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Undersøgelsens forhistorie
I efteråret 2010 modtog Horsens Museum materiale vedr. et planlagt vådområdeprojekt i Bygholm og
Hansted Enge fra Horsens Kommune, Teknik og Miljø. Kommunen havde som en del af forberedelsen
til projektet fået udarbejdet en kulturhistorisk rapport af en privat aktør, Gert Hougård. Denne var i al
væsentligt fuldt dækkende vedr. vurderingen af områderne som værende kulturhistorisk set meget rige
områder, hvor der udover de mange kendte, registrerede fortidsminder findes formentlig lige så
mange endnu uregistrerede bopladser. Museet er bekendt med beliggenheden af de fleste af disse, men
da det er registreringer, som for tiden pågår (via overdragede amatørsamlinger, som stammer fra
området) vil vores vurdering kræve en lidt nærmere analyse.
Horsens Kommune blev gjort opmærksom på, at etableringen af nye vådområder er et temmelig
omfattende projekt og at museet først er i stand til at udarbejde budgetter for forundersøgelser eller
overvågning, når vi havde nærmere, detaljerede kort og beskrivelser af de enkelte anlægsarbejder, som
skulle finde sted.
Området ved Bygholm Enge blev den første etape af vådområdeprojektet og dette projekt
gennemførtes i løbet af 2011 med museets deltagelse og skal ikke nærmere behandles i nærværende
beretning.

Hansted Enge

Figur 1. Med kraftig rød streg er projektområdet i Hansted Enge markeret.
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Der blev i 2010 truffet aftale om, at udvalgte dele af anlægsarbejderne krævede arkæologiske
forundersøgelser. Der blev gjort opmærksom på de meget sårbare forhold i ådalen - den tidligere fjord med mange både kendte og ikke registrerede fortidsminder, primært fra den ældre stenalder i form af
eksempelvis køkkenmøddinger, bopladser, kulturlag m.v.
I februar 2012 blev museet opmærksom på, at der var påbegyndt anlægsarbejder i Hansted Enge.
En henvendelse til Horsens Kommune resulterede i oplysninger om, at man havde påbegyndt næste
etape af vådområdeprojektet med afskrabning af overjord og etablering af diger samt gravning af
grøfter. Dette var sket uden at kontakte museet på forhånd, således som det ellers havde været aftalt.
Museet påbegyndte overvågning af anlægsarbejderne samt registrering af profiler i allerede opgravede
grøftforløb. Vi gav skriftligt oplysninger til Kulturstyrelsen om vores - og Kommunens fremgangsmåde og fremsendte herefter budget til Kulturstyrelsen den 2. marts 2012. Budgettet
godkendtes af Kulturstyrelsen den 14. marts 2012 og efterfølgende af bygherre. Senere aftaltes det
telefonisk med Horsens Kommune, Teknik og Miljø, at der kunne fremsendes en separat regning for
den del af overvågningsarbejdet, som ikke har kunnet rummes i det oprindelige budget. Årsagen til
budgetoverskridelsen var, at de overvågningskrævende arbejder i Hansted Enge undervejs blev udvidet
betydeligt i forhold til det aftalte.
Til samme sag, men placeret med sit eget budget og med sin egen afrapportering, hører den
arkæologiske forundersøgelse af en større sø ved Hanstedgård.

Tidligere undersøgelser
Hansted Ådal udgjorde i atlantisk tid en indre fjordarm til Horsens Fjord, hvortil der var adgang
gennem Nørrestrand og det smalle Stensballesund. Inden da havde ådalen i både sen- og postglacial tid
gennemgået den samme geologiske og kystmorfologiske udvikling som den ydre fjord. Både ved den
nuværende Horsens Fjord og i Hansted Ådal er der gjort talrige fund fra ældre og yngre stenalder.
Fundene stammer fra forskellige slags kulturlag, der er påtruffet på koter der har ligget dels lidt under
dels lige over kote 0, og de er overalt med til at afspejle det samspil og den nære relation, der gennem
hele stenalderen har været mellem mennesket og havet. Derfor er bopladsernes beliggenhed også i høj
grad med til at afspejle udviklingen af det datidige havspejl.
I den ydre fjord kendes mange af ældre stenalders bopladser fra den kystnære havbund, hvor
fund fra omlejrede bopladser er gjort i soppedybde. Anderledes er forholdene i Hansted Ådal, hvor
bopladserne i højere grad fortsat ligger gemt under græstørven. Her er både bopladseernes kulturlag og
de naturlige marine aflejringer også langt bedre bevarede end ved de eksponerede kyster ude i fjorden.
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Til gengæld er vort kendskab til bopladserne i ådalen mere begrænset, da fundene her normalt kun
gøres i forbindelse med forskellige anlægsarbejder.
Den bedste viden vi har om arkæologien i Hansted Ådal stammer fra det gravearbejde, der fulgte
med afvandingsprojektet i begyndelsen af 1950’erne, hvor der over en ca. 6 km lang strækning blev
gravet nogle op til flere meter dybe grøfter og kanaler midt i dalen. Opgravningen skete med håndkraft,
og flere steder kunne amatørarkæologer i jorddyngerne mellem talrige østersskaller og hjertemusling
opsamle flint, knogler og tak fra nogle af Ertebøllekulturens oldsagsrige boplads- og udsmidslag. De
væsentligste af sådanne kulturlag blev påtruffet i Bygholm Enge, hvor Nationalmuseet ved samme
anledning foretog en mindre udgravning (sb 22, jn 447/54). Her blev oldsagsrige kulturlag fra yngre
Ertebøllekultur registreret i en dybde på mellem 1,5 - 2,7 meter under overfladen.
I begyndelsen af 1980’erne foretog Vejle Museum forud for anlægsarbejde en undersøgelse
(M1108) på en af de mange holme, der tidligere var med til at karakterisere ådalen. Langt størstedelen af
det indsamlede genstandsmateriale fra Hansted Ådal stammer dog fra nogle meget store
privatopsamlinger, som af flere lokale amatørarkæologer hovedsageligt er foretaget på opdyrkede
marker.

Administrative data
-

Bygherre er Horsens Kommune, Teknik og Miljø. Kontaktperson: Tony Bygballe.

-

Orbicon A/S er rådgiver på projektet. Kontaktperson her har været Ingeniør Hans Mark, som
imidlertid på gravetidspunktet var forhindret. Sagens akter, dokumentation, korrespondancer og
fund befinder sig på Horsens Museum under journalnummeret HOM2750.

-

Den arkæologiske overvågning, profilregistrering m.v. er udført i dagene 23. februar 2012 til 29.
marts 2012. Denne overvågning er forestået af Martin Krog Nielsen, Jan Jensen og Per Borup.
Anne Mette Kristiansen og Anders Horsbøl Nielsen har besigtiget forholdene flere gange.

-

Gravemaskine og fører blev leveret af Entreprenørfirma M. Frisch A/S, Hammel. Indhyret af
bygherre.
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Topografi

Figur 2. Det overordnede projektområde i Hansted Enge indtegnet på det høje målebordsblad.

Projektområdet for Hansted Enge-vådområdet dækker godt og vel 45 ha., som alt sammen er
beliggende i den fossile Horsens Fjord. Fjorden eksisterede fra efter den sidste istid og frem til et
tidspunkt formentlig sent i bondestenalderen eller bronzealderen, hvor en tiltagende forsumpning
opstod som følge af langsomme geologiske og biologiske ændringer. I neolitikum var fjorden i høj grad
aktiv og tiltrak mennesker som udnyttede fjordens rige ressourcer i form af havpattedyr, skaldyr og fisk.
Fjordens funktion som transportvej skal heller ikke undervurderes. Det aktuelle område fremstår i dag
fladt og uden markante topografiske forskelle. Hansted Å slynger sig gennem engene. Den
tilsyneladende flade overflade dækker over underliggende og i dag skjulte topografiske forskelle, såsom
dybe strømsteder, lave øer og halvøer, strandvolds- og oddedannelser, små laguner, regulære
strandpartier og andre landskabstræk.
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Figur 3. Marts 2012. En del af projektområdet set fra øst. Arbejdet er påbegyndt.

Fjorden i forhistorisk tid
Hansted Ådal udgør en del af Horsens Fjord-dalen, som i slutningen af istiden ledte smeltevand ud i
Kattegat via Gudenåen mod vest. Da havet senere bredte sig ind i ådalen fra øst, blev den omdannet til
en indre fjordarm til Horsens Fjord, hvortil der var passage gennem Nørrestrand og det smalle
Stensballesund. I dag fremstår det meste af Hansted ådal som flade engarealer, der dækker over en
mosaik af højtliggende glaciale sandaflejringer og mellemliggende dybe lavninger, udjævnet af
ferskvandstørv og marint sand og gytje. Endnu anes nogle af de yngre holme som svage højninger i
terrænet, men på lavere koter, og skjult for øjet, findes også ældre øer og næs, hvis udstrækning
kontinuerligt blev reduceret i takt med havets stigning i løbet af atlantisk og subboreal tid.
Størstedelen af vores viden om de geologiske forhold i Hansted Ådal stammer fra en serie
geotekniske boringer, som blev lavet af Statens Vejlaborotorium i forbindelse med anlæggelsen af
motorvej E45 og hovedvej A10 vest for Horsens. Boringerne blev udført med et interval på 20 m, så de
tilsammen danner et ca. 1200 m. langt profil på tværs af dalen. Fra reguleringen og uddybningen af
Store Hansted Å i begyndelsen af 1950’erne har vi også et vist kendskab til de øvre, og dermed relativt
unge aflejringer fra sen atlantisk og subboreal tid.
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Efter isens afsmeltning i senglacial tid var Hansted Ådal præget af ferskvandssøer, der var dannet
som isdæmmede søer eller begravede dødisklumper. Lokale søområder kan i dag erkendes som
lavninger med kalkholdige ferskvandssedimenter med en samlet blødbundsdybde på op til 23 m.
Disse søområder blev efterhånden erstattet af mægtige tørvedannelser, som bredte sig over større dele
af dalen. Siden istidens afslutning foregik en afvanding af området ud gennem den ydre fjorddal via
Stensballe Sund, og i løbet af fastlandstiden forårsagede det lavere havspejl, at flodlejet eroderede dybt
ned i de ældre tørvelag.
Det var også via dette dybt nedskårne flodleje, at havet under den efterfølgende atlantiske
havstigning først trængte ind i fjorddalen. Da der her var direkte adgang fra Hansted Ådal til det
daværende Kattegat, uden tærskler der skulle overskrides, kunne havet allerede meget tidligt i atlantisk
tid trænge ind i ådalen. I den ydre centrale del af ådalen, ganske tæt på det aktuelt berørte område, er
der konstateret 16 m. tykke marine aflejringer helt ned til kote -17 m, og længere inde i Rådved Kær er
marine aflejringer registreret ned til kote -13 m.
Med havets indtrængen i Hansted Ådal ændredes også de topografiske forhold markant. I takt
med den havets fortsatte stigning opstod der mange steder nye småøer, holme og næs, og med havets
bølgevirksomhed og kraftige erosion kunne der nu også dannes beskyttende krumodder og laguner.
Vi ved fra flere undersøgelser ude i fjorden (HOM 2331 og HOM 2421), at havet senest ved
overgangen fra Kongemose- til Ertebøllekulturen var fuldt udviklet, hvor også østersen var etableret i
både den ydre (Hjarnø) og den indre (Nørrestrand) del af fjorden. På dette tidspunkt, mellem 54005200 f.Kr., stod havet her en meter lavere end i dag, et niveau der også må have været tilfældet længere
inde i Hansted Ådal.
Hvorledes havet herefter udviklede sig i resten af Ertebøllekulturen er usikkert, men fund af både
østersskallag og større hvalknogler langt inde i ådalen er med til at afspejle et åbent havmiljø med
kraftig tidevandsgennemstrømning.
På et tidspunkt steg havet igen, og nu for første gang til et niveau der oversteg det nuværende
havspejl. Det er endnu uklart, hvornår denne havstigning indtraf, men det skete på et tidspunkt mellem
slutningen af atlantisk tid og begyndelsen af subboreal tid (arkæologisk svarende til perioden mellem
slutningen af Ertebølletid og begyndelsen af tragtbægerkultur). Denne senatlantiske transgression
hævede ifølge Mertz havspejlet op til kote ca. 1 m, hvilket bevirkede, at mange tidligere beboede holme
og næs blev overskyllet og helt eller delvist borteroderet. Det var formentlig under denne havstigning,
at der i store dele af Hansted Ådal aflejredes mægtige cardiumholdige sand- og gytjelag.
Havet stod fortsat højt i fjorden i store dele af subboreal tid, men det er meget usikkert, hvornår
det herefter begyndte tilbagetrækningen mod det nuværende niveau.
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Figur 4. Det undersøgte område mellem Hammersholm og Løvhøj markeret med mørkerødt. Kortet giver et
indtryk af ådalens topografi med en række småøer og næs under havets maksimale udbredelse i slutningen af
atlantisk tid.

Målesystem
Horisontalt: Da opmåling af felter og anlæg overordnet set 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 DVR 90. 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 op med en tolerance på 0,025 m (horisontalt) og 0,04 m (vertikalt). I tilfælde af ekstremt
dårlige opmålingsforhold kan der være gennemtvunget punkter med en horisontal tolerance på op til
0,050 m, hvilket er blevet vurderet som en nødvendighed af hensyn til den videre arbejdsproces.
Opmålingsdata ligger på Horsens Kommunes server på g-drevet som eksporterede .csv-filer. Alle
opmålingsdata er autodigitaliseret i MapDigi, 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 linjer. Fund, målepunkter, prøver og koter er digitaliseret som punkter. Opmålingsdata er
genereret i MapInfo-dataformat (.dat, .id, .map, .tab).
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Vertikalt: Udgravningen er udelukkende opmålt med GPS. I kotetabellen ligger en kote for hvert
opmålt punkt i anlægstabellen opmålt i geoiden DVR90.

Udgravningsmetode
En stor del af anlægsarbejdet bestod i at få lukket eksisterende kanaler og opbygget diger til afgrænsning
af de nye vådområder. Jorden til disse diger blev skaffet dels ved gravning af nye grøfter til regulering af
vandstanden, dels ved regulær fladeafgravning i området. Det arkæologiske arbejde bestod i at overvåge
disse jordarbejder. Såfremt der fremkom anlægsspor eller oldsagsfund, skulle gravearbejdet indstilles.
Alternativt skulle fortidsminderne udgraves.

Figur 5. En af de nye grøfter (Snit 3/A52). Bemærk den tydelige lagserie. I profilens bagerste del anes en
landtange. Set fra Ø.

For at beskytte eventuelle fortidsminder bedst muligt fandt hovedparten af fladeafgravningen
sted i de laveste områder, hvor der udelukkende var tale om naturlige aflejringer. Endvidere blev det
aftalt, at der ikke skulle graves helt til undergrund, men kun til bunden af pløjelaget. Som man kunne
forvente, blev der i disse områder ikke konstateret fortidsminder. De afgravede områder blev indmålt
med GPS (med opmålingskoden ”Felt” og benævnt ”Afskrab”).
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Få steder blev der afrømmet muld på tidligere øer og holme i den gamle fjord, og et par steder
blev der her konstateret forhistoriske anlægsspor. Disse blev snittet og beskrevet på traditionel vis med
registrering af profil/snit i målestok 1:20 samt profilfotos. Det drejede sig om nogle mulige stolpehuller
samt et omfattende kulturlag/udsmidslag på kanten af en holm eller ø.
Et enkelt sted blev der i et afrømmet område konstateret en mulig skaldynge/køkkenmødding.
Der blev foretaget en indmåling samt indsamlet fund og skal-prøver.
I siderne af de nygravede grøfter kunne man iagttage tydelige lagserier, som berettede om
forholdet mellem marine aflejringer, tørveaflejringer og strandvolde i tilknytning til holme og øer i den
gamle fjord. Udvalgte grøftforløb blev registreret i form af profiltegning i målestoksforhold 1:20 og
grundig beskrivelse. Der blev opsat en nullinje/målelinje, og målepunkter blev indmålt med GPS.
Grøfternes sider var skrå, og derfor var det nødvendigt at vinkle ud med tommestok og lod. Arbejdet
blev gjort omhyggeligt, men der må alligevel siges at være en lille usikkerhed på målingerne. Endelig
blev der taget oversigtsbilleder samt sektionsbilleder for hver af de tegnede profiler. Der blev
systematisk udtaget prøver af skaller eller andet organisk materiale med henblik på at få dateret de
forskellige hændelsesforløb.
Et vigtigt aspekt ved overvågningsarbejdet var registrering af koter for de marine aflejringer. I det
hele taget har det geologiske aspekt og forståelse af de skiftende naturmæssige forhold og fjordens
oprindelige topografi spillet en stor rolle i denne forundersøgelse. Koterne for de marine aflejringer er
dels registeret via punktopmålinger (kotepunkter) med GPS-en, dels kan de udledes via
profilregistreringerne.
Der blev tegnet i alt fem større profiler, heraf den ene i tilknytning til udsmidslaget i den
sydøstlige del af undersøgelsesområdet. Profilerne blev oprindeligt benævnt Snit 1-5. Ved indtastning i
MUD fik selve profilen tilføjet et A-nummer, hvorunder hver enkelt profil blev indtastet med de
tilhørende lagskrivelser, benævnt med bogstaver. I forbindelse med overvågningen blev der desuden
gjort diverse iagttagelser og skitser. Ved bearbejdningen er disse iagttagelser og skitser blevet tildelt et
A-nr. og indtastet i MUD under dette nummer.
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Figur 6. Oversigtplan. Projektområdet er markeret med rød streg. Afskrab og felter er grå. Anlæg er blå.
Endvidere er markeret placeringen af de større snit/profiler. Snit 1/A50 er et håndgravet snit gennem
kulturlag/udsmidslag. De øvrige snit er profilregistreringer i nygravede grøfter.

Profilerne
Der blev i alt registreret fem større profiler. Snit 1/A50 er et håndgravet snit gennem
kulturlag/udsmidslag. For de øvrige profiler har det primære objekt ikke været egentlige
kulturhistoriske lagserier, men derimod naturmæssige og geologiske forhold til belysning af fjordens
oprindelige topografi, herunder spørgsmålet om havets/fjordens maksimale udbredelse og hvornår
havet har bredt sig. I alle tilfælde er der tale om profilregistrering i nyanlagte grøfter.
A51/snit 2: Under pløjeløget ses en strandvold, som overlejrer ældre marine aflejringer samt i bunden
et tørvelag. Den tegnede profil er ca. 11 meter lang. Profilen er orienteret ca. N/S.
A52/snit 3: Ca. 37 meter lang profil, som er orienteret SV/NØ. Der ses en lagserie med en strandvold,
som overlejrer ældre marine aflejringer samt en landtange/ø i den SV-lige del af profilen. I bunden tørv.
A53/snit 4: Knap 35 meter lang profil, som er orienteret SV/NØ. Der ses igen en lagserie med en
strandvold, som overlejrer ældre marine aflejringer samt en landtange/ø i den SV-lige del af profilen. I
bunden er der tørv. I princippet den samme lagserie som ved A52/snit 3.
A54/snit 5: I modsætning til de øvrige profiler ses her en strandvold, som er overlejret af et tørvelag.
Profilen er orienteret ca. SV/NØ. Længden af den tegnede profil er ca. 7 m. Der ses ingen
tørvedannelse i bunden af snittet.
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Den generelle lagserie: Den tørvedannelse, som ses i bunden i hovedparten af profilerne, må være
meget gammel. Antageligt har det at gøre med en sø på stedet. På et tidspunkt bryder fjorden/havet
igennem, og der dannes marine aflejringer med skaller. Lagserien afsluttes med strandvolde. Profil 5 er
lidt anderledes. Der ses ingen tørv i bunden, men det kan være et spørgsmål om dybde. Desuden er det
interessant for denne profil, at strandvolden overlejres af tørvedannelse. Her må der på et tidspunkt
efter havets tilbagetrækning have stået vand (sø).
Endvidere har profilerne givet et indblik i, hvor der har været landtanger (eller øer) i den gamle
fjord – potentielle steder for bosættelse/bopladser.
Der er udtaget en del naturvidenskabelige prøver fra de enkelte profiler. Prøverne er udtaget
systematisk ned igennem lagserierne med henblik på C14-dateringer af enkelte hændelser.

Undersøgelsens resultater
Undersøgelserne har allerede inden de naturvidenskabelige resultater foreligger givet vigtig ny viden om
stenalderhavet i Horsens Fjord. Størstedelen af projektet omfattede blot et ”skrab” eller en
muldafrømning af fladen, kun nogle få steder blev der gravet lidt dybere i de nye afvandingsgrøfter.
Næsten overalt indenfor det berørte område var det dækkende muldlag overraskende tyndt og svarede
mange steder nærmest til tykkelsen af et almindeligt pløjelag. Nogle steder kunne muldlaget under
pløjelag også bestå af et tyndt tørvelag. Aflejringerne lige under muldlaget bestod overalt af marine
aflejringer, som de fleste steder indeholdt cardium. Hyppigst forekommende var en mørkegrøn
cardiumgytje, som her tilsyneladende dækker store områder af ådalen.
Flere steder gennemskar de gravede afvandingsgrøfter fossile holme, og her gav de lange
profilsnit i højere grad mulighed for at påvise strandvoldsdannelser og havaflejringer tæt ved den gamle
strandbred. Profilerne afslørede bl.a., at der hele vejen mellem snit 2/A51 og snit 4/A53 har ligget en
smal, nordvest-sydøst-orienteret holm, som først med stenalderhavets højeste vandstand blev
overskyllet. Inden da havde den langstrakte holm tidligere været omgivet af en ferskvandssø, som
senest i fastlandstiden blev erstattet af tykke tørvedannelser.
Havets ældste tilstedeværelse ses her i form af en mørkegrøn cardiumgytje, som overskyllede og
eroderede oveni de gamle tørvelag. Gytjelaget strækker sig i både profilsnit 2, 3 og 4 op langs holmens
østside, hvor det i snit 4 ændrer farve og konsistens og i stedet får karakter af en stenet, grålig
strandvoldsdannelse. Denne strandvoldsdannelse strækker sig hele vejen i fladen mellem profilsnit 4 og
5 og repræsenterer indtil videre det højeste havspejl i området. Den højeste kote for strandvolden er 7080 cm. hvilket således kun er lidt under Mertz’ transgressionsmaksimum. Det kan således ikke
udelukkes, at strandvolden reelt afspejler det højeste postglaciale havspejl.
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Der blev ikke påvist arkæologiske fund, som kan relateres til dette havspejl, men nogle prøver af
organisk materiale fra dels gytjelaget dels tørvelagene lige under og over de marine aflejringer vil
forhåbentlig kunne være med til indirekte at datere det højeste lokale havspejl.

Figur 7. Profilsnit 4/A53. Under de mørke tørvedannelser ses tv. overfladen af den fossile holm, som også havde
været udsat for søvandets erosion. Henover tørven ses en grønlig cardiumgytje, som længst ude har gnavet
særlig kraftigt i tørven.

Figur 8. Som Fig. 7, men den sydlige side af grøften. Her ses den lyse strandvoldsdannelse op ad den gamle bred
lidt tydeligere, og samtidig ses yngre tørv henover strandvolden. T=tørv, M=marin gytje, S=strandvold, U=
undergrund.
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Figur 9. Den højest liggende påviste strandvoldsdannelse i det undersøgte område. S= strandvoldssand, U=
undergrund.

A25 – skallag/køkkenmødding
Der blev kun få steder påvist sikre spor efter menneskelig aktivitet, og i ingen tilfælde drejer det sig om
de samme oldsags- og østersrige kulturlag, som tidligere blev lokaliseret i forbindelse med
kanalgravningerne. At dette ikke lykkedes her, skyldes måske i høj grad, at der ikke blev gravet i samme
dybde som i det tidligere anlægsarbejde. Blot et enkelt sted (snit 1/A50) blev der lokaliseret et sikkert
kultur (udsmids-) lag med oldsager, men herudover blev der også påvist et skallag (A25), som anses for
at være deponeret, altså reelt som en køkkenmødding. Skallaget, som fremkom umiddelbart under et
relativt tyndt muldlag, blev afdækket over et større område men ikke afgravet i dybden. Skallerne
bestod næsten udelukkende af cardium, og i modsætning til de udbredte, nærliggende lag af cardiumgytje lå skallerne her tæt koncentreret uden jord eller synlige marine aflejringer imellem. Skallaget blev
udelukkende registreret i fladen, hvor der ikke umiddelbart blev påvist humane genstande. Der blev fra
toppen af skallaget udtaget en lille skalprøve til 14C- datering. Skalprøven lå i kote -0,1.
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Figur 10. Cardium-skallaget A25 set i fladen lige efter muldafrømningen.

Udsmidslag
I det sydøstligste hjørne af projektområdet (Afskrab 7) blev der over en længere strækning afrømmet
jord til lidt under undergrundsniveau. Arbejdet blev overvåget af arkæologisk personale, som snart
konstaterede tilstedeværelsen af kulturlag, indeholdende en del flint. Fladen var ikke blevet helt jævnt
afgravet, og flere forskellige lag var derfor blevet blotlagt i fladen. Det blev besluttet at lægge et
håndgravet snit på tværs af den afrømmede flade. Snittet var ca. 50 cm bredt, og det var orienteret
NV/SØ. Snittet var lidt over fem meter langt, og den maksimale dybde var ca. én meter. Snittet blev
oprindeligt benævnt snit 1. Ved indskrivning i MUD er profilen blevet tildelt et A-nummer, A50.
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Figur 11. Detailplan over det sydøstlige hjørne af projektområdet med kulturlag. Snit 1/A50 er markeret med
grønt.

I snittet kunne man iagttage en markant lagserie. Det øverste lag bestod af homogent, lys gråhvidt
strandsand (A22). Dette lag blev tolket som en strandvold. De kulturhistorisk mest interessante lag var
lagseriens bundlag, lagene f, g og til dels e. Lag g, bundlaget i lagserien, blev tolket som et regulært
udsmidslag. Det bestod af mørk gråsort fed/leret gytje med indhold af en stor mængde skaller –
overvejende østers, men også lidt hjertemuslinger. I laget var der desuden en del ubearbejdet træ samt
en del flint og meget velbevarede knogler. Lag g antages at være identisk med A24, som stedvis kunne
iagttages i fladen. I det overlejrende lag, f, var der også skaller, men færre end i lag g. Både lagene e og f
indeholdt spredt flint.
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Figur 12. Lagserie i Snit 1/A50. Med opstregning.

Figur 13. ”Lodfofoto” af Snit 1/A50. I bunden ses tydeligt det mørke udsmidslag med skaller.

Side 18 af 52

I bundniveau af snittet kunne man iagttage mindst seks til otte nedbankede træpæle, knap 10 cm i
diameter. I det beskedne snit kunne man ikke afgøre, om de udgjorde en struktur. Der kan dog ikke
være tvivl om, at de er et resultat af menneskelig aktivitet.

Figur 14. Nedbankede pæle i bunden af Snit 1/A50.
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Figur 15. Nærbillede af nedbanket træpæl i bunden af Snit 1/A50.

I profilen kunne man tydeligt iagttage, at udsmidslaget g havde et fald fra SØ mod NV. Det tyder
på, at affaldet må være deponeret fra SØ – fra et område umiddelbart uden for projektområdet. Her må
der have ligget en lille ø/holm, antageligt med en boplads. På baggrund af de fremkomne oldsager kan
udsmidslaget dateres til ertebøllekultur.
Et stykke tid efter registreringen af snittet vendte PB og MKN tilbage til stedet for at gøre
yderligere nogle iagttageler. Ved denne lejlighed fandt PB et stykke knogle i jordbunkerne, som ved
nærmere eftersyn viste sig at være ornamenteret i form af indridsede streger.
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Figur 16. x83, ornamenteret knoglestykke.

Fra lagserien er der udtaget en del skalprøver/prøver af organisk materiale til datering. I den del
af Afskrab 7, hvor der blev konstateret kulturlag, blev der udlagt en fiberdug samt påført jord til
beskyttelse/bevaring af lagene.

Fremtidigt arbejde på stedet
Hansted Ådal rummer et meget stort potentiale for både arkæologiske og geologiske undersøgelser af
samspillet mellem mennesket og Horsens Fjord i postglacial tid, derfor bør her foretages arkæologiske
forundersøgelser eller overvågning i forbindelse med alle former for anlægsarbejder. Da den glaciale
undergrund mange steder først påtræffes i stor dybde, kan alle udgravninger indtil denne dybde have
væsentlig arkæologisk og geologisk interesse, dette gælder derfor også arealerne indenfor de aktuelle
vådområder.
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Anlægsbeskrivelser
Kampagne: 23-02-2012
20
Stolpehul, Stolpehul, Udateret-Udateret
Muligt stolpehul:
A: Mellem, brungrå fint sand med få spredte
trækulsnister.
B: Mørk, brungråt fint sand med spredte trækulsnister.
Ø: 48 cm
Dybde: 25 cm.
Form i fladen: Oval Ø-V
Sider: Lige
Bund: Flad.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

2750/103, 2750/104

21
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret-Udateret
Se A58.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
30: Afslag, Stenalder; 31: Kerneøkse/mejsel, Stenalder; 32: Kerne/blok/knude, Stenalder;
33: Skraber, Stenalder
Lag:

22
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret-Udateret
Se A50.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
28: Forarbejdet flint, Stenalder; 29:
Knogler, Stenalder
Lag:

23
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret-Udateret
Se A50.

Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
26: Forarbejdet flint, Stenalder; 40: til
flotering , Udateret; 41: til flotering , Udateret; 48:
Blandet , Udateret
Lag:

24
Kulturlag, Udsmidslag, ErtebøllekulturErtebøllekultur
Se A50.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
24: Træ, Oldtid; 25: Forarbejdet flint,
Stenalder; 27: Forarbejdet flint, Stenalder; 34: Bløddyr,
Udateret; 35: Bløddyr, Udateret; 42: Pæl, Udateret;
43: jern, ubestemt, Udateret; 47: Knogler, Udateret;
49: Art: Forstening, Udateret; 50: Flint, Stenalder; 84:
Knogler, Stenalder; 91: Afslag, Stenalder; 93:
Nøddeskaller, Udateret; 94: Knogler, Udateret; 95:
Bløddyr, Udateret; 96: Træ, Udateret
Lag:

29
Udgravningsteknisk, Udgravningsfelt, UdateretUdateret
Nordenden af traceet. Se også A59.
Ovet et større område ses homogent
mellemgråt/gråhvidt strandsand. Under dette sand og stedvis blotlagte i fladen - ses rustrøde
udfældninger. Herunder kompakt skallag, virker ret
massivt/kompakt, mange små skalstykker/knuste
skaller i leret, gytjelignende (?) materiale, mellem
brungrå i farven. Falder mod vest, hvor tørv hviler
direkte på skallaget. En lokal banke på skaller med
overlejrende strandvold (?) op til ca. 80 cm muld/tørv.
Lignende lagforhold kan iagttages mod syd i
grøften/traceet, men nok med knap så tykt muld +
sandlag. I hvert fald længst mod syd i traceet massive
skallag, der fremstår ret rene.
Tegninger:
Foto:
Består af:
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Indgår i:
Fund:
Udateret
Lag:

87: Trækul, Udateret; 88: Bløddyr,

30
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret-Udateret
Fladebeskrivelse, ikke snittet.
Mellemgult, gulgråt strandsand med tynde lag/striber
af mørkbrunt/gråbrunt humøst materiale. Slet ikke så
lagdelt som det mulige åløb længere mod syd.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

31
Fyldskifte, Fyldskifte, Nutid-Nutid
Moderne nedgravning, gasledning.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

32
Udgår, Udgår, Udateret-Udateret
Natur, to dyregange.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

33
Fyldskifte, Fyldskifte, Nutid-Nutid
Moderne pælehule med rust efter pælen.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

50
Udgravningsteknisk, Profil, Ertebøllekultur-Nutid
Profil, snit 1: Snit gennem strandvold samt udsmidslag.
1:20. 1/3 2012. MKN.

A: Homogent og lys gråhvidt fint strandsand. I laget
optræder dog gulorange/rustrøde udfældningsbånd/striber. I laget forekommer spredte mørkebrune/sorte
stykker træ/omsat organisk materiale. Laget tolkes
som gammel strandvold. Indeholder lidt flint. Samme
som A22.
B: Heterogent, overvejende lyst/mellembrunt leret,
fedtet sand, kraftig iblandet mellemgråt mere sandet
ler. Laget er ret kraftigt spættet med sorte
nister/mindre stykker træ, med varierende
omsætningsgrad. I laget enkelte større grene, længde
ca. 10-12 cm.
C: Homogent, mellem til mørkebrunt muldet, humøst
sand.
D: Heterogent, lyst til mellemgråt sand, meget kraftigt
spættet med gult, gulorange samt rustrødt sand.
Spredte sorte nister af omsat organisk materiale.
Samme som A23.
E: Nogenlunde homogent mellemgråt leret sand, dog
stedvis noget spættet med gulorange og rødbrude,
lerede nister. Indeholder regulæer stykker træ samt
spredt mere omsat træ. Typisk mørkbrune eller sorte i
farven. Indeholder spredt flint.
F: Nogenlunde homogent lys/mellemgråt let
leret/fedtet sand, som minder lag E. I lag F optræder
spredte skaller (både østers og muslinger). Indeholder
spredt flint.
G: Homogen, mørk gråsort fed/leret gytje med stor
mængde skaller, overvejende østers, men osgå lidt
hjertemuslinger. Indeholder spredt flint samt knogler.
Indeholder en del stykker ubearbejdet træ. Tolkes som
udsmidslag. Samme som A24.
Tegninger:
2
Foto:
2750/41, 2750/42, 2750/43, 2750/44,
2750/45, 2750/46, 2750/47, 2750/48, 2750/118,
2750/119, 2750/120, 2750/121
Består af:
Indgår i:
Fund:
51: Blandet, Stenalder; 52: Blandet,
Stenalder; 61: Til anden naturvidenskabelig analyse,
Udateret
Lag:

51
Udgravningsteknisk, Profil, Udateret-Udateret
Profil, snit 2 (to tegninger): Registrering af lagserie
med strandvold. 1:20. 5/3 2012. MKN/JJ.
A: Pløjelag. Homogent, mørkbrunt tørveholdigt muld. I
toppen er tørven meget omsat.
B: Heterogent overvejende mellem-gulgråt strandsand
iblandet mellembrunt og mellemgråt sand, som
stedvis danner nogle diffuse lagserier/bånd. Tolkes
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som strandvold.
C: Massivt lag af cardiumskaller. I skallagets øvre del er
fyldem mellem skallerne noget sandet, farven
gulorange. I overgangen mellem B og C ses et nærmest
rustrødt udfældningsbånd. I bunden af skallaget er
fylden mere gytjeagtig til let sandet, dog mere grå i
farven. Indeholder lidt organisk materiale, kviste m.m.
Bemærk, naturlig aflejring.
D: Gytjelag, mellem til mørdgrå fed/klistret gytje. I den
del af gytjelaget, som overlejres af C, er der spredte
cardiumskaller. Længere mod syd ses ingen skaller. I
gytjelaget flere hele stykker træ samt pinde og andet
organisk materiale. Tendens til tyndt lag af lysgråt
sand i bund af gytjelaget over tørvelaget.
E: Homogent mørkbrun/brunsort tørvelag med større
stykker træ/stammer.
Bemærkninger: Der er ikke gravet til undergrund i
denne del af grøften. Der er tale om en skrå profil,
men der er så vidt muligt vinklet ud, altså ikke blot
målt direkte på den skrå flade, da det ville resultere i
for stor fejlmargin.
Tegninger:
3, 4
Foto:
2750/49, 2750/50, 2750/51, 2750/52,
2750/53, 2750/112
Består af:
Indgår i:
Fund:
53: Bløddyr, Udateret; 54: Bløddyr,
Udateret; 55: Bløddyr, Udateret; 56: Til anden
naturvidenskabelig analyse, Udateret; 57: Til anden
naturvidenskabelig analyse, Udateret; 58: Til anden
naturvidenskabelig analyse, Udateret; 59: Til anden
naturvidenskabelig analyse, Udateret; 60: Knogler,
Udateret
Lag:

52
Udgravningsteknisk, Profil, Udateret-Udateret
Profil, snit 3 (5 tegninger): Lagserie med strandvold,
strandvolden overlejrer ældre marine aflejrninger
samt en landtange. 6/3 2012. MKN.
A: Pløjemuld, homogent, mørkbrunt muld, stedvis
tørv/let omsat tørv i bunden af laget. Mest tørv i den
nordøstlige del. Kraftig rodaktivitet i laget.
B: Heterogent lag, i den øvre del nærmest lys, gråbrun,
men i den nedre del er farvej mere lys grågul, stedvis
lys beige. Materialet er sand, stedvis let gruset/stenet,
særligt den øvre del af laget. I laget optræder striber,
nærmest lag - af rustrøde udfældninger. Særligt i
overgangen mellem lag B og D ses en markant
udfældningshorisont. Laget tolkes som strandvold.
C: Homogen mørk, brunsort tørv, indeholder meget
træ og andet organisk materiale. Lokalt ses små lokker

af cardiumskaller i laget, formideltlig resultatet af et
naturligt fænomen. Vandets bevægelser eller
rodaktivitet i det overliggende lag D.
D: Nogenlunde homogent nærmest grågrøn gytje, som
mod sydvest er noget sandet i strukturen. I den
sydvestlige del spredte cardiumskaller. Mod nordøst
bliver laget massivt pakket med cardiumskaller. Få og
spredte stykker træ i laget. Nogenlunde jævnt spættet
med organiske plantedele. Tolkes som marin aflejring.
UG: Der er kun set ug i den sydvestlige del. Her består
den af et gruset/sandet brunt lag, der overlejrer blåler.
Tegninger:
5, 6, 7, 8, 9
Foto:
2750/54, 2750/55, 2750/56, 2750/57,
2750/58, 2750/59, 2750/60, 2750/61, 2750/62,
2750/63, 2750/64
Består af:
Indgår i:
Fund:
63: Til anden naturvidenskabelig
analyse, Udateret; 64: Bløddyr, Udateret; 65: Bløddyr,
Udateret; 66: til flotering , Udateret; 67: til flotering ,
Udateret
Lag:

53
Udgravningsteknisk, Profil, Udateret-Udateret
Profil, snit 4 (5 tegninger): Lagserie med strandvold,
strandvolden overlejrer ældre marine aflejrninger
samt en landtange. 1:20. 7/3 2012. MKN/JJ.
A: Pløjelag, homogen mørkbrun fed muld, stedvis med
indslag af tørv, særligt i bunden af laget.
B: Heterogen, overvejende lys beige, noget gruset
sand, spredte ca. håndstore sten, især i den
sydvestlige del. Iblandet mellemgråt sand.
C: Overvejende mellem-gråbrun lerblandet sand,
stedvis med linser/let spættet med lys beige sand som
fyld B. Diffus overgang mellem B og C. Tolkes som
formodet strandvold, men væsentlig mindre gruset og
sandet end fyld B.
D: Homogent, massivt lag af mørkbrun/brunsort sort
tørv, indeholder en del træ (utildannet) samt andet
organisk materiale.
E: Homogent, mellemgrågrønt sandet gytjeagtig fyld,
med stort indhold af organisk materiale/plantedele. I
den sydvestlige del kun gangkse få cardiumskaller,
men mod nordøst bliver indsalget af skaller meget
markant og fylden får generelt mere karakter af gytje.
F: Heterogent mellemgråt til mellemgråbrunt humøst
sand, iblandet mellem beige sand samt rødlige
udfældninger. Formodentlig naturfænomen, evt.
nedgravning?
G: Som F.
H: Homogen, mørk grå/gråsort humøst sand.
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Nedgravning eller natur?
I: Homogent, mellembrunt sand, måske blot
rodaktivitet?
Tegninger:
10, 11, 12, 13, 14
Foto:
2750/32, 2750/33, 2750/34, 2750/35,
2750/36, 2750/37, 2750/38, 2750/39, 2750/40,
2750/96
Består af:
Indgår i:
Fund:
68: til flotering , Udateret; 69: til
flotering , Udateret; 70: til flotering , Udateret; 71: til
flotering , Udateret; 72: til flotering , Udateret; 73: til
flotering , Udateret
Lag:

54
Udgravningsteknisk, Profil, Udateret-Udateret
Profil, snit 5: Strandvold overlejret af tykt tørvelag.
1:20. 6/7 2012. MKN/JJ.
A: Pløjelag, homogen mørkbrunt muld, der er let
iblandet omsat tørv/organisk materiale. Særligt mod
nordøst ses i bundet af laget bånd af gulbrunt uglignende gruset/sandet ler. Tolkes som påført
materiale.
B: Homogen, mørkbrunt/brunsort tørvelag. Tørven
indeholder ikke større stammer, men en del andet
organisk materiale.
C: Overvejende mellemgråt/beige gruset sand, stedvis
iblandet gulorange ug-lignende sand/leret sand.
Diffust afgrænset mod undergrund. Tolkes som
formodet strandvold. Flintafslag X76.
UG: Fed blåler, der dog er noget gruset i toppen. I leret
ses plantedele/organisk materiale.
Tegninger:
15
Foto:
2750/65, 2750/66, 2750/67, 2750/68
Består af:
Indgår i:
Fund:
74: til flotering , Udateret; 75: til
flotering , Udateret; 76: Afslag, Stenalder; 78: Knogler,
Stenalder; 79: Blandet, Stenalder
Lag:

55
Udgravningsteknisk, Udgravningsteknisk, UdateretUdateret
Tracé, rør:
Tracé umiddelbart øst for nord-syd orienteret kanal.
Den vestlige del ud mod kanaler er noget forstyrret,
del på grund af opgravning/oprensning af kanalen
samt træer/buske langs kanalen. Der er tale om
fastland, det vil sige ren undergrund. Den er varieret,

stedvis gulorange ler, samt mellemgråt sand, der kan
være ret gruset samt gult sand. Muldtykkelse 40-45
cm. Der er oprenset et udsnit af den østlige
nedgravningskant, et par søm indmålt. Følgende
lagserie er skitseret (fra oven) - der i øvrigt ikke ses i
hele grøften:
A: Græstørv/pløjelag
B: Homogent mellem gulbrunt, let leret sand. Er der
tale om strandvold eller opgravet materiale fra
kanalen?
C: Homogent mørkbrun/brunsort humøst materiale.
Strandvold?
D: Lysgårt, gruset/stenet sand
E: Gulorange ler.
Er lang
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

56
Udgravningsteknisk, Udgravningsfelt, UdateretUdateret
Afskrab 6.
Det lille profil er fotograferet og sandlaget koteopmålt
med gps med to punkter.
Lagserie: Mørkebrun tørv, hvidt strandsand, linse af
hvidt sand, mørkebrun tørv med organisk materiale.
I laget er fundet x85 og x86.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
85: organisk, Udateret; 86: organisk,
Udateret
Lag:

57
Udgravningsteknisk, Udgravningsfelt, UdateretUdateret
Afskrab, område 5.
Der blev lavet et spadestik i toppen af lag A29. Under
et tyndt hvidligt marint sandlag (8 cm) lå et ca. 18-20
cm tykt lysebrunt hårdt, leret, kalkholdigt sandlag
indeholdende den del trækulsstykker og en smule
skalsmuld. Prøve udtaget, x87. Laget anses ikke for at
være marint men dannet på tørt land. Laget overlejrer
et cardiumholdigt (meget små skaller), formenligt
marint aflejret, leret (gytje?) lag. Der blev udtaget og
gps-indmålt en skalprøve fra øverst i laget, x88. I den
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nordlige ende af omrdåe 5 er ved let opmudring af
kanalet opgravet en skovlfuld slam, der indeholder
mange østers, blåmusling og færre cardium.
Aflejringen synes af være naturligt marin.
Snit A.
I et spadestik ses et 30 cm tykt sandblandet skallag af
overvejende cardium. Laget hviler direkte på en gult
sandet undergrund og anses for at være en
køkkenmødding. Der blev udtaget en skalprøve fra
nederst i laget, x89. Snittet fotograferet.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
89: Bløddyr, Udateret
Lag:

58
Udgravningsteknisk, Udgravningsfelt, UdateretUdateret
Profiltegning ved siden af A20.
A: Brunt muldlag, gammelt opgravet jord fra kanal
med klumper af undergrundsler.
B: Mørkebrunt tørv med lidt træ i.
C: Lyst, gulbrunt sand/grus, gammel strandvold A 21
samt flintafslag.
D: Lyst brungråt fint sand med små stykker af træ.

Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

2750/104

59
Udgravningsteknisk, Udgravningsfelt, UdateretUdateret
Trace langs grøft/kanal, i kant af grus. Afskrab 5.
Mellem søm 1 og søm 2 ses under ca. 30 cm muld en
markant lagserie, hvor tynde horisontale lag af fint
gråhvidt strandsand veksler mellem tynde lag af
mellemgrå og mørkgråbrune horisontale lag af mere
leret klæg sand/humøst-organisk materiale. Lagene
dykker mod syd. Har lagserien noget at gøre med et
gammelt å-løb? Eller oversvømmelse af en lokal
knold? De tynde, lyse sandlag virker som skyllelag.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:
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Fundliste
Fund

Materiale

Genstand

Datering

Anlæg

Antal

20

Zoologisk
materiale

Bløddyr

Oldtid

1

21

Træ

Træ

Oldtid

1

22

Træ

Træ

Oldtid

1

23

Træ

Pind med bark

Oldtid

0

24

Træ

Træ

Oldtid

24

0

25

Flint

Forarbejdet flint

Stenalder

24

0

26

Flint

Forarbejdet flint

Stenalder

23

0

27

Flint

Forarbejdet flint

Stenalder

24

0

28

Flint

Forarbejdet flint

Stenalder

22

0

29

Zoologisk
materiale

Knogler

Stenalder

22

0

30

Flint

Afslag

Stenalder

21

0

31

Flint

Kerneøkse/-mejsel

Stenalder

21

1

32

Flint

Kerne/blok/knude

Stenalder

21

2

33

Flint

Skraber

Stenalder

21

1

34

Zoologisk
materiale

Bløddyr

Udateret

24

0

35

Zoologisk
materiale

Bløddyr

Udateret

24

0

36

Zoologisk
materiale

Bløddyr

Udateret

0

37

Zoologisk
materiale

Bløddyr

Udateret

0

38

Jord

til flotering

Udateret

0

39

Jord

til flotering

Udateret

0

40

Jord

til flotering

Udateret

23

0

41

Jord

til flotering

Udateret

23

0

42

Træ

Pæl

Udateret

24

0

43

Slagge

jern, ubestemt

Udateret

24

0
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44

Zoologisk
materiale

Bløddyr

Udateret

25

0

45

Flint

Blandet

Stenalder

25

0

46

Zoologisk
materiale

Knogler

Udateret

25

0

47

Zoologisk
materiale

Knogler

Udateret

24

3

48

Flint

Blandet

Udateret

23

0

49

Sten

Art: Forstening

Udateret

24

0

50

Flint

Flint

Stenalder

24

0

51

Flint

Blandet

Stenalder

50

0

52

Flint

Blandet

Stenalder

50

0

53

Zoologisk
materiale

Bløddyr

Udateret

51

0

54

Zoologisk
materiale

Bløddyr

Udateret

51

0

55

Zoologisk
materiale

Bløddyr

Udateret

51

0

56

Jord

Til anden
naturvidenskabelig analyse

Udateret

51

0

57

Jord

Til anden
naturvidenskabelig analyse

Udateret

51

0

58

Jord

Til anden
naturvidenskabelig analyse

Udateret

51

0

59

Jord

Til anden
naturvidenskabelig analyse

Udateret

51

0

60

Zoologisk
materiale

Knogler

Udateret

51

0

61

Jord

Til anden
naturvidenskabelig analyse

Udateret

50

0

62

Sten

Bearbejdet: slagsten

Udateret

25

0

63

Jord

Til anden
naturvidenskabelig analyse

Udateret

52

0

64

Zoologisk
materiale

Bløddyr

Udateret

52

0

65

Zoologisk
materiale

Bløddyr

Udateret

52

0
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66

Jord

til flotering

Udateret

52

0

67

Jord

til flotering

Udateret

52

0

68

Jord

til flotering

Udateret

53

0

69

Jord

til flotering

Udateret

53

0

70

Jord

til flotering

Udateret

53

0

71

Jord

til flotering

Udateret

53

0

72

Jord

til flotering

Udateret

53

0

73

Jord

til flotering

Udateret

53

0

74

Jord

til flotering

Udateret

54

0

75

Jord

til flotering

Udateret

54

0

76

Flint

Afslag

Stenalder

54

0

78

Zoologisk
materiale

Knogler

Stenalder

54

0

79

Flint

Blandet

Stenalder

54

0

80

Flint

Skraber

Stenalder

0

81

Keramik/historisk
tid

Sideskår, ubestemt

Stenalder

0

82

Flint

Blandet

Stenalder

0

83

Zoologisk
materiale

Knogler

Udateret

0

84

Zoologisk
materiale

Knogler

Stenalder

24

1

85

Jord

organisk

Udateret

56

0

86

Jord

organisk

Udateret

56

0

87

Træ

Trækul

Udateret

29

0

88

Zoologisk
materiale

Bløddyr

Udateret

29

0

89

Zoologisk
materiale

Bløddyr

Udateret

57

0

90

Zoologisk
materiale

Bløddyr

Udateret

91

Flint

Afslag

Stenalder

92

Flint

Afslag

Stenalder

93

Botanisk materiale Nøddeskaller

Udateret

0
24

0
0

24

0
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94

Zoologisk
materiale

Knogler

Udateret

24

0

95

Zoologisk
materiale

Bløddyr

Udateret

24

0

96

Træ

Træ

Udateret

24

0

97

Flint

Forarbejdet flint

Stenalder

0

98

Flint

Afslag

Stenalder

0
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Fundbeskrivelser
Kampagne: 23-02-2012
20
Zoologisk materiale, Bløddyr, Oldtid
Skalprøve.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

21
Træ, Træ, Oldtid
Træprøve fra tørv.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

22
Træ, Træ, Oldtid
Træprøve fra tørv.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

23
Træ, Pind med bark, Oldtid
Træ/pind - bund af tørv.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

24
Træ, Træ, Oldtid
A24.
Kviste til C14-datering.

Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

24

25
Flint, Forarbejdet flint, Stenalder
A24.
Blandet flint.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
24
Fund:
Lag

26
Flint, Forarbejdet flint, Stenalder
A23.
Blandet flint.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

23

27
Flint, Forarbejdet flint, Stenalder
A24.
Blandet flint.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

24

28
Flint, Forarbejdet flint, Stenalder
A22.
Blandet flint, indsamlet ved maskinafgravning.

Tegninger:
Foto:

Side 33 af 52

Anlæg:
Fund:
Lag

22

29
Zoologisk materiale, Knogler, Stenalder
A22.
Knogle - indsamlet ved maskinafgravning.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

22

30
Flint, Afslag, Stenalder
A21.
Afslag og/eller behugget flint.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

21

Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

21

34
Zoologisk materiale, Bløddyr, Udateret
A24.
Skalprøve - snit 1 lag g = A24
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

24

35
Zoologisk materiale, Bløddyr, Udateret
A24.
Skalprøve - snit 1 lag g = A24
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
24
Fund:
Lag

31
Flint, Kerneøkse/-mejsel, Stenalder
A21.
Lille kerneøkse (?)
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
21
Fund:
Lag

36

32

37

Flint, Kerne/blok/knude, Stenalder
A21.
2 knuder/blokke.

Zoologisk materiale, Bløddyr, Udateret
Skalprøve - snit 1 lag f.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

21

33
Flint, Skraber, Stenalder
A21.
1 flække/-endeskraber.

Zoologisk materiale, Bløddyr, Udateret
Skalprøve - snit 1 lag f
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

38
Jord , til flotering , Udateret
Jordprøve til C14 (?) - snit 1 Lag e.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
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Fund:
Lag

Fund:
Lag

39

44

Jord , til flotering , Udateret
Jordprøve til C14 (?) - snit 1 Lag e.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

Zoologisk materiale, Bløddyr, Udateret
A25.
Skalprøve - fra skaldynge midt i det lave (= A25)
opmålt uden x-nr.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
25
Fund:
Lag

40
Jord , til flotering , Udateret
A23.
Jordprøve til C14 (?) - snit 1 Lag d top af laget ( = A23).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
23
Fund:
Lag

45
Flint, Blandet, Stenalder
A25.
Blandet flint.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
25
Fund:
Lag

41
Jord , til flotering , Udateret
A23.
Jordprøve til C14 (?) - snit 1 Lag e
bund af laget ( = A23).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
23
Fund:
Lag

46

42

47

Træ, Pæl, Udateret
Træskive fra nedbanket pæl under gytjelag ( lag g =
a24) i snit 1.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
24
Fund:
Lag

Zoologisk materiale, Knogler, Udateret
A24.
3 store knoglestykker - fra snit 1.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
24
Fund:
Lag

43

48

Slagge, jern, ubestemt, Udateret
A24.
Slagge?? Fra snit 1.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
24

Flint, Blandet , Udateret
A23.
Blandet flint - fra snit 1.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
23

Zoologisk materiale, Knogler, Udateret
A25.
1 knoglefrakment.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
25
Fund:
Lag
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Fund:
Lag

49
Sten, Art: Forstening, Udateret
A24.
Søpindsvin - fra snit 1.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
24
Fund:
Lag

50
Flint, Flint, Stenalder
A24.
Fra snit 1, østenden.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
24
Fund:
Lag

51
Flint, Blandet, Stenalder
Blandet flint - fra snit 1, lag e.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
50
Fund:
Lag

52
Flint, Blandet, Stenalder
Blandet flint - fra snit 1, lag f.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
50
Fund:
Lag

54
Zoologisk materiale, Bløddyr, Udateret
Skalprøve til C14 (?)
Snit 2, lag c, (top af skallaget).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
51
Fund:
Lag

55
Zoologisk materiale, Bløddyr, Udateret
Skalprøve til C14 (?)
Snit 2, lag c , (bund af skallaget)
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
51
Fund:
Lag

56
Jord , Til anden naturvidenskabelig analyse, Udateret
Jordprøve til pollen/ C14 (?).
Snit 2, lag b (bund af strandvold).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
51
Fund:
Lag

57
Jord , Til anden naturvidenskabelig analyse, Udateret
Jordprøve til pollen/ C14 (?).
Snit 2, lag b (top af strandvold).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
51
Fund:
Lag

58
53
Zoologisk materiale, Bløddyr, Udateret
Jord- / skalprøve til C14 (?)
Snit 2, lag d, (top af gytjelag)
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
51
Fund:
Lag

Jord , Til anden naturvidenskabelig analyse, Udateret
Jordprøve til pollen/ C14 (?).
Snit 2, lag (bund af gytjelag).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
51
Fund:
Lag
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59
Jord , Til anden naturvidenskabelig analyse, Udateret
Tørveprøve til pollen/ C14 (?).
Snit 2, lag c (top af tørv).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
51
Fund:
Lag

60
Zoologisk materiale, Knogler, Udateret
1 knoglefragment snit 2, lag d.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
51
Fund:
Lag

Jord- / skalprøve til C14 (?)
Snit 3, lag d, (bund af skallag).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
52
Fund:
Lag

65
Zoologisk materiale, Bløddyr, Udateret
Jord- / skalprøve til C14 (?)
Snit 3, lag d, (top af skallag).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
52
Fund:
Lag

66
61
Jord , Til anden naturvidenskabelig analyse, Udateret
Jordprøve - primært til C14 (?)
Snit 1, lag b.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
50
Fund:
Lag

Jord , til flotering , Udateret
Jordprøve til C14 (?).
Snit 3, lag b (bund af strandvold).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
52
Fund:
Lag

67
62
Sten, Bearbejdet: slagsten, Udateret
A25.
1 slagsten.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
25
Fund:
Lag

Jord , til flotering , Udateret
Jordprøve til C14 (?).
Snit 3, lag b (Top af strandvold).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
52
Fund:
Lag

68
63
Jord , Til anden naturvidenskabelig analyse, Udateret
Tørveprøve til pollen/ C14 (?).
Snit 3, lag c (Top af tørv).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
52
Fund:
Lag

Jord , til flotering , Udateret
Jordprøve til C14 (?).
Snit 4, lag b (bund af strandvold).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
53
Fund:
Lag

69
64
Zoologisk materiale, Bløddyr, Udateret

Jord , til flotering , Udateret
Jordprøve til C14 (?).
Snit 4, lag b (top af strandvold).
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Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

53

70
Jord , til flotering , Udateret
Jordprøve til C14 (?).
Snit 4, lag c (formodet strandvold).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
53
Fund:
Lag

71
Jord , til flotering , Udateret
Jordprøve til C14 (?).
Snit 4, lag c (bund af gytjelag).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
53
Fund:
Lag

72
Jord , til flotering , Udateret
Jordprøve til C14 (?).
Snit 4, lag c (Top af gytjelag).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
53
Fund:
Lag

73
Jord , til flotering , Udateret
Tørveprøve til C14.
Snit 4, lag d (top af tørv).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
53
Fund:
Lag

74
Jord , til flotering , Udateret
Tørveprøve til C14.
Snit 5, lag b (tørv).
Tegninger:
Foto:

Anlæg:
Fund:
Lag

54

75
Jord , til flotering , Udateret
Jordprøve til C14 (?).
Snit 5, lag c (Top af strandvold).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
54
Fund:
Lag

76
Flint, Afslag, Stenalder
1 flintafslag - snit 5, lag c.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
54
Fund:
Lag

78
Zoologisk materiale, Knogler, Stenalder
1 knoglefragment. Indsamlet i jorddynge ved snit 5.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
54
Fund:
Lag

79
Flint, Blandet, Stenalder
Blandet flint. Indsamlet i jordyngerne ved snit 5.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
54
Fund:
Lag

80
Flint, Skraber, Stenalder
Skarber. Indsamlet ved muldafrømning af trace lands
grøft/kanal (ved græsareal).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag
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81
Keramik/historisk tid, Sideskår, ubestemt, Stenalder
1 sideskår uden deko. Formodenligt neo. Indsamlet
ved trace langs grøft/kanal (Ved græsareal) - i
svinget/knækket.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

82
Flint, Blandet, Stenalder
Blandet flint (et af stykkerne er evt. et redskab).
Indsamlet ved muldafrømning af trace lands
grøft/kanal (ved græsareal).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

83
Zoologisk materiale, Knogler, Udateret
1 knoglefragment.Indsamlet ved muldafrømning af
trace lands grøft/kanal (ved græsareal).
Tegninger:
Foto:
2750/124, 2750/125
Anlæg:
Fund:
Lag

84
Zoologisk materiale, Knogler, Stenalder
Knoglefragment - med stregornamentik. Indsamlet i
jordyngen fra snit 1, men stammer højst sandsynligt
fra lag g (gytjelag) = A24.

brunt tørvelag, 13 cm. under det hvide sandlag. Lille
profilsnit. Afsnit 6.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
56
Fund:
Lag

86
Jord , organisk, Udateret
Prøve, organisk materiale til C14. Fra toppen af det
brune tørv lige under det hvide sand. Lille profilsnit.
Afsnit 6.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
56
Fund:
Lag

87
Træ, Trækul, Udateret
Trækulsprøve til C14. Fra det lysebrune, lerede
sandlag, A29. Afsnit 5.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
29
Fund:
Lag

88
Zoologisk materiale, Bløddyr, Udateret
A29.
Skalprøve - fra øverst i cardiumholdigt gytjelag, A29.
afsnit 5.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
29
Fund:
Lag

Ornamenteret knogle
LSJ 19/2 2015: Genstanden ligger i særudstilling om
padleårer planlagt fra 26/2 2015 til 1/2 2016.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
24
Fund:
Lag

89
Zoologisk materiale, Bløddyr, Udateret
Skallag fra nederst i skallag (køkkenmødning)
(sydende af afsnit 5, "snit A").
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
57
Fund:
Lag

85
Jord , organisk, Udateret
Prøve, organisk materiale til C14. Udtaget i fladen i

90
Zoologisk materiale, Bløddyr, Udateret
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Skalprøve fra øverste i cardiumholdigt sandlag. Laget
dækkes af det fine hvide strandsand, som også dækker
gytjen i snit 1 (Afsnit 7).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

91
Flint, Afslag, Stenalder
Flint primært afslag. Indsamlet i den opgravede jord
fra Snit 1 - stammer sandsynligvis fra gytjelaget (lag g =
A24).
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
24
Fund:
Lag

92
Flint, Afslag, Stenalder
1 afslag (hvidpatineret). Indsamlet i den opgravede
jord fra afsnit !, formentlig fra de øvre sandede lag.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

93
Botanisk materiale, Nøddeskaller, Udateret
Hasselnøddeskaller. Indsamlet i den opgravede jord i
snit 1. Stammer formodenligt fra gytjelaget(lag g =
A24.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
24
Fund:
Lag

94
Zoologisk materiale, Knogler, Udateret
1 knoglestykke. Indsamlet i jord opgravet i snit 1 formodenligt fra gytjelaget (lag g = A24.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
24

Fund:
Lag

95
Zoologisk materiale, Bløddyr, Udateret
2 snegle. Indsamlet i jord opgravet i snit 1 formodenligt fra gytjelaget (lag g = A24.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
24
Fund:
Lag

96
Træ, Træ, Udateret
Træ (ubearbejdet) - evt. til C14. Indsamlet i jord
opgravet i snit 1 - formodenligt fra gytjelaget (lag g =
A24.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
24
Fund:
Lag

97
Flint, Forarbejdet flint, Stenalder
Blokfragment (?). Løsfund i den nordlige del af Afsnit
10.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

98
Flint, Afslag, Stenalder
1 stort flintafslag. Indsamlet i fladen/muld, ved
nordenden af den rørlagte kanal.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag
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Tegningsliste
Tegning Målest
ok

Type

Anlæg

Fund

Beskrivelse

Dato

Tegner

Kampagne: 23-02-2012
2

1:20

Profiltegning

50

A50, profil/snit 1.

01-032012

Martin
Krog
Nielsen

3

1:20

Profiltegning

51

A51, profil/snit 2. Del
1 af 2.

05-032012

Martin
Krog
Nielsen

4

1:20

Profiltegning

51

A51, profil/snit 2. Del
2 af 2.

05-032012

Martin
Krog
Nielsen

5

1:20

Profiltegning

52

A52, profil/snit 3. Del
1 af 5.

06-032012

Martin
Krog
Nielsen

6

1:20

Profiltegning

52

A52, profil/snit 3. Del
2 af 5.

06-032012

Martin
Krog
Nielsen

7

1:20

Profiltegning

52

A52, profil/snit 3. Del
3 af 5.

06-032012

Martin
Krog
Nielsen

8

1:20

Profiltegning

52

A52, profil/snit 3. Del
4 af 5.

06-032012

Martin
Krog
Nielsen

9

1:20

Profiltegning

52

A52, profil/snit 3. Del
5 af 5.

06-032012

Martin
Krog
Nielsen

10

1:20

Profiltegning

53

A53, profil/snit 4. Del
1 af 5.

07-032012

Martin
Krog
Nielsen

11

1:20

Profiltegning

53

A53, profil/snit 4. Del
2 af 5.

07-032012

Martin
Krog
Nielsen

12

1:20

Profiltegning

53

A53, profil/snit 4. Del
3 af 5.

07-032012

Martin
Krog
Nielsen

13

1:20

Profiltegning

53

A53, profil/snit 4. Del

07-03-

Martin
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4 af 5.

2012

Krog
Nielsen

14

1:20

Profiltegning

53

A53, profil/snit 4. Del
5 af 5.

07-032012

Martin
Krog
Nielsen

15

1:20

Profiltegning

54

A54, profil/snit 5.

06-032012

Martin
Krog
Nielsen
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Fotoliste
Billed

Motiv

Beskrivelse

Anlæg

Fund

Filmtype

Dato

Fotograf

Kampagne: 23-02-2012
2750/32

Snit 4/A53,
profilen
oprenset, fra SV

53

digitalt foto 28-02-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/33

Snit 4/A53,
profilen
oprenset, fra SV

53

digitalt foto 28-02-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/34

Snit 4/A53,
profilen
dokumenteret i
sektioner fra SV
mod NØ. Set fra
S

53

digitalt foto 28-02-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/35

Snit 4/A53,
profilen
dokumenteret i
sektioner fra SV
mod NØ. Set fra
S

53

digitalt foto 28-02-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/36

Snit 4/A53,
profilen
dokumenteret i
sektioner fra SV
mod NØ. Set fra
S

53

digitalt foto 28-02-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/37

Snit 4/A53,
profilen
dokumenteret i
sektioner fra SV
mod NØ. Set fra
S

53

digitalt foto 28-02-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/38

Snit 4/A53,
profilen
dokumenteret i
sektioner fra SV
mod NØ. Set fra
S

53

digitalt foto 28-02-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/39

Snit 4/A53,
profilen

53

digitalt foto 28-02-2012

Martin Krog
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dokumenteret i
sektioner fra SV
mod NØ. Set fra
S

Nielsen

2750/40

Snit 4/A53,
nordøstlig del af
profil

53

digitalt foto 28-02-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/41

Snit 1/A50.
Oprenset flade
med mange
cardium- og
østersskaller

50

digitalt foto 01-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/42

Snit 1/A50.
Oprenset flade
med mange
cardium- og
østersskaller

50

digitalt foto 01-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/43

Snit 1/A50.
Oprenset flade
med mange
cardium- og
østersskaller

50

digitalt foto 01-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/44

Snit 1/A50.
Oprenset flade
med mange
cardium- og
østersskaller

50

digitalt foto 01-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/45

Snit 1/A50.
Dokumentation
af nedbankede
pæle under
gytjelag (lag g)

50

digitalt foto 01-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/46

Snit 1/A50.
Dokumentation
af nedbankede
pæle under
gytjelag (lag g)

50

digitalt foto 01-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/47

Snit 1/A50.
Dokumentation
af nedbankede
pæle under
gytjelag (lag g)

50

digitalt foto 01-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/48

Snit 1/A50.

50

digitalt foto 01-03-2012

Martin Krog
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Dokumentation
af nedbankede
pæle under
gytjelag (lag g)

Nielsen

2750/49

Snit 2/A51.
Profilet
oprenset, fra
S/SV

51

digitalt foto 05-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/50

Snit 2/A51.
Profilet
oprenset, fra
S/SV

51

digitalt foto 05-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/51

Snit 2/A51. Profil
dokumenteret i
sektioner fra N
mod S. Set fra V.

51

digitalt foto 05-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/52

Snit 2/A51. Profil
dokumenteret i
sektioner fra N
mod S. Set fra V.

51

digitalt foto 05-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/53

Snit 2/A51. Profil
dokumenteret i
sektioner fra N
mod S. Set fra V.

51

digitalt foto 05-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/54

Snit 3/A52.
Oversigtsfoto af
profil.

52

digitalt foto 05-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/55

Snit 3/A52.
Oversigtsfoto af
profil.

52

digitalt foto 05-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/56

Snit 3/A52.
Oversigtsfoto af
profil.

52

digitalt foto 05-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/57

Snit 3/A52.
Overgang
mellem landtage
og tørv.
Overlejret af
strandvold. Fra S.

52

digitalt foto 05-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/58

Snit 3/A52.
Overgang
mellem landtage
og tørv.

52

digitalt foto 05-03-2012

Martin Krog
Nielsen
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Overlejret af
strandvold. Fra S.
2750/59

Snit 3/A52.
Landtange
overlejret af
strandvold. Fra
SV.

52

digitalt foto 05-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/60

Snit 3/A52. Profil
dokumenteret i
sektioner fra SV
mod NØ. Set fra
S.

52

digitalt foto 05-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/61

Snit 3/A52. Profil
dokumenteret i
sektioner fra SV
mod NØ. Set fra
S.

52

digitalt foto 05-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/62

Snit 3/A52. Profil
dokumenteret i
sektioner fra SV
mod NØ. Set fra
S.

52

digitalt foto 05-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/63

Snit 3/A52. Profil
dokumenteret i
sektioner fra SV
mod NØ. Set fra
S.

52

digitalt foto 05-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/64

Snit 3/A52. Profil
dokumenteret i
sektioner fra SV
mod NØ. Set fra
S.

52

digitalt foto 05-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/65

Snit 5/A54. Profil
oprenset.

54

digitalt foto 08-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/66

Snit 5/A54. Profil
oprenset.

54

digitalt foto 08-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/67

Snit 5/A54. Profil
oprenset.

54

digitalt foto 08-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/68

Snit 5/A54.
Modstående
profil med
tydelig
strandvold. Fra

54

digitalt foto 08-03-2012

Martin Krog
Nielsen
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N.
2750/69

Skallag i østbrink
af grøft langs
græsareal. Fra V.

digitalt foto 12-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/70

Skallag i østbrink
af grøft langs
græsareal. Fra V.

digitalt foto 12-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/71

Flade med
tydelige
dyrkningsspor.

digitalt foto 12-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/72

Flade med
tydelige
dyrkningsspor.

digitalt foto 12-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/73

Snit i kant af
dyrkningsspor

digitalt foto 12-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/74

Skyllesandslag i
den vestlige del
af afrømmet
trace langs kanal.
Fra Ø.

digitalt foto 12-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/75

Skyllesandslag i
den vestlige del
af afrømmet
trace langs kanal.
Fra Ø.

digitalt foto 12-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/76

Tyndt skallag
under pløjelag.
Fra Ø.

digitalt foto 12-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/77

Tyndt skallag
under pløjelag.
Fra Ø.

digitalt foto 12-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/78

Nordende af
trace langs kanal.
Fra S.

digitalt foto 15-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/79

Nordende af
trace langs kanal.
Fra S.

digitalt foto 15-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/80

Nordende af
trace langs kanal.
Fra S.

digitalt foto 15-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/81

Skyllelagssand

digitalt foto 15-03-2012

Martin Krog
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med søm i profil.
Fra Ø.

Nielsen

2750/82

Lagserie i
nordende af
trace. Fra S.

digitalt foto 15-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/83

Sydende af trace
langs kanal. Fra
S.

digitalt foto 15-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/84

Strandvold i
afskrab 6,
oprenset profil
fra SV.

digitalt foto 16-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/85

Udsnit af
strandvold i
afskab 6. Fra S.

digitalt foto 16-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/86

Formodet
strandvold i SVende af afskrab
6, fra Ø.

digitalt foto 16-03-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/87

Søgegrøft langs
kanal, rør,
oversigt. Fra S.

digitalt foto 18-04-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/88

Rør. Der er
gravet lidt
dybere i
sydenden. Fra N.

digitalt foto 18-04-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/89

Oprenset udsnit
af østprofil. Fra
V.

digitalt foto 18-04-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/90

Oprenset udsnit
af østprofil. Fra
V.

digitalt foto 18-04-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/91

Oprenset udsnit
af østprofil, rør.
Fra V.

digitalt foto 18-04-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/92

Oprenset udsnit
af østprofil, rør.
Fra V.

digitalt foto 18-04-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/93

Søgegrøft langs
kanal, rør,
oversigt, fra N.

digitalt foto 18-04-2012

Martin Krog
Nielsen
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2750/94

Søgegrøft langs
kanal, til rør. Fra
SV.

digitalt foto 19-04-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/95

Søgegrøft langs
kanal, til rør.
Sydprofil. Fra SV.

digitalt foto 19-04-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/96

Søgegrøft langs
kanal, til rør.
Sydprofil. Fra SV.

digitalt foto 19-04-2012

Martin Krog
Nielsen

2750/97

Fossil strandvold,
flade.
Nærbillede. I
trace/grøft
mellem Snit
4/A53 og Snit
5/A54.

digitalt foto 23-02-2012

Per Borup

2750/98

Oversigt over
trace/grøft
mellem Snit
4/A53 og Snit
5/A54 med fossil
strandvold i
fladen. Fra SV
(?).

digitalt foto 23-02-2012

Per Borup

2750/99

Profil i grøft
mellem Snit
4/A53 og Snit
5/A54. Med
strandvold.

digitalt foto 23-02-2012

Per Borup

2750/100

Profil i grøft
mellem Snit
4/A53 og Snit
5/A54. Med
strandvold.

digitalt foto 24-02-2012

Per Borup

2750/101

Profil i grøft
mellem Snit
4/A53 og Snit
5/A54. Med
strandvold.

digitalt foto 24-02-2012

Per Borup

2750/102

Arbejdsbillede. JJ
og MKN arbejder
i den SØ-lige del
af Afskrab
8/grøft 2 (ved

digitalt foto 29-02-2012

Per Borup

53
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A20). Fra SØ.
2750/103

A20, profil. Fra Ø

20

digitalt foto 29-02-2012

Per Borup

2750/104

A20, profil - samt
i baggrunden
oprenset udsnit
af feltkanten
(=A58). Set fra Ø.

20, 58

digitalt foto 29-02-2012

Per Borup

2750/105

Arbejdsbillede
/oversigt. Der
afgraves med
maskine i den
NV-lige del af
Afskrab 8. Set fra
SØ.

digitalt foto 29-02-2012

Per Borup

2750/106

Oversigtsbillede,
Afskrab 7 (NVSØ-del). Set fra
NV.

digitalt foto 29-02-2012

Per Borup

2750/107

Afskrab 7 (NVSØ-del).
Nærbillede af
fladen. Set fra
NV.

digitalt foto 29-02-2012

Per Borup

2750/108

Afskrab 7 (NVSØ-del).
Nærbillede af
fladen. Set fra
NØ (?).

digitalt foto 29-02-2012

Per Borup

2750/109

Afskrab 7 (NVSØ-del).
Nærbillede af
fladen, med sort
lag. Set fra ?

digitalt foto 29-02-2012

Per Borup

2750/110

Grøft med
stranvold. Ved
Snit 2/A51.

digitalt foto 29-02-2012

Per Borup

2750/111

Arbejdsbillede/o
versigt. MKN
graver i den
nordvestlige del
af Afskrab 8. Fra
SØ.

digitalt foto 29-02-2012

Per Borup
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2750/112

Arbejdsbillede/o
versigt. JJ + MKN
arbejder med
Snit 2/A51. Set
fra S/SV.

51

digitalt foto 29-02-2012

Per Borup

2750/113

Arbejdsbillede/o
versigt. JJ + MKN
undersøger A25
(mulig
køkkenmødding)
Set fra NV.

25

digitalt foto 29-02-2012

Per Borup

2750/114

A25, nærbillede
af fladen.

25

digitalt foto 29-02-2012

Per Borup

2750/115

A25, den SØ-lige
del. Set fra
N/NV.

25

digitalt foto 29-02-2012

Per Borup

2750/116

Oversigt over
grøft mellem Snit
3/A52 og Snit
4/A53. Bemærk:
Ej tegnet. Set fra
V.

digitalt foto 29-02-2012

Per Borup

2750/117

Oversigt over
grøft mellem Snit
3/A52 og Snit
4/A53. Bemærk:
Ej tegnet. I
forgrunden ses
den gamle
landtange/holm.
Set fra V.

digitalt foto 29-02-2012

Per Borup

2750/118

Arbejdsbillede. JJ
og MKN arbejder
med Snit 1/A50.
Set fra V/SV.

50

digitalt foto 01-03-2012

Per Borup

2750/119

Arbejdsbillede. JJ
og MKN arbejder
med Snit 1/A50.
Set fra NØ.

50

digitalt foto 01-03-2012

Per Borup

2750/120

Snit 1/A50 profil, med
opstregning. Den
SØ-lige del.

50

digitalt foto 01-03-2012

Per Borup
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2750/121

Snit 1/A50 profil, med
opstregning. Den
centrale del.

2750/122

50

digitalt foto 01-03-2012

Per Borup

Den nordvestlige
del af Afskrab 8
(eller 9?). Set fra
SV.

digitalt foto 27-03-2012

Per Borup

2750/123

Oversigt, Afskrab
7 - SV/NØ-del.
Set fra SØ.

digitalt foto 27-03-2012

Per Borup

2750/124

Genstandsfoto.
x83,
ornamenteret
knoglestykke.

83

digitalt foto 23-04-2012

Per Borup

2750/125

Genstandsfoto.
x83,
ornamenteret
knoglestykke.

83

digitalt foto 23-04-2012

Per Borup
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