5 ildskørnede og sodplettede 
sten i fylden. 

  

246 b Jordovn   50 24 Er mere langstrakt Ø-V, ca. 50 cm lang og 80 cm bred. 
Fylden er mørk gråbrun med nister af tk og lysere 
nister af hvidgult undergrundsmateriale. I fylden ses 
flere håndstore (? Utydelig skrift) stykker ildskørnet 
sten.  

  

248   Udgår       Er heller ikke målt, og er ingenting (dyregang)   

249   Udgår       Er heller ikke målt, og er ingenting (dyregang)   

249   Udgår           

253   Fyldskifte       oprensning på grund af sten i området. Stenene har 
ikke forbindels etil graven. Fylden er heterogent mørk 
brungråt siltet sand med pletter af mellembrunt siltet 
sand. En del sten 5-15- cm. I sydenden også større 
sten o. 20 cm i diameter. Tolkning: En del af større 
område med bevaret gammel muldhorisont, farven 
dog lidt mørkere her og dermed muligvis rest af 
højfyld. 
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260   Stolpehul   28 18 Fyld (a): Homogent mørkt gråbrunt muldet sand. Dog 
enkelte nister af gulbrunt sand. (b): Homogent mellem 
til lysbrunt sand. En anelse mørkere end den omgivne 
gule UG (sand). 

  

263   Langhus       langhus bestående af 5 sæt tagbærende stolpehuller, 
stort set øst-vest orienteret med en svag forskydning 
NV/SØ.Huset er helt frilagt. Der er ingen dørstolper 
bevaret, ej heller vægstolper. Huset dateres ud fra sin 
type samt ud fra fund fra nærliggende gruber: keramik 
fra yngre bronzealder. Afstanden mellem de enkelte 
stolpehuller i sættene er - fra vest mod øst: 3,20 m, 
3,10 m, 3,30 m, 3,40 m. Lægges 1 m til i hver side har 
husets bredde været 5,5m. Afstanden mellem de 
enkelte sæt af stolper er følgende. 3,90m, 4,10m, 
3,0m, 3,2m. Afstanden mellem de to yderste 
tagbærende stolpesæt udgør 14,3 m. Skal husets 
oprindelige længde estimeres tillægges ca 1,5 m i hver 
ende, hvilket får længden af det oprindelige hus op på 
17,3m. Dybden af de tagbærende stolpehuller varierer, 
men ligger gennemsnitligt på omkring 20-22cm. Max. 
er 25 cm , min. er 7 cm (?)  

  

263 Fortsat         Stolpehullerne er typisk fladbundede med nærmest 
lodrette sider med mørkbrun-mørk gråbrun sandmuld 
som fyld. Huset er beliggende på fladt terræn på 
rygningen som udgravningsfeltet ligger på. Fra 
rygningen (90m.o.h) er der vid udsigt i alle retninger. 
Rygningen er et af de højeste punkter i området , dog 
overgået af Baunehøj i sydøstlig retning med 102m. Til 
huset hører følgende stolpehuller: (A431, 438), (A432, 
445), (A449, 452), (A462a, 460), (464, A465a). A 431 
står lidt skævt for, men er formentlig hørende til huset. 
A 465a er kun 7 cm dybt. 
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264   Fyldskifte       Fyldskifte under den gamle muldhorisont (se T. 8). 
Fyld: Mellem brungråt siltet sand. Diffus afgrænset 
(enkelte steder). Omgivende fyld varierer fra lyst til 
mellembrunt siltet sand. En del mindre sten (tværmål 
ca. 5-10 cm). 

  

264 1 Dyregang?   20 22 Fyldskifte under stenspor. Fyld af mellem brungråt 
siltet sand med plamager af mellembrunt  siltet sand. 
Fund af ildskørnet flint og trækul. 

40, 41 

265   Stolpehul?       Muligt stolpehul. Efter snitning ses intet særligt - 
formodentlig en dyregang - med lille gnalling keramik.  

  

266   Kogestensgrube   110 50 Fladbundet med en skrå og en rundet side. UG = I den 
øverste del siltet gulgrå sand, i bunden sandet gulgrøn 
ler, Ikke bemærket rødfarvning af ug. omkring 
kogestensgruben. Fund: TK (ikke fra specifikt lag). 
Fyld (a): Homogen mørkbrun muldet let humøst sand. 
Mange skørnede sten (nærmest kompakt). Stenene 
typisk håndstore, men også nogle med diameter op til 
15-18 cm. (b): Homogen mørk/brunsort let humøst 
trækulsholdig fyld -med mange ca. håndstore 
skørnede sten. (c): Homogen sort trækulsholdigt fyld -
dels regulære stykker samt humøst omsat trækul. 
Meget sortfarvede, med fragmenter af skørnede sten. 

68 

266 Fortsat         (d): Homogent mellembrunt muldet sand. Bemærk: 
Fyld (d) skal enten opfattes som nedgravning af større 
sten, el. opfyld i forbindelse med, at stenen er blevet 
rokket løs ved dyrkning. Relationen mellem fyld (d) og 
kogestensgruben er uklar. Enten er gruben lagt helt op 
til stenen, eller også synes en evt. nedgravning af 
stenen at skære kogestensgruben, som sagt er 
relationen ikke entydig. 
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268   Nedgravning / 
stenkule 

      Stenfyldt nedgravning, formentligt i  forbindelse med 
sprængning af sten. Fremstod i fladen som 
rektangulært fyldskifte, orienteret N-S. Anlægget blev 
oprenset i fladen, og fladen blev registreret i 1:20 (se 
T21). Længst i fladens sydende flere større sten (ø: op 
til 30-50 cm), ellers mere spredt med små/mindre sten 
i fladen. Stenene var af meget forskellig karakter, dels 
regulære granitsten, flager/skærver af granit samt 
utildannede flintknolde. Umiddelbart kunne anlægget 
minde om en grav. Den nordlige halvdel blev gravet 
bort, hvorved det blev klart, at der ikke var tale om en 
grav. Anlægget var fyldt op med frem for alt 
skærver/flager af granit (formodentligt fra bortsprængt 
sten) samt mange mindre sten og skærver (også 
mange flintknolde) i helt tilfældig sammenhæng. 
Fylden mellem stenene virkede løs og ikke 
umiddelbart "gammel". Formodentlig er der i området 
fjernet en større sten ved. sprængning. 

  

268 Fortsat     180 30-32 Profil: Fix 175 over top af jernrør (rør 1). Fladbundet, 
med en skrå og en lodret side. Fyld: (a): Som 
beskrevet i fladen på T21, d.v.s.: Heterogen, 
overvejende mellembrun/mørk gråbrun sandmuld -
blandet med mere mørkgrå fedtet mere? materiale. 
Desuden spredte nister af gulbrun 
undergrundslignende sand. Fylden nærmest kompakt 
med sten -især skærver/flager af sprængt granit (ø: 20 
cm), samt mange småsten, heriblandt mange 
utildannede flintknolde. UG: Heterogen gulgrå og 
gulbrun sand. 
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268 Fortsat         Fladebeskrivelse, T21 - fyld a): Het., overvejende 
mørkbrun/mørk gråbrun sandmuld blandet med mere 
mørk-grå fedtet muldet mat. Desuden spredte nistre af 
gulbrun ug-lignende sand. Fylden nogenlunde klart 
afgrænset til ug., men stedvis mere diffus pga 
dyregange. Mange ca håndstore sten i fylden, som 
dog ikke danner tæt sammenhængende lag. NB: flere 
flintknolde blandt disse sten. Også større sten med 
diameter på op til 30 cm -flere af disse minder om 
flager fra sprængte granitsten.  

  

270   Stolpehul   96 32 Skrå samt atypisk side, atypisk bund.  Fyld: A): 
heterogent mellem til mørkt brungråt siltet sand med 
mørkere plamage. B): homogent lyst til mellem 
gråbrunt siltet sand. C): som A) -dog lysere. UG: lys 
gulbrun siltet sand med en del små sten =gruset.  

  

271   Stolpehul ?   ca. 35 
oprindeligt 

  Lå i bagsnit til A438 stolpehul, hus A263. M:b. siltet 
muld, spættet med lyst gule nister/brungule nister. 

  

312 a Fyldskifte       Fladen, fyld A): nogenlunde hom. mørk 
gråbrun/mørkbrun muldet sand med spredte nistre af 
gulbrunt sand. Tolkes som gammel muld-horisont! 
Indeholder enkelte, spredte trækulsnistre. Fremstår 
tydeligst mod øst/i den østlige del samt omkring den 
centrale stenlægning. Mod vest væsentlig mere diffus -
her også forstyrrelser i form af de tidligere søgegrøfter. 
Generelt mere diffus og ug-blandet langs kanterne. 

  

312 b         Fyldbeskrivelse A312b)Bemærk: efter 2. oprensning er 
der ikke foretaget en egentlig 
fyldbeskrivelse/lagbeskrivelse på grund af kraftig vind 
og sol, meget støv og flyvende sand samt udtørring. 
Fylden har dog haft en gråbrunt karakter meget lig 
gammel muldhorisont. I pletter mere 
undergrundslignende. 
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312 c         Efter 3. oprensning: betydeligt flere små sten (Ø6-7 
cm) samt relativt mange håndstore sten og lidt større 
stykker naturflint. Vestende har mere 
undergrundsholdig efter 3. oprenening (T6) - dog 
længst mod vest mellem lidt større sten undtagelse - 
se T for nærmere beskrivelse. 

  

312 d         Fyldbeskrivelse A 312, fladen efter 4. oprensning: i 
tiltagende grad gulbrun, undergrundslignende sandet 
fyld.I østenden - omkring de store og pænt lagte sten - 
er fylden mere mørk brun muldet og har karakter 
(måske) af et stort stenspor. I forh. til det forrige niveau 
er der færre små sten (Ø6-7 cm) tilsyneladende, 
mennye håndstore granitsten er fremkommet.   

  

312 e         5. oprensning. Østende. Fyld: E): het., dog 
overvejende lys gråbrun muldet, let siltet sand. Stedvis 
noget blandet med gulbrun ug-lignende sand. Som det 
fremgår af tegningen ligger der flere sten i fylden. 
Foruden de tegnede sten er der, særligt mod nord, 
mange småsten (ø =5-8cm) i fylden, heriblandt flere 
utildannede flintstykker. Er meget diffus afgrænset.  

  

312 f Stenspor       F): het. mørkbrun sandmuld blandet med gult/gulgråt 
ug-lignende sand. Formodentlig et stenspor. 

  

312 Profil         Beskrivelse af profil: Anlægget er blevet snittet med et 
langsgående snit, men anlægget lader sig nærmest 
ikke erkende i profil. Stedvis ses en ganske tynd stribe 
af den gråbrune fyld A312E). I den centrale del af 
profilen - ved koncentrationen af sten i fladen- er der 
mere "dybde/tykkelse" på fyldskiftet -ca 4 cm. Her lidt 
uregelmæssig fladbundet. Endvidere ses særligt mod 
enderne af profilen nogle dyregange. Umiddelbart 
under fyldskiftet består ug. af stenet sand, som dog ca 
2 m længere nede bliver til ret hom. gulgråt, næsten 
stenfrit sand.   

  

315   stenspor   44 12 skrå sider og plan bund. Fyld som A353   
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316   stenspor   33 12 én skrå og en rundet side, plan bund. Fylden som 
A353 

  

338   stenspor   200 38 Formodet fyldskifte opstået i forbindelse med 
fjernelse/bortsprængning af stor sten. Nogenlunde 
cirkulær i fladen. I snit nigenlunde fladbundet, dog let 
synkende bund med let uregelmæssige, nærmest 
rundede sider. Lagbeskrivelse fyld: a) nogenlunde 
homogen mellem- til  mørkbrun muldet sand spættet 
med gulorange sandnister dog. Spredte cirka 
håndstore sten, særligt mod bunden flere håndstore 
og lidt større granitskærver. b) Heterogen, 
overvejende gulorange sand men kraftigt blandet med 
den brunlige muldede fyld a). c)Linse af rent gulligt 
sand. vEd snitning af anlægget er der fremkommet 
spredte flintafslag samt et glaseret skår og et stykke 
jern, alt indsamlet. Bemærk: særligt skarpt afgrænset 
og stensporsagtigt i den nordlige side. 

27-29 

342 a stenspor   96 35 uregelmæssigt skålformet i snit, enkelte sten i fylden, 
som er homogent mørk brun muldet sand ispættet lyst 
undergrundssand. Tydeligt afgrænset. "Formodet 
stenspor". 

  

343   stenspor   88 14 som A 344 dog kun nister af undergrundssand. En 
større sten i fylden og rækkende ned i undergrund. 
Fyldskiftet er tydeligt afgrænset. "Formodet stenspor". 

  

344   stenspor   88 19 regelmæssig, fladbundet i snit. Fylden er homogent 
mellembrunt let muldet sand med pletter af lyst gult 
undergrundssand (2-4 cm). Tydeligt afgrænset. 
Anlæggene 343 skærer ind over den østlige del af 
344. "Formodet stenspor" 

  

346   stenspor   68 29 regelmæssigt skålformet nedgravning. Fylden er 
homogent mørk brun muldet sand med pletter og 
nister af undergrundssand. "Formodet stenspor". 
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349   sten   54 8 snit lagt ved større sten, viste en muldrest omkring 
stenen, max 8 cm dyb. Mellembrunt homogent svagt 
muldet sand, tydeligt afgrænset. Stenen er 50x32 cm  
og ligger med 9/10 over undergrundsniveau. 

  

350   dyregang   34 max.18     

351   udgår       ses ikke i snit   

352   dyregang   23 8 Heterogent lyst brunt, svagt muldet sand, diffus 
afgrænsning 

  

353   stenspor   48 16 Form: én rundet side og én skrå, plan bund. Fyld: 
homogent mørk brunt let leret sand, tydeligt 
afgrænset. Formodet stenspor. 

  

359   kogestensgrube   92 28 Aftrappet vestside, uregelmæssig bund. Fylden a) er 
den primære fyld i gruben: homogent mellembrunt 
muldet sand, enkelte trækulsnister, mange sten, nogle 
skørnede enkelte sodede. Tydeligt afgrænset mod 
undergrund, dårligt afgrænset mod fyld b) tolket som 
en rest af gammel muldhorisont, som ikke ses i 
grubens vestlige side, kan skyldes lille terrænfald?Fyld 
b) er: lidt lysere end a) og med nister af 
undergrundsmateriale, diffust afgrænset. c): rest af 
gammel søgegrøft, lidt mørkere end a), dog iffus 
afgrænsning mod b). 

  

361   dyregang   30 max13     

364   dyregang   82 max.20 homogent mellembrunt, svagt muldet sand, tydeligt 
afgrænset  

  

365   stenspor   46 12 Rundede sider, plan bund. Fyld: Homogent mørkt 
brunt svagt muldet sand, meget skarpt afgrænset. 
Formodet stenspor. 

  

368   dyregang   58 26 Øverst et 4-6 cm tykt fyldskifte med 4 dyregange, 10-
20 cm dybe, mellembrunt sand, tydeligt afgrænset. 

  

376   stenspor   64 14 formodet stenspor, fyld som A360. Har skrå sider og 
plan bund 

  



Side 47 af 91 

 

383   fyldskifte   104   Oval form i flade. Beskrivelse af flade: lys til mellem 
brunt siltet sand med en del plamager af lys gulbrun 
ug. Samt stenspor med mørkt brunt humøst sand. Ug.: 
lys gulbrun sand. Mod vest mere gruset. 

  

384 arb. Beskr. fyldskifte/grube?       Samlet arbejdsbeskrivelse for A 384 (T24): anlægget 
blev i fladen registreret som et aflangt fyldskifte (5 x 
1,8m), der kunne være et grav-anlæg pga den aflange 
form (der dog vender N-S) samt flere store sten og 
keramik-skår i fladen. Den sydlige halvdel blev gravet 
med skovl og ske og hvert stenlag tegnet i fladen. Ved 
afrensning af Niv. 2 (T14) fremkom flere fyldskifter, 
hvor kun det nordligst liggende mørke fyld med 
stenpakning belv afgravet.Der synes ikke at være 
nogen sammenhæng mellem fyldskifterne  
(stenpakning og det resterende)! Til og med Niv 4 er 
anlægget fulgt i form, men siden udvidedes 
nedgravningen i siderne for at få sikkerhed for 
anlæggets udbredelse. Efter iv. 6 snævredes siderne 
mere ind og anlægget blev forsigtigt gravet med skovl 
(ingen sten!). Rødbrændt ler i vestsiden, spredt 
keramik  i alle lag samt fund af tand fra stort dyr tyder 
på at anlægget ikke skal ses som grav, men nærmere 
må tolkes at være en grube. Den nordlige halvdel tømt 
for keramik. Den 18-8 revurderedes fladen i den 
sydlige halvdel. 

  

384 Niv. 1 fyldskiftegrube       Detailtegning niv. 1. 1:20. T 12. Fyld: A): mørkt brunt 
humøst siltet sand med plamager af mellembrunt siltet 
sand. Med keramik og flint. B): mellem brunt siltet 
sand (anelse lysere end A), men er muligvis 
sammenhængende). C): som B) med plamager af 
orangebrun ug. med enkelt stk orange tagl - 
dyregang? D): het. mellem brungråt siltet sand med 
pletter og plamager (lysere og mørkere). Plamage 
med en del lys gulbrun ug.  
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384 Niv. 2 grube/grube       Detailtegning 1:20. Niv. 2. T 14. Fyld: A): mørkt brunt 
siltet sand med plamager af hhv mellem til mørkt 
gråbrunt siltet sand og mørkt brungråt siltet sand samt 
område, hvor lyst gulbrunt siltet ug-sand er iblandet. 
B): lyst brungråt siltet sand med pletter/plamager af 
lyst brunt siltet sand samt mørkt brunt siltet sand. C): 
het. mellem til mørkt brunt siltet sand med pletter af 
lyst brunt sand. D): het. mellem til mørkt brungråt siltet 
sand iblandet en smule lyst brunt sand. Diffus 
afgrænset. E): hom. mørkt brungråt siltet sand. F): 
hom. mellem gul-gråbrunt siltet sand.  

60-64, 74 

384 Niv. 3 fyldskifte/grube       Detailtegning 1:20 Niv. 3. T 18. Fyld: mørkt brunt siltet 
sand med plamager af mørkt brungråt samt lyst brunt 
siltet sand. En del større sten.  

75 

384 Niv. 4 fyldskifte/grube?       Detailtegning 1:20. Niv. 4. T19. Fyld: A): mørkt brunt 
siltet sand med plamager af hhv mellem til mørkt 
gråbrunt og mørkt brungråt siltet sand. B): lyst 
brungråt siltet sand med pletter/plamager af lyst brunt 
samt mørkt brunt siltet sand. C): het. mellem til mørkt 
gråbrunt siltet sand med pletter af lyst brunt sand. D): 
het. mellem til mørkt brungråt siltet sand iblandet en 
smule lyst brunt sand. Diffus afgrænset. E): hom. 
mørkt brungråt siltet sand. F): hom. mellem gul-
gråbrunt siltet sand. G): spættet, omrodet, "løs" lag af 
A) og gulbrun ug. H): hom. mellem gråbrunt siltet 
sand. Diffus afgrænset mod F).   

76, 102 
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384 Niv. 5 fyldskifte/grube?       Detailtegning 1:20. Niv 5. T22. Fyld: A): mørkt brunt 
siltet sand. B): omrodet "løs" mellem brungråt siltet 
sand og gulbrunt ug-ler. C): het. Lag af mørkt brunt, 
mørkt brungråt samt mellembrunt siltet sand. Enkelte 
områder med nistre af gulbrunt ug-ler. D): het. mellem 
gul-gråbrunt siltet sand. E): mørkt brungråt siltet sand 
med plamager afgulbrun ug. F):lyst grå-gulbrunt siltet 
sand (som ug-ler iblandet en anelse lyst gråt siltet 
sand.). G): hom. mørkt brungråt siltet sand. H): Lyst 
gråt siltet sand- anes svagt. I): overvejende gulbrunt 
ug-ler, men iblandet mørkt brunt siltet sand. K): het. 
lyst til mellem gråt siltet sand. Ug: gulbrunt ler med 
"lommer" af sand.  

77, 81 

384 Niv. 6 fyldskifte/grube?       Detailtegning 1:20, Niv 6. T24. Fyld: A): mørkt sort-
brungråt siltet sand. B): hom. Lyst gråt siltet sand. C): 
brungult mellem til mørjkt gråbrunt siltet sand med 
pletter/plamager af orange grovkornet sand (opløste 
sten?) samt "striber" af brun-orange ug-ler.E): spættet, 
omrodet, "løs" mørk brun siltet sand og gulbrunt ug-ler. 
F): lyst gult ler.  

83-85 

384 snit 1 fyldskifte   140 23 Snit af lag E) og F), der i fladen blev tolket som del af 
A384. Snit i to faser på hhv T14 og T19. For 
beskrivelse af lag E),F), H) se ovenfor (T19). 

80 

384 snit 2 fyldskifte   140 18 T 19. Snit af lag C), der i fladen blev tolket som del af 
A384. Fyld: mellem til mørkt brunt siltet sand (ligner 
dyreaktiviteter).  

  

384 snit 3, lag 
K 

rodvælte?   90 58 Snit 3. T22. Mulig rodvælte, tolket i fladen som del af 
A384. Atypiske sider samt bund. Fyld: L): mellem til 
mørkt brungråt siltet sand. M): gulbrun siltet sand (ug) 
iblandet en smule L). Diffus afgrænset. N): het. Siltet 
sand samt gulbrun ug. 
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384   fyldskiftegrube?   166 86 Profil. Fyld: a): heterogent mørkt brunt (humøst) siltet 
sand. B): heterogent mellem brunt sandet silt iblandet 
en del gulbrun ug. C): heterogent lag af mellem gråt 
siltet sand med pletter af gulbrun ug samt rødbrændt 
ler. D): lyst gråt siltet sand ibl. Gulbrun ug. E): spættet 
"omrodet", mørkt brunt siltet sand og lys gulbrun ug-
ler. F): het. mørkt brungråt siltet sand opblandet med 
B) og med pletter af gulbrunt ug-ler. Diffus afgrænset 
mod H). H): het. mellem gråt siltet sand med ug-
pletter. I): hom. mørkt (sort) brungråt siltet sand. K): 
het. lag af I) iblandet lys gulbrun ug. L): het. lag af lyst 
gråt siltet sand med pletter af gulbrun ug. - især mod 
øst. Diffus afgrænset mod øst.  Tyndt lag (ca 1 cm) 
orangebrun grovkornet sand mellem lag I) og H).  

  

385   Udgår       Dyregang   

386   Udgår       Stenspor   

387   Stolpehul   30 13 Mellembrun-gråbrun siltet muld, lysere i siderne og 
mod bunden som anført på T. her, bredden af det 
mellemfarvede lag er 23 cm. 

  

388   Stolpehul   32 14  Mellembrunt siltet let humøst jord, muldet, ligner lidt 
A387. 

  

391   Udgår           

392   Udgår           

395   Udgår           

396   Udgår           

403   Udgår           

407   Udgår           
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409   Grube   580 50 Profil 1. Langoval til pæreformet i fladen, orienteret ca 
NV/SØ. Anlægget er snittet på langs (profil1), desuden 
er der registreret en profil 2 (N/S profil mellem SV og 
SØ-kvadrant). Er altså snittet kvadrantvis med 
indsamling af fund fra hver kvadrant. Formoder at 
NV+NØ-kvadrant vil blive tømt senere. D. 18/8-08 -
anlægget er nu tørret. Kvadrantvis. Registreret ekstra 
profil i NV-kvadrant i forbindelse med A409.1 (se T23 
+25). Fremstår fladbundet i profil med én lidt 
uregelmæssig og én noget skrå side. Fremstår som én 
samlet, større nedgravning (ikke præg af 
grubekompleks, som tidligere antaget). Fra anlægget 
er der indsamlet keramik, flint, trækul og brændt 
knogle -samt diverse sten. Ug. er sandet og stenet, 
men mod anlæggets bund væsentlig mere leret.  
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409 fortsat1         Profil 1: Fyld: A): homogen, kompakt mørkbrun til mørk 
gråbrun sandmuld med et ret stort indhold af silt. 
Fylden er i partier spættet med nistre af tk og 
rødbrændt ler. Laget indeholder ret mange sten, 
hvoraf de fleste (godt 50 %) er brændte og/eller 
ildskørnede. Der er spredt keramik, flint og lidt 
hvidbrændt  knogle i laget.Bemærk: Denne fyld er 
identisk med fyld A) i profil 2, og fyldbeskrivelsen er 
kopieret fra beskrivelsen af profil 2. B): Lysere 
materiale, nogle steder næsten reel ug.-silt, andre 
steder mere blandet med muld og grå - gråbrun af 
fave. Identisk med fyld B) i profil 2 og beskrivelsen 
hentet herfra. C): het., overvejende mellem brun til 
gråbrun sandmuld, blandet med gulbrunt/gult ug-
lignende siltet sand. Med enkelte ca håndstore sten. 
D): linse af hom. mørkbrun sandmuld. C): hom 
kompakt mellembrun sandmuld. Tydeligt, skarpt 
afgrænset. Opfyld fra gammel søgegrøft?, eller anden 
moderne forstyrrelse. UG: het., dels gulbrun sand/siltet 
sand - ret stenet. Mod anlæggets bund dog mere leret. 

  

409 fortsat2 Grube       Større grube/grubekompleks. Fyldbeskrivelse i fladen 
efter cirka 28 cm´s afgravning i SV-kvadrant: homogen 
mellem til mørk brun muldet sand, dog spættet med 
gulbrune nister og linser af sand. I det sydøstlige 
hjørneobserveret nærmest sort muldet fyld med en 
dek mindre stykker hvidbrænst knogle. I fylden ellers 
en del tk samt nister af rødbrændt ler. Endvidere 
mange sten i fyldenprimært håndstore skørnede sten, 
men også enkelte ikke-skørnede. Desuden spredt flint 
og keramik. 
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409 fortsat3         Profil 2: NNØ-SSV. Gruben har en jævnt skrånende 
side, snittet er 2,0 m langt. Fylden a) er homogen, 
kompakt mørk brun til mørk gråbrun sandmuld med ret 
stort indhold af silt. Fylden er i partier spættet med 
nister af trækul og rødbrændt ler. Laget indeholder ret 
mange sten, hvoraf de fleste, godt 50% er brændte 
og/eller ildskørnede. Der er spredt keramik i laget. 
Optaget trækul, keramik, brændt knogle samt flint fra 
laget. Lag b) en linse af lysere fyld, nogle steder 
næsten rent undergrundssilt, andre steder mere 
blandet med muld og fyld af grå-gråbrun. 

30-37 

409 NV-
kvadrant 

grube       Efter afgravning af ca 12 cm i den NV-lige del af A409 
kunne udskilles et nogenlunde cirkulært anlæg, som 
syntes at skære (yngre end) hovedanlægget A409. 
cirkulære anlæg blev benævnt A409.1. Dette anlæg 
var ret tydeligt afgrænset. Centralt i anlægget var 
fylden mere gråbrun og med flere sten på op til ca 20 
cm. Omkring denne fyld en mere lys brun (udvasket?) 
fyld. 

  

409 NV-
kvadrant 
fortsat1 

        Fyld: A409a): se beskrivelsen af profil, T20. A409c): se 
beskr. af profil, T20. A409.1 A): hom mørk gråbrun 
sandmuld, som er svagt siltet. Dog spredte nistre af 
gulbrun ug-lignende sand. Keramikskår samt 
granitsten med diametre på op til 18-20 cm spredt i 
fylden. Fylden minder om A409a). Den vestligste del 
forekom mere lys brun og kunne evt adskilles som 
separat fyldskifte. A409.1B): het. , overvejende lys 
brun sandmuld blandet med mellemgråt siltet sand og 
gulbrun ug-lignende sand. En udvaskning af fyld 409.1 
A)? Ret tydelig afgrænset til ug.  Ug: overvejende 
gul/gulorange siltet sand blandet med lys grå mere 
lerede partier. 

  

409 NV-
kvadrant 
fortsat2 

        Profil 3. (NV-kvadrant). Fyld: A): se beskrivelse af 
profil 1, T20. C): se beskrivelse af profil 1, T20. F): 
het., overvejende gulbrun siltet sand (omlejret ug.) 
blandet med gråbrun sandmuld. 
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409 1 grube   126 42 Grube (udskilt ved tømning af A409, NV-kvadrant, ca 
12 cm afgravet). I fladen så det ud til at A409.1 var 
yngre end A409 (A409.1 skar A409). I profil kunne 
denne relation ikke iagttages (tydelig adskilt). Gruben 
lidt uregelmæssig cirkulær i fladen; i profil svagt 
rundbundet med én let skrå og én rundet side. Fyld: 
A): hom. mørk gråbrun sandmuld, svag siltet. Spredte 
nistre af gulbrun ug-lignende sand. Keramikskår samt 
granitsten, hvoraf nogle af dem er varmepåvirkede 
(max 18-20 cm i diameter) spredt i fylden. Enkelte tk-
nistre og -stykker. C): hom. lys gulbrun siltet sand -
indskredet eller omlejret ug-mat. D): hom. lys 
gråbrun/brun siltet sand. Med enkelte sten (Ø max 16 
cm). med lidt keramik. Anlægget er tømt. 

  

415   Udgår           

417   ?           

428 a Stenspor 
fyldskifte 

      Stenspor/overfladisk fyldskifte.   

431   stolpehul tagbærende i 
hus A 263 

30 18 regulært stolpehul med let skrå sider og plan bund. 
Fylden meget lys: lys brunt til lys gråbrunt svagt 
muldet sand. Tydeligt afgrænset. 

  

432   stolpehul tagbærende i 
hus A 263 

29 20 regulært stolpehul med let skrå sider og plan bund. 
Fylden heterogent mellembrunt til lyst gråbrunt svagt 
muldet sand. Tydeligt afgrænset. 

  

434   fyldskifte   100   Beliggende sydligt fra midten af huset A263. Ikke 
velafgrænset i fladen på grund af sandet/siltet UG. 
Snittes N-S. Fylden mellembrun-gråbrun, spættet med 
lyst gule og grågule undergrundsnister. Funktion uvis, 
men beliggende inden i huset. 
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435 Arb. 
Beskr. 

Fyldskifte / 
stenkule 

      Fremstod i fladen som nærmest pæreformet, 
grubeligninde anlæg med en stor sten i midten. Efter 
kraftig oprensning fik anlægget en mere uregelmæssig 
fremtoning, -med en tendens til opsplitning i to anlæg. 
(skitseret ind på planen m. snit). Endvidere spredte 
halvstore sten (vel 9 max 30 cm) i fladen, hver af de 
enkelte var skørnede -dog næppe p.g.a. opvarmning, 
men snarere naturligt, evt. fragmenter af en stor knust 
sten. Også i profilen tendens til opsplitning i to anlæg, 
-om end ikke helt entydigt/klart. Beskrevet som to 
anlæg: A435,1 og A435,2 Begge anlæg kan ikke 
tolkes nærmere end fladbundede uklare fyldskifter. 
A435,2 indeholder dog store sten, som var synlige i 
fladen. Evt. Skal anlæggene opfattes som muldrester 
omkring den store sten, el. stenspor?  

  

435 1 Fyldskifte 
(stenspor?) 

  80 8 eller 
18 

Rundede sider og uregelmæssig bund, som snarest 
skyldest dyregange. Skal nok opfattes som fladbundet. 
Fyld: Homogent mellembrunt muld/ let humøst sand. 
Stedvist let spættet med nister af gulbrunt UG sand. 
Diffus overgang til A435,2. 

  

435 2 fyldskifte   112 14 Lidt uregelmæssig flad bund. Fyld: Heterogent, 
overvejende mørkbrunt muldet sand, blandet med lys 
gråbrun sand og nister + linser af omlejret gulbrunt UG 
sand. Ca. 8 cm vest for profilen er en meget stor sten, 
(ca. 60x40 cm). UG = Gulbrun siltet sand med gulgrå 
indslag. 

  

437   Udgår           

438   stolpehul tagbærende i 
hus A 263 

20 19 rette sider og plan bund. Fyld af homogent 
mellembrunt muldet sand. Tydeligt afgrænset. 

  

441   Udgår       Dyregang.   

442   udgår       Dyregang.   

443   Udgår       Overfladisk fyldskifte/intet at se i profil.   
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444   stolpehul   26 11 rundbundet med fyld af homogent mellembrumt let 
muldet sand med nister af undergrundsmateriale. 
Tydeligt afgrænset. Tolkningen er lidt usikker 

  

445   stolpehul tagbærende i 
hus A 263 

29 25 Rette sider og plan bund. Heterogen mellem- til lyst 
brunt, svagt muldet sand. Nister af trækul og 
undergrundsmateriale. Diffust afgrænset. Prøve af 
trækul hjemtaget 

38 

447   udgår       dyreaktivitet   

448   Fyldskifte   180   Moderne formentlig! 180 x145 cm, snittet Ø-V, max 8 
cn dyb. Diffust fyld af mørkt brunt humøst siltet sand 
med en del sten i forskellige størrelser (Ø: 5-25 cm) 
Dybde fra 1 cm til max 8 cm i snittet. Fund: 4 cm 
stykke hårdt brændt orangerødt tegl/mursten 
=moderne. 

  

449   stolpehul tagbærende i 
hus A 263 

40 24 Let skrånende sider og plan bund. Fylden mørk brun til 
mørk gråbrunt sandmuld, i nedreste NØ-lige del med 
et oindslag af undergrundsmateriale i form af lyst, leret 
sand/silt. Flere småsten i fyldenm op til 5 cm. 
Undergrund er meget gruset/småstenet, deraf 
formentlig stolpehullets relativt store størrelse, det er 
større end de fleste andre stolpehuller i huset, dog ret 
lig sin makker A 452. Fint stolpehul. 

  

452   stolpehul tagbærende i 
hus A 263 

41 24 rette sider og plan bund. Mindre sten i nordlige side 
nederst. Fyld: homogent mørk brunt mulidet sand, 
spættet med lyst gult undergrundsmateriale, tydeligt 
afgrænset. 

  

453   stolpehul   16 10 et lille, fyldskifte  i snit med en skrå side og en lidt 
mere lige - skrå bund. Fylden heterogent lyst brunt til 
mellembrunt let muldet sand med nister af 
undergrundsmateriale. Tydeligt afgrænset. Tolkningen 
lidt usikker.  

  

454   udgår       dyreaktivitet   

455   Udgår       Overfladisk fyldskifte som i profil opløser sig i 1 eller 2 
dyregange. 

  



Side 57 af 91 

 

457   Stolpehul   38 14 Muligt stolpehul, står dog meget skarpt i profil, -præg 
af stenspor. Fyld homogen mørkbrun muldet sand. 
Flintaffand og enkelte ca. håndstore sten i fylden. 
Skarpt afgrænset til UG mod N. 

  

458   Udgår       Muldrest omkring sten.   

460   stolpehul tagbærende i 
hus A 263 

32 14 let rundet side og bund, ene side mere udkraget. 
Fylden heterogent lyst til mellembrunt, svagt muldet 
sand i spættet undergrundsmateriale. Nister af trækul 
(for små til at udtage prøve) og af brændt ler. Tydeligt 
afgrænset. 

  

461           I fladen 235 x 130 cm stort f.s som i farven domineres 
af et mørkt indtryk: spor af ild i form af trækulsnister, 
lidt fejlbrændt (rødt) keramik, lidt brændt flint, 
ildskørnede og sodede sten ect. N-S orienteret. 
Opregnes og fotograferes. Tegnes ikke i fladen i M 
1:20. Snor opsættes Ø-V, som er indmålt.   

  

461           Graves med ske, da der er mange genstande. Graves 
i bund med ske/spade, undergrunden erkendt kompakt 
og meget stenet. Udtørret silt med tætte små sten i 
bunden. Foto. Profil tegnes 

  

461           Mørk chokoladebrun - brunsat sandet og siltet muld. 
Heterogen i farven, spættet med nister af u.g materiale 
og trækul. Stykker af hvidbrændt flint, brændte eller/og 
ildskørnede sten. Human flint. Rødbrændt (ovnbrændt) 
keramik. Mod bunden skævt heterogen i farven  - 
storspættet med præg af nedtrukne dyregange. 
Farven veksler mellem gult anlejret undergrundssilt, 
lysegrå til mørkegrå plamager med indhold af 
trækulsnister. 

  

461           Keramikken ligger primært i den midterste del af 
anlægget. Mistanke om enkeltgravskultur ud fra 
dekoration på redskaber x55 - 59 + x66 flint, br. Flint, 
keramik, knogle (br.), trækul, jordprøve 
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462 a stolpehul tagbærende i 
hus A 263 

38 24 rette sider og plan bund, hul efter håndstor sten i 
profilen. Fylden mørk gråbrun sandmuld med indslag 
af trækulsnister. Let leret i bunden i partier, en 
flintesten i fylden. Undergrunden er i toppen kompakt, 
siltet gruset/stenet i bunden mere leret, uden så 
mange sten. 

  

464   stolpehul tagbærende i 
hus A 263 

33 12 rette sider og plan bund. Fylden mørk gråbrun 
sandmuld, kompakt. Undergrund er let leret grus. 

  

465 a stolpehul tagbærende i 
hus A 263 

21 7 muligt tagbærende, men lettere tvivlsomt stolpehul, 
der er dog gravet for dybt ved afrømningen med 
maskine. Så den kan være god nok. Ingen 
fyldbeskrivelse. 

  

466   Udgår           

468   Udgår           

470   Udgår           

471   Udgår           

472   Udgår       Udgår, men er ikke tegnet (målt), se snittegning for ca. 
beliggenhed. 

  

473   Udgår       Udgår, men er ikke tegnet (målt), se snittegning for ca. 
beliggenhed. 

  

474   Udgår       Udgår, men er ikke tegnet (målt), se snittegning for ca. 
beliggenhed. 

  

475   Udgår       Udgår, men er ikke tegnet (målt), se snittegning for ca. 
beliggenhed. 

  

476   Udgår           

480   Stenspor 
fyldskifte 

      Stenspor/overfladisk fyldskifte.   

481   Stenspor 
fyldskifte 

      Stenspor/overfladisk fyldskifte.   

482   Stenspor 
fyldskifte 

      Stenspor/overfladisk fyldskifte.   

484   Stenspor 
fyldskifte 

      Stenspor/overfladisk fyldskifte.   
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485   Stenspor   32 12 Formodentlig stenspor. Skarp kantet. Homogent mb 
muld. 

  

486   Stenspor 
fyldskifte 

      Stenspor/overfladisk fyldskifte.   

488   Stenspor 
fyldskifte 

      Stenspor/overfladisk fyldskifte.   

492   Stolpehul   32 20 Stolpehul. Ensomt beliggende.   

494   Stenspor 
fyldskifte 

      Stenspor/overfladisk fyldskifte.   

499   Grube / stenkule   212   Maskinsnittet anlæg. Som på forhånd antages at være 
et rodvælte eller lignende. Da det blev snittet ville det 
ses at indeholde en sten som ligger øverst i et 
fyldskifte som indeholder mange sten af mindre 
størrelse. Uregelmæssig form: I fladen næsten 
cirkulær med mørkt jord med en plamage af gult ler i 
midten. NØ kvadrant er bortgravet. (a): Omlejret lyst 
gult lag ler med mindre klatter af mere muldet 
materiale (b): Let homogent siltet muld med nister af 
ug-materiale i det mellembrune-mellemgråbrune. 
Relativt løs, men alligevel kompakt. Pulveragtigt! (c): 
Lyst ug-silt (gult). Intet materiale formentlig moderne (? 
Utydelig skrift). Cirkulært. 
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500   Gammelt muldlag       Fladebeskrivelse. Område a) heterogen, dog 
overvejende mellem - til mørk brungråt sandet muld 
som bliver grå mod vest. Jævnt spættet med 
gullig/gulbrunt undergrundslignende sand. Ganske få 
små pletter (max. 15 cm i diameter) med trækul. Lidt 
flint og keramik spredt i fylden. Kompakt fyld. Område 
b)Homogen mellem-mørkbrun mulidet hunøst 
sand/sandmuld. Enkelte pletter af 
undergrundslignende materiale (gult/gulbrunt sand) I 
fylden ses en kpnc. af ca. håndstore sten vest for en 
meget stor sten, dog ikke en regulær stenpakning. 
Spredt i fylden findes flintafslag,særligt mod øst. I 
agttaget enkelte trækulsnister. Tolkning: Amk 
efterfølgende må være tale om en bevaret muldrest 
eller lignende, der er ikke tale om en egentlig 
nedgravning. Fund er sparsomme og spredte, tilfældigt 
indlejrede. 

  

500 Snit 2         Snit II ved balk i den sydlige del. Her sås i 
undergrunden en nedgravning, som kan være human 
eller del af et rodvælte: fylden c) hører til i denne. 
Profilen inkluderer omkring 25 cm gammel 
muldhorisont med enkelte fund a)homogent mørk brun 
siltet sand. Mod bunden dog med pletter af lyst 
gulbrunt undergrundssand. b) er en dyregang. C er 
homogent mellembrunt/svagt gråbrunt siltet sand uden 
fund. KAn være gammelt rodvælte?  

  

500 Øst for 
balk 

        T. 10. Fyldbeskrivelse af området: se 
lagbeskrivelsesark for A500, fladen, den 19/6-08, fyld 
B). Bemærk dog at stenene synes at ligge i et 
nogenlunde ensartet niv. (topniveau) 

  

500 Øst for 
balk 

        T. 11. Lagbeskrivelse i området: som T10, dog nu: C): 
gult - gulbrunt ug-sand med mørke, humøse 
dyregange. 
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500 Snit 3     338 16 A500, snit III. Længde af snit = 338 cm, men ej færdig-
afgrænset. Dybde max 16 cm. Bemærk: Bunden er 
generelt noget uskarp pga. dyreaktivitet. Bliver dybere 
mod N/NØ - måske begyndelsen på det lave område, 
som ses i den gamle, opgravede søgegrøft 
umiddelbart nord for snittet. Fyldbeskrivelse: A500 b) - 
som set i fladen og beskrevet på beskrivelsesark 
19.06.08, dvs. homogen mellem- til mørkbrun 
muldet/humøst sand/sandmuld - i profil en anelse 
mere spættet med gulbrunt undergrundslignende sand 
end set i fladen. Iagttaget enkelte trækulsnister + i 
profil set enkelt(e) knap håndstore ildskørnede sten 
(også skørnede sten i fladen dog). Med flintafslag. 
Undergrund: Gulbrunt sand, stedvis mere lysgrå i 
farven.  

  

500 Snit 4 Sten       Skitse af snit 4 i A500 - ej målfast, men tilnærmet (?). 
Fyld: a) Homogen mellembrun-lysebrun, let humøst 
sand med indhold af en del sten (mindre, op til ca. 15 
cm), spredt karakter. Den store sten er enten placeret 
sådan eller sænket - under alle omstændigheder har 
den været i menneskehænder. Det er, at dømme ud 
fra de mange sten foran stenen med indhold af 
behugget flint, sket før denne "deponering". Intet tyder 
på en moderne sænkning. Det formodes, at stenen er 
en randsten fra højen sb 5x? 
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501   Sænket sten / 
stenkule 

      Formodet sænkning af større sten. (historisk tid/1800-
tallet?). Fremstod efter muldafrømningen som et 
rektangulært, N/S orienteret anlæg, med større sten 
synlige i fladen, ca. 2,5 x1,5m. Efter grundig 
afrensning fremstod anlægget med en markant 
stenlægning/stenpakning. og det blev derfor besluttet 
at undersøge anlægget, som var det en grav. Efter 
oprensningen blev det klart, at anlægget også havde 
en større, men lidt diffus udposning mod vest. Med en 
knap så regelmæssig stenpakning i toppen. Et snit 
blev lagt i anlægget, den nordlige halvdel blev gravet 
bort. Snittet strakte sig ind i udposningen, men den 
blev ikke snittet helt igennem. Fokus blev lagt på det 
oprindelige N/S orienterede forløb. I alt blev der tegnet 
4 niveauer, efterhånden som sten blev fjernet og nye 
dukkede op. Hvert niv. også dokumenteret med foto. 
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501 Fortsat         Tolkning: Anlægget opfattes som en sænkning af 
større sten, formodentligt i historisk tid. Nedgravningen 
var helt pakket med sten, især tydeligt i niv. 4, hvor 
"gavlstenene" var stillet på højkant, nærmest kilet ned. 
Anlægget fremstod i profil med lodret side i øst og 
uregelmæssig side i vest. Bunden let rundet. 
Udposningen mod vest er formodentlig et første forsøg 
på at grave ned, men blev opgivet p.g.a. meget stor 
undergrundssten. Fylden virkede meget ensartet i 
både flade og profil, -homogen mellem til mørk 
gråbrun muldet sand, stedvist spættet med nister og 
linser af gulbrun UG sand. Ved snitning kun set 1-2 
flintafslag i fylden (ikke indsamlet). Bemærk: Ikke glas, 
tegl eller lignende moderne materiale i fylden. 
Hovedparten af anlægget synes at være fyldt op med 
2 meget store sten, ca. 70x80cm + 50x45cm, men 
som nævnt meget pakket med sten. Anlægget var ca. 
80 cm dybt! Det skal bemærkes at undergrunden 
rummede flere større sten ved snittet. Man kan næppe 
have sænket de store sten uden at være støt på nye 
sten. 

  

501 Fyld a         Fyldbeskrivelse i fladen (fyld a)-d)): Passer til tegning 
13 + T15. Skitse ikke målfast. Fyld a).Homogen 
mellem gråbrun ret muldet sand, som dog stedvis er 
ret let spættet med nister og linser af gulbrun u.g sand. 
Foruden flere ganske store sten en ret jævn pakning 
med med ca håndstore og lidt større sten. 
Tilsyneladende kun enkelte flinteknolde i fylden.Fylden 
virker ret stærkt afgrænset mod øst, mod vest mere 
diffus. Nærmest en flydende overgang til fyld b) Kun 
observeret et enkelt flintafslag -  samt enkelte tk-nister.    
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501 Fyld b         Fyld b) Heterogen fyld. Overvejende mellembrun 
muldet sand (mere brunlig end fyld a) - desuden ret 
kraftig blandet med gulbrun u.g sand. Stedvis noget 
skarpt afgrænset. Afslutningen mod vest dog noget ret 
diffus. Indeholder spredte håndstore - og lidt større 
sten. Virker desuden en anelse gruset. 

  

501 Fyld c         Fyld c) Ret homogen mørk gråbrun sand. Nogenlunde 
skarpt afgrænset  - formentlig et stenspor. 

  

501 Fyld d         Fyld d) Heterogen. Diffus mørk gråbrun plamage 
kraftigt blandet med u.g - stenspor el. blot muldrest? 

  

501 niv. 1         Nordlige halvdel. Fyldbeskrivelse: se anlægsark 
dateret til den 01-07-08 

  

501 niv. 2         Nordlige halvdel. Fyldbeskrivelse: se anlægsark 
dateret til 01-07-08. Bemærk dog at i forhold til niv. 1 
er fyld A) nu en anelse mere mellembrun/mørkbrun i 
farven end mellem gråbrun (kan dog også skyldes 
varierende tørhedsgrad v. beskrivelsen!). I forhold til 
niv. 1 er der færre håndstore sten i fyld B), som 
generelt nu virker mere gruset, altså flere småsten. 
Stadig meget diffus mod vest. Overgangen mellem fyld 
A9 og B) er noget diffus, if. den stiplede linje. Man har 
dog en fornemmelse af 2 fyldskifter. Som ved niv. 1 
opfattes fyld C) som stenspor. 

  

501 niv. 3         Nordlige halvdel. Fyld: Også i dette niv er der tale om 
fyld A) som beskrevet på anlægsark dateret til den 01-
07-08, dvs. homogen mellem gråbrun ret muldet sand, 
men som i niv 2 er farven måske nærmere 
mellembrun/mørkbrun. Stedvis let spættet med nistre 
og linser af gulbrun ug-lignende sand. Fylden står ret 
klart afgrænset, dog en anelse mere diffus mod øst, 
men den store sten mod øst/østligst synes at ligge i ug 
-uden for anlægget. Som det fremgår af tegningen er 
der flere endog meget store sten i fylden -mere 
sporadisk fyldt op med håndstore og lidt større sten. 
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501 niv. 4         Nordlige halvdel. Fyld: stadig fyld A) som beskrevet på 
anlægsark dateret til 01-07-08 -hom. mellem til mørk 
gråbrun muldet/humøst sand. Med nistre/linser af 
gulbrun ug-sand. Bemærk at i dette niv. er selve 
fyldskiftet noget utydeligt og løber nærmest under - 
eller i hvert fald helt i kanten af de store sten. De 2 
yderste (nordligste) sten i anlægget står nærmest på 
højkant (der er taget nærbillede af dette). Mange store 
sten i ug. undervejs ned til dette niv.   

  

501 Profil     250 80 Profil: Bemærk: Skitse ikke målfast (Minus 0-
linie/målelinje). Der er 2 sten i anlægget, den ene 70 
cm bred og 80 cm høj, den anden 50 cm bred og 45 
cm høj. Lige under anlægget er en sten, der liggger i 
ug, -denne er ikke færtigt afgrænset i snittet. 
Anlæggets bundniv. = 277 (fix 175 over top af jernrør, 
rør 1) Fyld: Som den i fladen beskrevne fyld (a). Svag 
tendens til, at fylden helt mod bunden bliver mere 
lysgrå og ret kraftigt blandet med gul/gulbrun UG sand. 
UG: gul/gulbrun sand, stedvis gulgrå siltet sand. 
Generelt gruset og stenet med mange endog meget 
store sten (ø op til 50 cm).  

  

601   stenspor       udgår   

602   stenspor        udgår   

603   stenspor       udgår   

604   dyregang       koncentration af dyregange   

605   stenspor        dyregang og undergrundsvariation   

606   stenspor       to dyregange   

607   stenspor        stenspor og dyregang   

608   stenspor       intet at se i profil   

609   dyregang       dyreaktivitet   

610   stenspor       udgår   

611   stenspor   34 10     
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612   fyldskifte   72 34 En ret side til 34 cm´s dybde - herfra jævnt skrånende 
opad til terrænbund. Fylden var a) nederst - mørk brun 
sandet silt. B) en større lomme af mellembrunt sandet 
silt. C) fylden over a) og til toppen: lyst gulbrunt 
undergrundsmateriale med en anelse b) iblandet. d) 
Mørkt gråt sandet silt  - et mindre parti. Ældre end 
stensporet 611, som skærer ned i anlægget her. 

  

617           ses ikke i snit   

618   stenspor   26 8 lavt, rundbundet fyldskifte med fyld af lyst til 
mellemgråt sand - anes kun svagt. 

  

619   stenspor   15 5 mellembrunt sandet silt - skarpt afgrænset.   

620   stenspor   20 6 homogent mørk brunt humøst, sandet silt. Skarpt 
afgrænset. 

  

621   stenspor    17 7 Fyld som A 620, men med pletter af gulbrunt 
undergrundssand mod bunden. Skarpt afgrænset. 

  

622   stenspor   15 5 Fylde som A 620, skarpt afgrænset   

623   stenspor   36 15 Hullet med én skrå og en nogenlinde ret side. I midten 
af fylden ses a) homogen brunt (humøst) sandet silt, 
skarpt afgrænset mode bunden. Udenom ses fyld b) 
som var med pletter af gulbrunt undergrund, skarpt 
afgrænset. 

  

624   fyldskifte med 
stor sten 

  145 35 Stor sten, formentlig sænket med deraf følgende 
fydlskifte omkring sig. Der er ikke gravet i bund. Fylden 
heterogen lyst til mellembrunt, siltet sand. 

  

627   fyldskifte   62 20 Beskrevet sammen med det sammenhængende 
fyldskifte A628. (Fylden i A627 er på tegningen kaldt 
c). Et rundbundet fyldskifte med fyld c: heterogen 
mellem gråbrun sand iblandet en smule gulbrunt 
undergrund. Skæres af A628. 

  

628   fyldskifte   86 24 (uregelmæssigt skålformet forbybning/fyldskifte med 
fyld a) heterogen mellembrunt sand iblandet en smule 
undergrund. I bunden af fyldskifte ses b) en linse af 
heterogen lyst gråt sand. Fyldskiftet skærer A 627 og 
er derfor yngst af de to. 
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629   stolpehul   22 8 Diffust afgrænset anlæg med fyld af heterogent 
mellem gråbrunt sand. Anes kun svagt. Muligt 
stolpehul 

  

630   tagbærende 
stolpehul 

hus A 250 28 20 Bemærk: Anlægget er identisk med A103 fra 
forundersøgelsen.Fladbundet med lodrette sider. Fyld: 
Lag a): Homogen mørkbrun/mørk gråbrun sandet 
muld. Lag b): Heterogen, blanding af gulbrun og gråt 
siltet sand. UG: gulbrun/gulgrå siltet sand. 

  

631   bund af stolpehul 
/ dyregang 

hus A 250     Tolkes som bund af stolpehul, tagbærende i hus A250. 
I profil ses blot en dyregang med diffus form - aflangt 
skråt nedløbende. Spættet fyld af mellembrunt sand 
og hvidbrun (??) undergrund. 

  

632   stenspor       udgår - stenspor/dyregange   

633   tagbærende 
stolpehul 

hus A 250 48 14 Bemærk: Anlægget er identisk med A102 fra 
forundersøgelsen. Indskriver vil tro, at det er snittet 
"den gale vej" under udgravningen, da ingen 
stolpehuller under prøvegravning havde disse 
dimensioner. (AMK). Nedgravningen fremstod med 
rundede sider og ret flad bund. Fylden deles i tre: a) 
heterogent, overvejende mørkbrun/brunsort sandmuld 
blandet med mellem gråbrunt sand. b): homogent 
mørk grå siltet sand. c): homogent lyst gråt siltet sand. 
UG: gulbrun/gulgrå                     

  

634   stenspor   32 8 formentlig stenspor; har dog lidt karakter af stolpehul i 
fyld og facon. Nogenlunde fladbundet med rundede 
sider. Fyld: heterogen mørk gråbrun sand/let siltet 
sand sant omlejret gulbrunt undergrundssand. 
Undergrund er gulbrunt sand. 

  

635   stenspor   38 15 mørkt brunt humøst sand. Skarpt afgrænset   

636   fyldskifte       udgår, intet at se i profil   

638   stolpehul   40 17 muligt stolpehul, let rundet bund med let rundede til 
lodrette siderFylden homogen mellem til gråbrunt sand 
med enkelte pletter af gulbrunt undergrundsmateriale. 
Klart afgrænset. 
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639   stolpehul hus A 250 25 12 rundbundet nedgravning med fyld af heterogen mørkt 
brungråt sand. 

  

640   stenspor       udgår. Sikkert stenspor med fyld af mørk, lys 
(let?)muldet fyld. 

  

641   fyldskifte       udgår - intet af se i profil   

642   stenspor       udgår   

643   stolpehul   30 14 muligt stolpehul. Rette sider og let skrånende bund. 
Fyld af homogent mellemgråt leret sand, dog ret 
spættet med gulbrunt leret sand. Undergrund er 
gulbrunt leret, gruset sand. 

  

645   stenspor   16 3 mørk brun sand, skarpt afgrænset   

646   grube   230 86 Cirkulær i fladen. Lidt uregelmæssig flad bund med én 
let skrå og én nærmest lodret side i profil. Østlig 
halvdel gravet bort, hvorved der blev indsamlet 
keramik, flint og et stykke forkullet træ/"kvist". Bemærk 
dog, at der kun var tale om en meget beskeden 
mængde keramik og blot et enkelt "flække-lignende" 
flintafslag. Fyld: A): homogent mørkt gråbrunt 
sandmuld/humøst sandet fyld. Spættet med nister af 
rødbrændt ler samt spredte nistre og stykker af trækul. 
Enkelte sten i fylden, typisk håndstore, men enkelte 
med diametre på op til ca 20 cm. Enkelte keramikskår 
og flint. B): meget lig fyld A), men farvemæssigt er 
fylden mere mørk grå. Konsistensen er en smule mere 
leret end A). Uden trækul og rødbrændt ler. C): het., 
overvejende mellem brunt humøst sand, blandet med 
humøst mørk gråt sand/siltet sand. Også linser og 
nister af gulbrun ug-lignende sand. D): hom. lys gulgrå 
leret sand, formodentlig omlejret/indskredet ug.-
materiale. Virker en anelse mere sandet og grålig i 
farven end omgivende ug., men skel til ug. er svær at 
iagttage. 

  

647   dyregang       udgår - dyregang eller rodaktivitet   
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648   stolpehul   32 12 muligt stolpehul. Rette sider og let skrånende bund. 
Fyld af lys brungrå, let siltet sand. Undergrund er 
gulbrunt og gulgråt sand. 

  

649   dyregang   12 6 mellembrunt sand iblandet gulbrunt 
undergrundsmateriale 

  

650   stolpehul   36 12 Lavt, ret rundbundet fyldskifte med fyld som 638.   

651   stolpehul     28 Skrå sider, spids bund. Tydelig afgrænset mod bund, 
men svært at skelne afgrænsningen til A 657 mod NV. 
Fyld: Lag a): Heterogent mellem brungråt let leret 
sand. Lag b): Som a), men iblandet mørkt gråt fyld. 
Lag c): Pletter af mørkt gråt (trækulsholdigt?) let leret 
sand. 

  

652   fyldskifte     max 
8/10  

Kun delvis snittet. I fladen set som smalt aflangt til let 
krummet forløb. I profil uregelmæssigt forløb, præget 
af dyregange. Fyld af homogent mellembrunt siltet 
sand. Observeret enkelt(e) nist(re) af rødbrændt ler.  

  

653   fyldskifte   100 15 Mørkt brunt humøst sand - skarpt afgrænset   

654   stenspor       udgår- tolket som et stenspor. Dog blev der fundet et 
flintafslag i toppen, som blev indsamlet. 

  

656   stolpehul   16 5 Muligt stolpehul. Flad bund. Fyld: Heterogent lyst til 
mellemgråt sandet ler iblandet lyst brunt ug-ler 

  

657   fyldskifte   94 9 NB: Nyt A-nr. Ikke GPS-opmålt aug. 2008, men 
erkendt ved afrensning. Formodentlig identisk med 
anlæg fra prøvegravning!  Mellem til mørkt brunt leret 
sand. Tydelig afgrænset. 

  

658   stolpehul hus A 250 48 14 Muligt(dobbelt-)stolpehul. Lodrette sider, flad/let rundet 
bund. Fyld: Lag a): Heterogent mørkt gråbrunt sand 
med lysere pletter samt plamage af gulbrun ug. Lag b): 
Som a), men lysere. A) synes at skære b). 
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Genstandsliste 
 

x- 

nummer 

A- 

nummer 

Genstandsbeskrivelse 

1-20  Benyttet ved forundersøgelsen.  

21 262 1 sideskår ved oprensning 

22 løsfund Et behugget stykke, nærmest en blok, flint. Fundet i dynger ved 

felt A vest.  

23 312a + 312 Flint opsamlet ved oprensning af A312a + A312, altså hele 

området. 

24 312a Flint (fladehugget). Se T2. 

25 312 Flint, Behugget. Se T4. 

26 384 Lerkarskår. Lille usikkerhed om tilhør. 

27 338 Ved oprensning. 6 flintafslag. 

28 338 Ved oprensning. Skår af rød lertøj med gul glasur. 1900-tal. 

29 338 Jernstykke, nok 1900-tal. 

30 409 Keramik fra sv-kvadrant. 

31 409 Flint fra sv-kvadrant. 

32 409 Brændt knogle fra sv-kvadrant. 

33 409 Trækul fra sv-kvadrant. 

34 409 Keramik fra "udposning" i vestende af sv-kvadrant. 

35 409 Flint fra "udposning" i vestende af sv-kvadrant. 

36 409 Lille ægformet sten. Ses efter for brugsspor. 

37 409 Sten med sværtning. Skal ikke vaskes. 

38 445 Trækul.  

39 264 Flint. Behugget. Se T8. 

40 264 Ildskørnet sten. Se T8. 
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41 264 Trækul. Se T8. 

42 500 Flække/flækkekniv - fra oprensning af overfladen af A500 

sydlige del. Se T10. 

43 500 Flint fremkommet i og ved oprensning af fladen i A500 sydlige 

del. 

44 500 Keramik fremkommet ved oprensning af fladen af A500 sydlige 

del. 

45 500 Flint fremkommet ved oprensning af stenkoncentration i den 

sydlige del af A500. Flinten stammer fra hele området med sten.  

46 500 Flint fra området omkring den meget store sten mod øst. 

47 500 Flintafslag fra oprensning af fladen nord for balk. 

48 500 1 flintafslag, fladehugget forarbejde? Fundet i fladen ved 

muldafrømning, se T.10 

49 500 behugget flint fra snit II 

50 500 flintskraber fremkommet ved yderligere afgravning efter det 

tegnede niveau, T 10 i området øst for profil 

51 500 flintafslag og behugget flint - fremkommet ved yderligere 

afgravning efter det tegnede niveau (T10) i området øst for 

profil. 

52 500 i stenkoncentration i sydlige del. Blokke og bloklignende stykker 

fremkommet ved yderligere afgravning efter det tegnede niveau 

(T10) i området 

53 500 i snit 1. keramik 

54 265 lille sideskår 

55 461 flint, syddel og norddel 

56 461 brændt flint, syddel 

57 461 keramik, norddel og syddel 

58 461 knogle, hvidbrændt, fragmenter, syddel 
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59 461 trækul, syddel 

60 384 rødbrændt ler 

61 384 trækul 

62 384 flint 

63 384 keramik 

64 384 keramik - karside 

65 løsfund 

felt B  

Flint, behugget.  

66 461 jordprøve til flotering 

67 422 mulig skraber, skal vaskes 

68 266 trækul fra kogestensgrube indsamlet ved snit, ikke noget specielt 

lag 

69 238 keramik fra bund af fyld a) overgangen til fyld b) 

70 409 trækul fra SØ kvadrant 

71 409 brændt knogle fra SØ kvadrant 

72 409 flint fra SØ-kvadrant 

73 409 keramik fra SØ-kvadrant 

74 384 keramik fra plamage (se T 14) opsamlet mellem niv. 2 og 3 

75 384 glittesten (fundet mellem niv. 3 og 4) 

76 384 knusesten/slagsten, se T19 

77 384 tand /dyr, hest?Okse? T22 

78 409 skraber eller skraberlignende redskab - fra SØ kvadrant i gruben 

79 409 keramik, fremkommet ved oprensning af profil 

80 484 (384? 

amk) 

afslag fra snit 1 øverst i lag e 

81 384 keramik, T22 

82 384 keramik mellem niv. 5 og 6, opsamlet her 
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83 384 keramik, T24 

84 384 keramik, T24 

85 384 keramik, T24 

86 409 flintredskab, kniv? Fra NV-kvadrant i gruben 

87 409 Flint. Fra NV-kvadrant i gruben 

88 409 keramik. Fra NV-kvadrant i gruben 

89 409 brændt knogle. Fra NV-kvadrant i gruben 

90 409 trækul, fra NV-kvadrant i gruben 

91 409.1 flint 

92 409.1 trækul 

93 409.1 keramik, 3 store fundposer 

94 409 keramik fra NØ-kvadrant i gruben 

95 409 flint fra NØ-kvadrant i gruben 

96 646 keramik 

97 646 flint 

98 646 brændt kvist/trækul 

99 384 trækul fra nordlige del 

100 384 rødbrændt ler fra nordlige halvdel, hårde klumper 

101 384 keramik fra nordlige halvdel 

102 384 kværnsten niv. 4, sydlige halvdel 

103 384 slibesten? Fra nordlige halvdel 

104 654 flintafslag 
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Tegningsliste 
 

Tegnings
-nummer 

Tegningstype Målestok Metode Dato Initialer Objekt 

1 plantegning, 
detail 

01:20 pantograf 27-05-
2008 

MKN A 312 stenpakning 
efter oprensning 

2 plantegning, 

detail 

01:20 pantograf 28/29-

05-2008 

MKN ditto 

3 plantegning, 

detail 

01:20 pantograf 29-05-

2008 

MKN ditto 

4 plantegning, 
detail 

01:20 målebånd 03-06-
2008 

AMK A312 efter 2. 
afrensning 

5 plantegning, 
detail 

01:20 målebånd 03-06-
2008 

MKN A312 efter 2. 
afrensning 

6 plantegning, 
detail 

01:20 pantograf 06+09-
06-2008 

MKN A312 efter 3. 
afrensning 

7 plantegning, 
detail  

01:20 pantograf 16-06-
2008 

MKN A312 efter 4. 
afrensning 

8 plantegning, 
detail (uddrag 
af T1) 

01:20 målebånd 17-06-
2008 

JDL A264, fyldskifte - 
fladen oprenset + snit. 

9 plantegning, 

detail 

01:20 målebånd 18-06-

2008 

MKN A312 stenpakning, 

østende efter 5. 
oprensning 

10 plantegning, 
detail 

01:20 målebånd 23/24-
06-2008 

JDL/M
KM 

A500 syddel, 
stenkoncentration 

11 plantegning, 
detail 

01:20 målebånd 25/26-
06-2008 

  A500 syddel, 
stenkoncentration 

efter 2. oprensning 

12 plantegning, 

detail 

01:20 målebånd 26-06-

2008 

JDL  A384, fladen 

oprenset, niv. 1, samt 
A383 



Side 75 af 91 

 

13 plantegning, 

detail 

01:20 målebånd 01-07-

2008 

MKN A501, fladen 

oprenset, niv. 1 

14 plantegning, 
detail samt 
profiltegning - 

A270 

01:20 målebånd 02-07-
2008 

JDL plantegning A384 niv. 
2 samt profiltegning 
A270 

15 plantegning, 

detail 

01:20 målebånd 03-07-

2008 

MKN A501, nordlige 

halvdel, niv. 2 

16 plantegning, 

detail 

01:20 målebånd 07-07-

2008 

MKN A501, nordlige halvdel 

niv. 3 

17 plantegning, 

detail 

01:20 målebånd 08-07-

2008 

MKN/A

MK 

A501, nordlige halvdel 

niv. 4 

18 plantegning, 

detail 

01:20 målebånd 29-07-

2008 

JDL A384 sydlige del, niv. 

3 

19 plantegning, 
detail samt 
profiltegning 
snit 1 og 2 

01:20 målebånd 30-07-
2008 

JDL A384 sydlige del niv. 4 
samt profil af snit 1 og 
2 

20 profiltegning 01:20 målebånd 04/05-

08-2008 

MKN profil 1 i A409 

21 plantegning, 

detail 

01:20 pantograf 05-08-

2008 

MKN plantegning A268, niv. 

1 

22 plantegning, 

detail 

01:20 målebånd 06-08-

2008 

JDL A384 sydlige del, niv. 

5 

23 plantegning, 

detail 

01:20 målebånd 11-08-

2008 

MKN A409 NV-kvadrant 

efter afgravning af ca. 
12 cm - med A409.1. 

24 plantegning, 
detail 

01:20 målebånd 13-08-
2008 

JDL A384 sydlige del, niv. 
6 

25 profiltegning 01:20 målebånd 14-08-
2008 

MKN A409, profil 3, (nv-
kvadrant) samt 
A409.1 profil 

26 profiltegning 01:20 målebånd 19-08-

2008 

MKN A646 
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Fotoliste 
 

Fotonummer Type Motiv Dato Film 

2117F1-49dig digitalt benyttet ved forundersøgelsen 2006  

2117F50dig digitalt udgravning starter den 13. maj 2008. Sb 51, set fra SV 13-05-2008   

2117F51dig digitalt afsætning af balk, set fra N "   

2117F52dig digitalt sb 51 set fra øst "   

2117F53dig digitalt balken etableres "   

2117F54dig digitalt samme set fra N "   

2117F55dig digitalt samme fra S "   

2117F56dig digitalt østlige halvdel er afrømmet 14-05-2008   

2117F57dig digitalt østlige halvdel er afrømmet og set fra SØ "   

2117F58dig digitalt østlige del set fra øst, i forgrunden stort stenspor "   

2117F59dig digitalt sb 51 set fra NØ "   

2117F60dig digitalt udsigten fra kanten af grusgraven lige bag sb 51 set mod NV "   

2117F61dig digitalt der afrømmes nær kanten af grusgraven, set fra øst. I baggrunden 

retablerede graveområder. 

"   

2117F62dig digitalt sb 51 næsten færdigafrømmet, set fra N "   

2117F63dig digitalt sb 51 set fra N  "   

2117F64dig digitalt samme, set fra N/NV "   

2117F65dig digitalt Ab 51 set fra NV store stenspor i forgrunden "   

2117F66dig digitalt ups fire vibeæg "   

2117F67dig digitalt samme "   

2117F68dig digitalt vibereden opdaget af Lars i maskinen "   

2117F69dig digitalt afrømning af feltet ved sb 52 og bopladsområde øst herfor "   

2117F70dig digitalt feltet mod øst delvist afrømmet set fra NV "   

2117F71dig digitalt område ved sb 52 under afrømning set fra vest 15-05-2008   

2117F72dig digitalt område ved sb 52 med kulturjord bevaret i den gamle sænkning i 
terrænet og mulig grube eller lignende i sydsiden bag jakken. 

"   

2117F73dig digitalt området ved sb 52 afrømmet delvist, set fra V 16-05-2008   

2117F74dig digitalt stort set som F73, lidt mere fra SSV "   
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2117F75dig digitalt som ovenfor set fra SV.  "   

2117F76dig digitalt som ovenfor set fra VNV.  "   

2117F77dig digitalt A 312 efter oprensning mellem stenene, set fra ØNØ. 27.maj 2008 27-05-2008   

2117F78dig digitalt A 312 efter oprensning mellem stenene, set fra NØ. 27.maj 2008 "   

2117F79dig digitalt A 312 og området med få sten og kulturjord (gl. muldhorisont) NØ for 

A 312. Set fra NØ. 27.maj 2008 

"   

2117F80dig digitalt A 312 stenpakning set fra NØ. 27.maj 2008 "   

2117F81dig digitalt samme som 80, men højkant 27.maj 2008 "   

2117F82dig digitalt A 312 og omgivende område nord herfor. 27.maj 2008. "   

2117F83dig digitalt samme, bredformat. 27.maj 2008 "   

2117F84dig digitalt A 312 og omgivende område set fra NØ "   

2117F85dig digitalt sydlige del uden for A 312 efter oprensning set fra SV "   

2117F86dig digitalt Martin Krog Nielsen betragter A 312 stenpakningen. Set fra S "   

2117F87dig digitalt A 312 set fra NØ "   

2117F88dig digitalt A 312 set fra NNØ "   

2117F89dig digitalt A 312 stenpakning close-up set fra SV. Store sten ligger ex situ. "   

2117F90dig digitalt A 312 stenpakning og omgivende store stenspor Ø og SØ herfor. "   

2117F91dig digitalt Stenspor A 338 i fladen, dusket med forstøveren. 29-05-2008   

2117F92dig digitalt Stenspor A 338 i profil efter snitning, dusket med forstøveren. 
Bemærk granit-skaller fra den sprængte sten. Set fra Ø. 

03-06-2008   

2117F93dig digitalt Stenspor A 338 i profil efter snitning, dusket med forstøveren. 
Bemærk granit-skaller fra den sprængte sten. Set fra Ø. 

"   

2117F94dig digitalt A349. Fladen oprenset. Set fra ? 02-06-2008   

2117F95dig digitalt kogestensgrube A 359 set fra nord, snittet. Ligger i og gennemskærer 
det gamle muldlag., set fra N 

"   

2117F96dig digitalt kogestensgrube A 359 set fra nord, snittet. Ligger i og gennemskærer 
det gamle muldlag., set fra N 

"   

2117F97dig digitalt kogestensgrube A 359 set fra nord, snittet. Ligger i og gennemskærer 
det gamle muldlag., set fra N 

"   

2117F98dig digitalt kogestensgrube A 359 set fra nord, snittet. Ligger i og gennemskærer 
det gamle muldlag., set fra N 

"   

2117F99dig digitalt A 312 efter fjernelse af sten og ny oprensning. Set fra NØ . Fladen 

dusket med forstøveren. 

03-06-2008   
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2117F100dig digitalt A 312 efter fjernelse af sten og ny oprensning. Set fra NØ . Fladen 

dusket med forstøveren. 

"   

2117F101dig digitalt A 312 efter fjernelse af sten og ny oprensning. Set fra SØ.  Fladen 
dusket med forstøveren. 

"   

2117F102dig digitalt A 312 efter fjernelse af sten og ny oprensning. Set fra SØ.  Fladen 
dusket med forstøveren. 

"   

2117F103dig digitalt oversigtsbillede taget fra landevejen, placeringen af 
udgravningsfelterne set fra SV 

06-06-2008   

2117F104dig digitalt A 312 efter tredie oprensning, set fra NØ. Området stadig dusket med 
vand. 

"   

2117F105dig digitalt A 312 efter tredie oprensning, set fra NNØ. Området stadig dusket 
med vand. 

"   

2117F106dig digitalt A 312 efter tredie oprensning, set fra SØ. Området stadig dusket med 
vand. 

"   

2117F107dig digitalt A 312 efter tredie oprensning, set fra SSØ. Området stadig dusket 
med vand. 

"   

2117F108dig digitalt A ??? Sydøst for A 312 Set fra øst efter oprensning: sten i en 
muldrest. 

29-06-2008   

2117F109dig digitalt stork på farten 02.06.2008   

2117F110dig digitalt stork på farten "   

2117F111dig digitalt A 409 under undersøgelse, SV kvadrant, set fra S 11-06-2008   

2117F112dig digitalt A 409 under undersøgelse, SV kvadrant, set fra SV "   

2117F113dig digitalt A 409 under undersøgelse, SV kvadrant, set fra SV "   

2117F114dig digitalt A 409, stormvejr på feltet. Udgravning af yngre bronzealdergrube. 
Martin Krog Nielsen. 

"   

2117F115dig digitalt A312 efter fjerde oprensning set fra NØ 12-06-2008   

2117F116dig digitalt A312 efter fjerde oprensning set fra NØ "   

2117F117dig digitalt A312 efter fjerde oprensning set fra SØ "   

2117F118dig digitalt samme som 117 "   

2117F119dig digitalt A312 efter fjerde oprensning set fra NØ "   

2117F120dig digitalt gruben A 409 profiler set fra vest efter første kvadrant udgravet 16-06-2008   

2117F121dig digitalt profil i A 409 set fra vest, 1. kvadrant.  "   

2117F122dig digitalt profil i A 409 set fra vest, 1. kvadrant.  "   
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2117F123dig digitalt begge profiler i første kvadrant set fra sydvest, A 409 "   

2117F124dig digitalt oversigtsfoto med A 409 i forgrunden, set fra vest-sydvest "   

2117F125dig digitalt profil i A 409 set fra vest, 1. kvadrant.  "   

2117F126dig digitalt profil i A 409 set fra syd, 1. kvadrant.  "   

2117F127dig digitalt skyvejr på feltet - den mest blæsende forsommer "   

2117F128dig digitalt skyvejr på feltet - den mest blæsende forsommer "   

2117F129dig digitalt område nord for A312 med sten set fra NØ - det fotograferede er 
opfugtet med vand 

17-06-2008   

2117F130dig digitalt samme som F129 "   

2117F131dig digitalt samme som F129, men set fra SØ "   

2117F132dig digitalt A 312 østenden efter 5. oprensning, set fra øst, opfugtet 18-06-2008   

2117F133dig digitalt A 312 østenden efter 5. oprensning, set fra øst, opfugtet "   

2117F134dig digitalt A 312 østenden efter 5. oprensning, set fra syd/sydvest, opfugtet "   

2117F135dig digitalt A 312 østenden efter 5. oprensning, set fra sydvest, opfugtet "   

2117F136dig digitalt A 326 set fra syd efter oprensning. Er beliggende øst for A 312. Der 

er tale om dels pletter af højfyld, dels gammel muldhorisont 

"   

2117F137dig digitalt samme som 136 "   

2117F138dig digitalt oversigtsbillede med arbejdet på A 312, på billedet Martin Krog 
Nielsen og Jette Dau Lüthje. Set fra syd. 

"   

2117F139dig digitalt oversigtsfoto af arbejdet på sb. 51 "   

2117F140dig digitalt A 312, østdel efter 5. oprensning. Profil set fra syd/sydvest "   

2117F141dig digitalt A 312, østdel efter 5. oprensning. Profil set fra vest "   

2117F142dig digitalt oversigtsfoto over A 500 set fra syd 19-06-2008   

2117F143dig digitalt A 500, sydl. Del syd for balk. Fladen oprenset. Set fra sydvest fra top 
af jorddynge 

"   

2117F144dig digitalt A 500, sydl. Del. Fladen oprenset og opfugtet. Nærbillede af 
stenkonc. Vest for kæmpesten. Set fra NV 

"   

2117F145dig digitalt samme som 144 "   

2117F146dig digitalt A500 fladen set fra NØ "   

2117F147dig digitalt A 203 fladen oprenset, set fra syd 20-06-2008   

2117F148dig digitalt A 203 fladen oprenset, set fra syd "   

2117F149dig digitalt Konc. af sten i A 500 syddel efter yderligere oprensning. Opfugtet set 
fra NV 

23-06-2008   
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2117F150dig digitalt samme som 149dig "   

2117F151dig digitalt Konc. af sten i A 500 syddel efter yderligere oprensning. Opfugtet set 

fra SØ 

"   

2117F152dig digitalt Konc. af sten i A 500 syddel efter yderligere oprensning. Opfugtet set 

fra SØ 

"   

2117F153dig digitalt profil af balk i A 500 sydlige del set fra syd 24-06-2008   

2117F154dig digitalt profil af balk i A 500 sydlige del set fra syd "   

2117F155dig digitalt profil af balk i A 500 sydlige del set fra sydøst "   

2117F156dig digitalt A500 snit 1 set fra syd "   

2117F157dig digitalt A500 sydlige del set fra øst. Med snit i A203. 25-06-2008   

2117F158dig digitalt A500 sydlige del set fra øst. Med snit i A203. "   

2117F159dig digitalt skævt foto af A500 fra øst "   

2117F160dig digitalt sydlige del af A500 set fra syd "   

2117F161dig digitalt oversigt ved A500 set fra syd/sydvest.  "   

2117F162dig digitalt oversigt ved A500 set fra syd/sydøst. "   

2117F163dig digitalt A500 sydlige del set fra sydøst "   

2117F164dig digitalt A500 sydlige del set fra sydøst "   

2117F165dig digitalt A500 sydlige del set fra sydøst "   

2117F166dig digitalt A500 med stor sænket sten set fra sydøst "   

2117F167dig digitalt A203 profil, set fra øst [stor sænket sten] "   

2117F168dig digitalt A203 profil, set fra øst [stor sænket sten] "   

2117F169dig digitalt A203, profil - nærbillede. Set fra øst.  "   

2117F170dig digitalt A203, profil - nærbillede af de store sten. Set fra syd.  "   

2117F171dig digitalt A203, den modstående profil - set fra vest.   "   

2117F172dig digitalt A203, den modstående profil - set fra vest.  Detalje.  "   

2117F173dig digitalt A203 profil, set fra sydøst [stor sænket sten]. "   

2117F174dig digitalt A500 sydlige del, set fra nordøst. I forgrunden snit i A203.  "   

2117F175dig digitalt oversigtsfoto, arbejdsfoto fladen med A 500 "   

2117F176dig digitalt A384 oprenset set fra syd 26-06-2008   

2117F177dig digitalt A384 oprenset set fra syd "   

2117F178dig digitalt A500 snit 3 - set fra nø "   

2117F179dig digitalt A500 snit 3 - set fra sø "   

2117F180dig digitalt A 461 set fra vest, oprenset i fladen "   
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2117F181dig digitalt A 461 set fra nord, oprenset i fladen "   

2117F182dig digitalt A461 i vue "   

2117F183dig digitalt A461 sydlige del efter afgravning af 5 cm. Set fra syd 27-06-2008   

2117F184dig digitalt A461 sydlige del efter afgravning af 5 cm. Set fra syd "   

2117F185dig digitalt de fund som kom i den sydlige del af A461. "   

2117F186dig digitalt A501 fladen niv. 1 oprenset. Hele området set fra vest "   

2117F187dig digitalt A384 fladen oprenset, set fra syd, sydlige del 01-07-2008   

2117F188dig digitalt nærbillede af karside i A 384 sydlige del "   

2117F189dig digitalt nø del af felt A efter ny afgravning, set fra SØ "   

2117F190dig digitalt som foregående, men set fra S. "   

2117F191dig digitalt Arbejdsbillede. Martin Krog Nielsen og Jette D. Lûthje arbejder i Felt 
A. Set fra V.  

"   

2117F192dig digitalt A268 i fladen. Set fra N.  "   

2117F193dig digitalt A268 oprenset i fladen og set fra vest "   

2117F194dig digitalt A268 oprenset i fladen og set fra vest "   

2117F195dig digitalt Arbejdsbillede. Martin Krog Nielsen og Jette D. Lûthje arbejder i Felt 
A. Set fra V.  

"   

2117F196dig digitalt oversigtsfoto på det store felt set fra nord "   

2117F197dig digitalt oversigtsfoto på det store felt set fra nord "   

2117F198dig digitalt oversigtsfoto på det store felt set fra nord "   

2117F199dig digitalt maskinsnit på A 202 "   

2117F200dig digitalt A499 profilsnit fra forskellige vinkler, her først NNØ "   

2117F201dig digitalt A499 profilsnit fra forskellige vinkler, her fra V "   

2117F202dig digitalt A499 profilsnit fra forskellige vinkler, her N "   

2117F203dig digitalt A499 profilsnit fra forskellige vinkler, her Ø "   

2117F204dig digitalt A499 profilsnit fra forskellige vinkler, her N "   

2117F205dig digitalt A501 nordlige halvdel, niv.2 fladen oprenset og opfugtet, set fra nord 03-07-2008   

2117F206dig digitalt A501 nordlige halvdel, niv.2 fladen oprenset og opfugtet, set fra øst "   

2117F207dig digitalt A461 sydlige halvdel gravet, set fra syd "   

2117F208dig digitalt A461 set fra syd, Statsfængslet i baggrunden set fra SSV "   

2117F209dig digitalt A501 nordlige halvdel, niv.3 fladen oprenset og opfugtet, set fra nord 07-07-2008   

2117F210dig digitalt A501 nordlige halvdel, niv. 4, set fra nord 08-07-2008   

2117F211dig digitalt A501 nordlige halvdel, niv. 4, set fra nordøst. Bemærk sortsveden "   
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sten. 

2117F212dig digitalt A501 nordlige halvdel, niv. 4, set fra nordøst. Bemærk sortsveden 

sten. 

"   

2117F213dig digitalt A501 nordlige halvdel, niv. 4, set fra nordøst. Bemærk stenenes 

kantstilling 

"   

2117F214dig digitalt A 501 nordlige halvdel, set fra vest.  "   

2117F215dig digitalt så skal der tømmes toilet…… "   

2117F216dig digitalt store strabadser! "   

2117F217dig digitalt sten, sten, sten, støn "   

2117F218dig digitalt byger der går og kommer…. "   

2117F219dig digitalt flere sten… Martin Krog Nielsen arbejder med de meget besværlige 
anlæg, som viser sig at være stenfyldte nedgravninger, formenlig stort 

set alle fra nyere tids rydninger på stedet. 

"   

2117F220dig digitalt sten sten sten martin sten sten sten - området med 499 og 501. Læg 

selv flere stenede anlæg til. 

"   

2117F221dig digitalt A 499 "   

2117F222dig digitalt A499 m.v mange flere sten set fra NØ "   

2117F223dig digitalt A499 sten igen - og Martin "   

2117F224dig digitalt der måles på A501 "   

2117F225dig digitalt skyerne trækker op over fængslet "   

2117F226dig digitalt så er slamsugeren på vej - om lidt altså… "   

2117F227dig digitalt earrrrgh - håber ikke de vælter! "   

2117F228dig digitalt så har vi nået toppen, mor! "   

2117F229dig digitalt sten igen - A501, niv. 4, nærbillede af de yderste sten som er sat på 
højkant, nordlige halvdel [anlæggets profil] 

"   

2117F230dig digitalt sten igen - A501, niv. 4, nærbillede af de yderste sten som er sat på 

højkant, nordlige halvdel [anlæggets profil] 

"   

2117F231dig digitalt sten igen - A501, niv. 4, nærbillede af de yderste sten som er sat på 

højkant, nordlige halvdel [anlæggets profil] 

"   

2117F232dig digitalt A435 fladen oprenset og opfugtet, set fra syd 09-07-2008   

2117F233dig digitalt samme som 232 blot let anderledes vinkel "   

2117F234dig digitalt A435 fladen oprenset og opfugtet, set fra nord/nordvest "   

2117F235dig digitalt A435 fladen oprenset og opfugtet, set fra syd "   
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2117F236dig digitalt A435 snittet, set fra Ø/NØ 10-07-2008   

2117F237dig digitalt A266 kogestensgrube, profil, set fra vest "   

2117F238dig digitalt A384 niv. 3, set fra syd 29-07-2008   

2117F239dig digitalt A384 niv. 3, set fra syd "   

2117F240dig digitalt A384 fra forskellige retninger i niv.3 "   

2117F241dig digitalt A384 fra forskellige retninger i niv.3 "   

2117F242dig digitalt A384 fra forskellige retninger i niv.3 "   

2117F243dig digitalt A384 fra forskellige retninger i niv.3. A270 eller Snit 3(?) 30-07-2008   

2117F244dig digitalt A384 niv. 4, set fra syd "   

2117F245dig digitalt A384 niv. 4, set fra syd "   

2117F246dig digitalt A409. Hele profilen (profil 1), set fra sydøst/syd 04-08-2008   

2117F247dig digitalt samme som 240, set fra SV/S "   

2117F248dig digitalt A409, profil 1 - den vestligste del. Set fra syd. "   

2117F249dig digitalt A409, profil 1 - den midterste del. Set fra syd. "   

2117F250dig digitalt A409, profil 1 - den østligste del. Set fra syd. "   

2117F251dig digitalt A268, mulig grav, afrenset i fladen, set fra syd 05-08-2008   

2117F252dig digitalt A268, mulig grav, afrenset i fladen, set fra vest "   

2117F253dig digitalt A384, snit 1, set fra øst "   

2117F254dig digitalt A384, niv. 5 set fra syd 06-08-2008   

2117F255dig digitalt A384, niv. 5 set fra syd "   

2117F256dig digitalt A268, profil, set fra N 07-08-2008   

2117F257dig digitalt A263 langhus yngre bronzealder markeret med landmålerstokke set 
fra SV. I baggrunden arbejder Jette DauLüthje med A 384. Bemærk 
østligste sæt tagbærende stolpehuller som er markeret med to 

næsten usynlige skovle  :-) 

"   

2117F258dig digitalt samme som 257, oppe fra jordbunken mod syd "   

2117F259dig digitalt A409-1, gruben under den ene ende af den store grube set i fladen, 
oprenset og set fra NØ. Var beliggende i NV kvadranten af gruben. 

11-08-2008   

2117F260dig digitalt A 409, profil og gruben A 409-1 set fra SØ "   

2117F261dig digitalt A384 fra syd. Midtvejsfoto efter niveau 5. "   

2117F262dig digitalt A384 snit 3 set fra N. Sydlige del  "   

2117F263dig digitalt A384 sydlige del set fra S, nær bunden "   

2117F264dig digitalt A384 sydlige del set fra S, nær bunden "   



Side 84 af 91 

 

2117F265dig digitalt A384 sydlige del, niv. 6, set fra S 12-08-2008   

2117F266dig digitalt A501 oprenset, set fra syd 27-06-2008   

2117F267dig digitalt A501 oprenset, set fra øst "   

    De digitale fotos taget gennem den sidste uge på udgravningen 
mangler tilsyneladende - kan i hvert fald ikke fndes. Der ligger S/H 
fotos af disse. 

Dato ej indtastet 
for S/H-fotos. 

  

2117F300S sort/hvid A 312 efter oprensning mellem stenene, set fra ØNØ. 27.maj 2008   2008-34/36 

2117F301S sort/hvid A 312 efter oprensning mellem stenene, set fra NØ. 27.maj 2008   2008-34/35 

2117F302S sort/hvid A 312 og området med få sten og kulturjord (gl. muldhorisont) NØ for 

A 312. Set fra NØ. 27.maj 2008 

  2008-34/34 

2117F303S sort/hvid A 312 stenpakning set fra NØ. 27.maj 2008   2008-34/33 

2117F304S sort/hvid samme som 303, men højkant 27.maj 2008   2008-34/32 

2117F305S sort/hvid A 312 og omgivende område nord herfor. 27.maj 2008.   2008-34/31 

2117F306S sort/hvid samme, bredformat, med baggrund. 27.maj 2008   2008-34/30 

2117F307S sort/hvid A 312 og omgivende område set fra NØ   2008-34/29 

2117F308S sort/hvid A312, samme som 307, men højkant   2008-34/28 

2117F309S sort/hvid sydlige del uden for A 312 efter oprensning set fra N/NV   2008-34/27 

2117F310S sort/hvid A 312 set fra NØ   2008-34/26 

2117F311S sort/hvid Martin Krog Nielsen betragter A 312 stenpakningen. Set fra S   2008-34/25 

2117F312S sort/hvid Stenspor A322 i fladen, opfugtet med forstøveren, set fra syd   2008-34/24 

2117F313S sort/hvid Stenspor A 322 i fladen, opfugtet med forstøveren, set fra øst/sydøst, 
i baggrunden A 312 

  2008-34/23 

2117F314S sort/hvid A 312 stenpakning og omgivende store stenspor Ø og SØ herfor, set 
fra NØ 

  2008-34/22 

2117F315S sort/hvid A 312 set fra NØ   2008-34/21 

2117F316S sort/hvid A 312 set fra NØ   2008-34/20 

2117F317S sort/hvid A 312 set fra NØ   2008-34/19 

2117F318S sort/hvid A 312 stenpakning set fra NØ. Højkantsbillede.   2008-34/18 

2117F319S sort/hvid A 312 stenpakning, detail. Set fra SV   2008-34/17 

2117F320S sort/hvid A 312 stenpakning, detail. Set fra SV   2008-34/16 

2117F321S sort/hvid A338 oprenset og opfugtet med forstøveren, set fra øst   2008-34/15 

2117F322S sort/hvid A ??? Sydøst for A 312. Set fra øst efter oprensning: sten i en 
muldrest. Er det A262?? 

  2008-34/14 
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2117F323S sort/hvid A359 snittet, profil, set fra nord   2008-34/13 

2117F324S sort/hvid A349, muligt stenspor oprenset og set fra SØ   2008-34/12 

2117F325S sort/hvid A349, muligt stenspor oprenset og set fra SØ   2008-34/11 

2117F326S sort/hvid A 312 efter anden oprensning, set fra NØ. Området stadig opfugtet 
med vand. 

  2008-34/10 

2117F327S sort/hvid A 312 efter anden oprensning, set fra NNØ. Området stadig opfugtet 
med vand. 

  2008-34/9 

2117F328S sort/hvid A 312 efter anden oprensning, set fra N/NØ. Området stadig opfugtet 
med vand. 

  2008-34/8 

2117F329S sort/hvid A 312 efter anden oprensning, set fra SSØ. Området stadig opfugtet 
med vand. 

  2008-34/7 

2117F330S sort/hvid A338 snittet og set fra øst, stenspor   2008-34/6 

2117F331S sort/hvid A338 snittet og set fra øst, stenspor   2008-34/5 

2117F332S sort/hvid oversigtsbillede taget fra landevejen, placeringen af 

udgravningsfelterne set fra SV 

  2008-34/4 

2117F333S sort/hvid oversigtsbillede taget fra landevejen, placeringen af 

udgravningsfelterne set fra SV 

  2008-34/3 

2117F334S sort/hvid udgravningsfeltet med sb.51 set fra dyngerne øst for feltet, set mod 

ssv 

  2008-34/2 

2117F335S sort/hvid udgravningsfeltet med sb.51 set fra dyngerne øst for feltet, set mod 

ssv 

  2008-34/1 

2117F336S sort/hvid A312 efter tredje oprensning set fra NØ   2008-33/36 

2117F337S sort/hvid A312 efter tredje oprensning set fra NØ   2008-33/35 

2117F338S sort/hvid A312 efter tredje oprensning set fra N/NØ   2008-33/34 

2117F339S sort/hvid samme som F337S   2008-33/33 

2117F340S sort/hvid samme som F337S   2008-33/32 

2117F341S sort/hvid A312 efter tredje oprensning set fra SØ   2008-33/31 

2117F342S sort/hvid A312 efter tredje oprensning set fra SØ   2008-33/30 

2117F343S sort/hvid gruben A409 set fra syd første kvadrant under udgravning   2008-33/29 

2117F344S sort/hvid gruben A409, 1. kvadrant under udgravning, set fra SV   2008-33/28 

2117F345S sort/hvid gruben A409, 1. kvadrant under udgravning, set fra SV   2008-33/27 

2117F346S sort/hvid gruben A409, 1. kvadrant under udgravning, set fra SV   2008-33/26 

2117F347S sort/hvid storm på feltet, ved gruben A409 ses Martin Krog Nielsen   2008-33/25 
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2117F348S sort/hvid storm på feltet, ved gruben A409 ses Martin Krog Nielsen   2008-33/24 

2117F349S sort/hvid A312 efter fjerde oprensning. Med opfugtning. Set fra NØ.    2008-33/23 

2117F350S sort/hvid samme som F349   2008-33/22 

2117F351S sort/hvid samme, set fra SØ   2008-33/21 

2117F352S sort/hvid samme, set fra SØ   2008-33/20 

2117F353S sort/hvid A312 cirka samme vinkel som på F349. Fjerde oprensning.   2008-33/19 

2117F354S sort/hvid profil i A 409 set fra vest, 1. kvadrant.    2008-33/18 

2117F355S sort/hvid profiler i A409 set fra sydvest, 1. kvadrant   2008-33/17 

2117F356S sort/hvid profil i A409, 1. kvadrant, set fra SV, højkant   2008-33/16 

2117F357S sort/hvid begge profiler i første kvadrant set fra sydvest, A409, kunne også 
kaldes et oversigtsfoto med A409 i forgrunden 

  2008-33/15 

2117F358S sort/hvid profil i A 409 set fra syd, 1. kvadrant.    2008-33/14 

2117F359S sort/hvid profil i A409, 1. kvadrant, set fra S   2008-33/13 

2117F360S sort/hvid skyvejr på feltet - den mest blæsende forsommer   2008-33/12 

2117F361S sort/hvid skyvejr på feltet - den mest blæsende forsommer   2008-33/11 

2117F362S sort/hvid oversigtsfoto set mod SØ fra feltet   2008-33/10 

2117F363S sort/hvid foto af område nord for A 312 hvor der ligger nogle sten, den mørke 
markering skyldes opfugtningen med vand! Set fra NØ. 

  2008-33/9 

2117F364S sort/hvid foto af område nord for A 312 hvor der ligger nogle sten, den mørke 
markering skyldes opfugtningen med vand! Set fra NØ. 

  2008-33/8 

2117F365S sort/hvid foto af område nord for A 312 hvor der ligger nogle sten, den mørke 
markering skyldes opfugtningen med vand! Set fra NØ. 

  2008-33/7 

2117F366S sort/hvid samme som 363 og 364 blot set fra SØ   2008-33/6 

2117F367S sort/hvid samme som 363 og 364 blot set fra SØ   2008-33/5 

2117F368S sort/hvid A312 østenden efter 5. oprensning og fjernelse af sten, området er 

opfugtet, deaf den mørke farve, set fra Øst 

  2008-33/4 

2117F369S sort/hvid A312 østenden efter 5. oprensning og fjernelse af sten, området er 

opfugtet, deaf den mørke farve, set fra Øst 

  2008-33/3 

2117F370S sort/hvid A 312 østenden efter 5. oprensning, set fra syd/sydvest   2008-33/2 

2117F371S sort/hvid A326. Oprenset og opfugtet. Set fra S/SV    2008-33/1 

2117F372S sort/hvid området A253 (+ A326), øst for A 312 set fra øst   2008-35/36 

2117F373S sort/hvid A 253 (+ A326) set fra øst efter oprensning. Er beliggende øst for A 
312. Der er tale om dels pletter af højfyld, dels gammel muldhorisont 

  2008-35/35 
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2117F374S sort/hvid oversigtsbillede med arbejdet på A 312, på billedet Martin Krog 

Nielsen og Jette Dau Lüthje. Set fra syd. 

  2008-35/34 

2117F375S sort/hvid A 312, østdel efter 5. oprensning. Profil set fra syd/sydvest   2008-35/33 

2117F376S sort/hvid A 312, østdel efter 5. oprensning. Profil set fra vest   2008-35/32 

2117F377S sort/hvid oversigtsfoto over A 500 set fra syd   2008-35/31 

2117F378S sort/hvid oversigtsfoto over A 500 set fra syd   2008-35/30 

2117F379S sort/hvid A 500, sydl. Del syd for balk. Fladen oprenset. Set fra sydvest fra top 

af jorddynge 

  2008-35/29 

2117F380S sort/hvid A 500, sydl. Del. Fladen oprenset og opfugtet. Nærbillede af 
stenkonc. Vest for kæmpesten. Set fra NV 

  2008-35/28 

2117F381S sort/hvid A500 fladen set fra NØ/Ø   2008-35/27 

2117F382S sort/hvid A 203 fladen oprenset, set fra syd   2008-35/26 

2117F383S sort/hvid A 203 fladen oprenset, set fra syd   2008-35/25 

2117F384S sort/hvid Konc. af sten i A 500 syddel efter yderligere oprensning. Opfugtet set 
fra NV 

  2008-35/24 

2117F385S sort/hvid Konc. af sten i A 500 syddel efter yderligere oprensning. Opfugtet set 
fra NV 

  2008-35/23 

2117F386S sort/hvid Konc. af sten i A 500 syddel efter yderligere oprensning. Opfugtet set 
fra SØ 

  2008-35/22 

2117F387S sort/hvid Konc. af sten i A 500 syddel efter yderligere oprensning. Opfugtet set 
fra SØ 

  2008-35/21 

2117F388S sort/hvid profil af balk i A 500 sydlige del set fra syd   2008-35/20 

2117F389S sort/hvid profil af balk i A 500 sydlige del set fra syd   2008-35/19 

2117F390S sort/hvid profil af balk i A 500 sydlige del set fra sydøst   2008-35/18 

2117F391S sort/hvid A500 snit 1 set fra syd   2008-35/17 

2117F392S sort/hvid A500 sydlige del, set fra øst med stor sænket sten i forgrunden + snit 
i A203, opfugtet med vand 

  2008-35/16 

2117F393S sort/hvid A500 sydlige del, set fra øst med stor sænket sten i forgrunden, 
opfugtet med vand 

  2008-35/15 

2117F394S sort/hvid A500 sydlige del, set fra syd med stor sænket sten i forgrunden, 
opfugtet med vand. I baggrunden snit i A203. 

  2008-35/14 

2117F395S sort/hvid A500 sydlige del, set fra øst med stor sænket sten i forgrunden, 
opfugtet med vand. Tættere på. Højkant. 

  2008-35/13 
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2117F396S sort/hvid A500 sydlige del, set fra øst med stor sænket sten i forgrunden, 

opfugtet med vand. Tættere på. Højkant. 

  2008-35/12 

2117F397S sort/hvid A500 sydlige del, set fra øst med stor sænket sten i forgrunden, 
opfugtet med vand. Tættere på. Højkant. 

  2008-35/11 

2117F398S sort/hvid A500 sydlige del, set fra øst med stor sænket sten i forgrunden, 
opfugtet med vand. Tættere på. Højkant. 

  2008-35/10 

2117F399S sort/hvid A500 sydlige del, set fra øst med stor sænket sten i forgrunden, 
opfugtet med vand. Tættere på. Højkant. 

  2008-35/9 

2117F400S sort/hvid skævt foto af A500 fra øst   2008-35/8 

2117F401S sort/hvid store sænkede sten i A203 (i A500) - profil. Set fra øst.    2008-35/7 

2117F402S sort/hvid A203, den modstående profil. Set fra vest.   2008-35/6 

2117F403S sort/hvid oversigtsfoto, fladen med A 500. I forgrunden snit i A203. Set fra NØ.   2008-35/5 

2117F404S sort/hvid oversigtsfoto, fladen med A 500. I forgrunden snit i A203. Set fra NØ.   2008-35/4 

2117F405S sort/hvid oversigtsfoto, fladen med A500 øst for balk. Set fra NV.    2008-35/3 

2117F406S sort/hvid Oversigtsfoto, arbejdsfoto fladen med A 500, set fra V.   2008-35/2 

2117F407S sort/hvid Oversigtsfoto, arbejdsfoto fladen med A 500, set fra N.   2008-35/1 

2117F408S sort/hvid A384 oprenset set fra syd   2008-36/36 

2117F409S sort/hvid A384 oprenset set fra syd   2008-36/35 

2117F410S sort/hvid A500 snit 3 - set fra sø   2008-36/34 

2117F411S sort/hvid A500 snit 3 - set fra sø   2008-36/33 

2117F412S sort/hvid A 461 set fra vest, oprenset i fladen   2008-36/32 

2117F413S sort/hvid A 461 set fra nord, oprenset i fladen   2008-36/31 

2117F414S sort/hvid A461 i vue, set fra SV   2008-36/30 

2117F415S sort/hvid A461 sydlige del efter afgravning af 5 cm. Set fra syd   2008-36/29 

2117F416S sort/hvid A461 sydlige del efter afgravning af 5 cm. Set fra syd   2008-36/28 

2117F417S sort/hvid A501 fladen niv. 1 oprenset. Hele området set fra vest, 
højkantsbillede 

  2008-36/27 

2117F418S sort/hvid A501 fladen niv. 1 oprenset. Hele området set fra vest, 
højkantsbillede 

  2008-36/26 

2117F419S sort/hvid A501 fladen niv. 1 oprenset, kun det mest regulære parti med 
stenlægning. Højkantsbillede. Set fra syd 

  2008-36/25 

2117F420S sort/hvid A501 fladen niv. 1 oprenset, kun det mest regulære parti med 
stenlægning. Højkantsbillede. Set fra øst. 

  2008-36/24 
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2117F421S sort/hvid A501 fladen niv. 1 oprenset, kun det mest regulære parti med 

stenlægning. Højkantsbillede. Set fra øst. 

  2008-36/23 

2117F422S sort/hvid A384 fladen oprenset, set fra syd, sydlige del   2008-36/22 

2117F423S sort/hvid nærbillede af karside i A 384 sydlige del   2008-36/21 

2117F424S sort/hvid A499 profilsnit set fra NØ   2008-36/20 

2117F425S sort/hvid A501, nordlige halvdel, niv. 2. Fladen oprenset og opfugtet, set fra 
nord 

  2008-36/19 

2117F426S sort/hvid A501, nordlige halvdel, niv. 2. Fladen oprenset og opfugtet, set fra 
nord 

  2008-36/18 

2117F427S sort/hvid A501, nordlige halvdel, niv. 2. Fladen oprenset og opfugtet, set fra SØ   2008-36/17 

2117F428S sort/hvid A461 sydlige halvdel gravet, set fra Syd   2008-36/16 

2117F429S sort/hvid A461 sydlige halvdel gravet, set fra SSV, i baggrunden fængslet på 

Enner Mark. 

  2008-36/15 

2117F430S sort/hvid A501, nordlige halvdel, niv. 3. Fladen oprenset og opfugtet. Set fra 

nord 

  2008-36/14 

2117F431S sort/hvid A501, nordlige halvdel, niv. 3. Fladen oprenset og opfugtet. Set fra 

nord 

  2008-36/13 

2117F432S sort/hvid A501 nordlige halvdel, niv. 4, set fra nord   2008-36/12 

2117F433S sort/hvid A501 nordlige halvdel, niv. 4, set fra nord   2008-36/11 

2117F434S sort/hvid A501 nordlige halvdel, niv. 4, set fra nord/nordøst, højkant og 
nærbilldede af de nordligste, yderste sten. 

  2008-36/10 

2117F435S sort/hvid 501 profil, set fra N/NV. Profilen er ikke tegnet, men kun skitseret.   2008-36/9 

2117F436S sort/hvid 501 profil, set fra N. Profilen er ikke tegnet, men kun skitseret.   2008-36/8 

2117F437S sort/hvid A435 Fladen oprenset og opfugtet, set fra syd   2008-36/7 

2117F438S sort/hvid A435 Fladen oprenset og opfugtet, set fra vest   2008-36/6 

2117F439S sort/hvid A435 Fladen oprenset og opfugtet, set fra vest   2008-36/5 

2117F440S sort/hvid A435 Fladen oprenset og opfugtet, set fra vest   2008-36/4 

2117F441S sort/hvid A435 profilen efter snitning, set fra Ø/NØ   2008-36/3 

2117F442S sort/hvid A266 kogestensgrube, profil, set fra vest   2008-36/2 

2117F443S sort/hvid A266 kogestensgrube, profil, set fra vest   2008-36/1 

2117F444S sort/hvid A384 syddel, niv. 3. Set fra syd.   2008-42/36 

2117F445S sort/hvid A384 syddel, niv. 4. Set fra syd.   2008-42/35 

2117F446S sort/hvid A409, grube. Hele profil 1. Set fra SØ.   2008-42/34 
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2117F447S sort/hvid A409, grube. Hele profil 1. Set fra SV.   2008-42/33 

2117F448S sort/hvid A409, grube. Den vestlige del af profil 1. Set fra S.    2008-42/32 

2117F449S sort/hvid A409, grube. Den østlige del af profil 1. Set fra S.    2008-42/31 

2117F450S sort/hvid A268, mulig grav. Afrenset i fladen. Set fra syd.   2008-42/30 

2117F451S sort/hvid A268, mulig grav. Afrenset i fladen. Set fra vest.   2008-42/29 

2117F452S sort/hvid A384, snit 1. Set fra øst.   2008-42/28 

2117F453S sort/hvid A384 syddel, niv. 5. Set fra S.   2008-42/27 

2117F454S sort/hvid A268, profil. Set fra N.   2008-42/26 

2117F455S sort/hvid A268, profil. Set fra N.   2008-42/25 

2117F456S sort/hvid A263 langhus yngre bronzealder markeret med landmålerstokke set 
fra SV. I baggrunden arbejder Jette DauLüthje med A 384. Bemærk 

østligste sæt tagbærende stolpehuller som er markeret med to 
næsten usynlige skovle  :-) 

  2008-42/24 

2117F457S sort/hvid samme som F456S, men set oppe fra jordbunken mod syd.   2008-42/23 

2117F458S sort/hvid A409-1, gruben under den ene ende af den store grube set i fladen, 

oprenset og set fra NØ. Var beliggende i NV kvadranten af gruben. 

  2008-42/22 

2117F459S sort/hvid A 409, udsnit af profil 1 og gruben A 409-1 set fra SØ.   2008-42/21 

2117F460S sort/hvid A384 snit 3 set fra N. Sydlige del.    2008-42/20 

2117F461S sort/hvid A384, syddel - nær bunden/niveau 6. Set fra S.    2008-42/19 

2117F462S sort/hvid A384, syddel - nær bunden/niveau 6. Set fra S.    2008-42/18 

2117F463S sort/hvid A384, syddel, niv. 6. Set fra S.    2008-42/17 

2117F464S sort/hvid Grube A409.1, profil - med relation til A409. Set fra SV.    2008-42/16 

2117F465S sort/hvid Grube A409.1, profil - med relation til A409. Set fra SV.    2008-42/15 

2117F466S sort/hvid Grube A409.1, profil. Set fra SV.    2008-42/14 

2117F467S sort/hvid Grube A409.1, profil. Set fra SV.    2008-42/13 

2117F468S sort/hvid A384, syddel. Tæt på bunden. Set fra S.   2008-42/12 

2117F469S sort/hvid A384, syddel. Tæt på bunden. Set fra S.   2008-42/11 

2117F470S sort/hvid A384, syddel. Tæt på bunden (med sten). Set fra S.   2008-42/10 

2117F471S sort/hvid A384, syddel. Tæt på bunden (med sten). Set fra S.   2008-42/9 

2117F472S sort/hvid A384, profil. Set fra S.   2008-42/8 

2117F473S sort/hvid A646, grube. Profil. Set fra SØ.   2008-42/7 

2117F474S sort/hvid A646, grube. Profil. Set fra SØ.   2008-42/6 

2117F475S sort/hvid A630, tagbærende stolpehul. Set fra V.   2008-42/5 
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2117F476S sort/hvid A633, tagbærende stolpehul. Set fra V.    2008-42/4 
 


