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Horsens Museum har i perioden 12.-16.1.2015 overvåget oprensningen af 
voldgraven på det fredede voldsted Staksevold. Ved overvågningen blev 
kulturlag enkelte steder påtruffet ved foden af borgbankens østside. Der blev 
her iagttaget metalgenstande og teglstensfragmenter. Det er museets vurdering, 
at oprensningen ikke har forårsaget skade på fortidsmindet.   
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Overvågningens forhistorie  
Naturstyrelsen har ønsket at oprense voldgraven omkring det fredede voldsted Staksevold. Forholdene 
er skitseret i nedenstående uddrag af Kulturstyrelsens tilladelse: 
 
Naturstyrelsen har med ansøgning af 11. december 2013 anmodet om tilladelse til oprensning af voldgrav på det fredede 
fortidsminde Stagsevold, der er beskyttet af museumslovens § 29 e (fred.nr. 3112:7). Fredningen medfører, at der ikke 
må foretages ændringer i tilstanden af fortidsmindet uden Kulturstyrelsens har givet tilladelse til dette efter museumslovens 
§ 29 j, jf. § 29 e. 
Anlægsarbejdet 
Der ønskes dispensation til at foretage let oprensning af det ophobede, organiske materiale, så der igen skabes en åben 
vandflade rundt om den centrale borgbanke. 
Afgørelse 
Kulturstyrelsen meddeler hermed dispensation til let oprensning af voldgrav på det fredede fortidsminde Stagsevold. 
Kulturstyrelsen meddeler tilladelsen på følgende vilkår:  
Indgrebet i fortidsmindet skal begrænses mest muligt. Dette medfører bl.a., at ethvert gravearbejde på stedet skal 
indskrænkes til kun det absolut nødvendige, også selv om det medfører en mere langsommelig arbejdsproces el.lign. Ifald 
der skal benyttes tungt maskinel på de fredede arealer, skal der udlægges køreplader eller tilsvarende så der ikke anrettes 
skader på fortidsmindet. 
Der må ikke gøres indgreb i voldgravens profil – for at sikre dette skal der overalt som minimum efterlades 0,5 m 
sediment over sider og bund. Arbejdet skal ligeledes udføres uden at skade volden langs graven. 
Ejer skal fremover tilse, at den etablerede vandflade ikke forvolder erosionsskader på voldstedets konstruktioner. 
Eventuelle faste konstruktioner – herunder pæle- og stolpesætninger - må ikke gennembrydes eller opgraves uden 
forudgående, ekstraordinær tilladelse fra Kulturstyrelsen. 
Alt gravearbejde skal overvåges og evt. arkæologiske spor registreres af Horsens Museum i det omfang museet finder det 
nødvendigt. Registreringen skal foretages med en udpræget høj standard for observation og dokumentation.  
Den anlægsansvarlige afholder udgifterne til overvågning og afrapportering, jf. museumslovens § 29 j, stk. 1, 2. 
Kulturstyrelsen skal orienteres ved arbejdets iværksættelse og afslutning. 
 
Kulturarvsstyrelsens afgørelse er truffet i henhold til museumslovens § 29 j, stk. 1, jf. § 29 e, stk. 1.  
 

 
Figur 1 Staksevold med det ønskede oprensede areal markeret, Fra Kulturstyrelsens godkendelse 
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Der er tidligere blevet gravet flere gange på Staksevold. I 1879 foretog Grev Friis en udgravning. I 
1941-42 lod Nationalmuseet ved C.L. Vebæk grave en ca. 100 m lang grøft tværs gennem voldstedet, 
desuden afdækkedes en syldstensrække på forborgen og man lod voldgraven tømme op og afgravede 
optil 0,5 m i voldgravens vestlige del for at få vand hele vejen rund om borgbanken (Jf. C.L. Vebæks 
udgravningsberetning s. 5). Ifølge GHR blev voldgraven optømt i 1980’erne med en kabelskovl. Der 
findes kun få oplysninger om dette arbejde.  

Administrative data 
Som det fremgår af afsnittet ovenfor, var det et krav, at der skulle være en arkæolog fra det lokale 
museum tilstede i forbindelse med oprensningen. Horsens Museum udarbejdede derfor et 
overvågningsbudget. Budgettet blev den 2.12.2014 sendt til godkendelse i Kulturstyrelsen. Den 
5.12.2014 modtager museet Kulturstyrelsens godkendelse. Oprensningen og overvågningen fandt sted i 
perioden 12.-16. januar 2015.  
 
Bygherre: 
Naturstyrelsen v. Gert Hougaard Rasmussen (GHR) 
 
Entreprenør:  
Niels H. Worm (NW) 
Jacob Worm (JW) 
Præstevejen 14, Givskud, 7323 Give, http://vandhuller.dk 
 
Horsens Museum: 
Arkæolog Frederik Callesen (FC) 
 
Sagens agter, dokumentation, korrespondancer og fund befinder sig på Horsens Museum under 
journalnummeret HOM1363. Kulturstyrelsen 2013-7.23.02-0129. 
 

Topografi 
Voldstedet ligger i dag i skov, og med årene er der gradvist sker en opfyldning af voldgraven med 
organisk materiale primært i form af løv fra træerne. Det har resulteret i, at omkring en fjerdedel af 
voldgravsforløbet omkring borgbanken inden optømningen fremstod uden vandflade, mens resten var 
under meget stærk tilgroning med forskellige sumpplanter. To mindre grøfter leder vand til voldgravens 
nordøst hjørne. Ifølge C.L. Vebæks udgravningsberetning er det tvivlsom, om graven i middelalderen 
har været vandfyldt, hvilket kun kan have været tilfældet for den østlige grav.  
 
Det middelalderlige voldsted – formentlig fra 1300-tallet - består af en firsidet banke (ca. 35 x 35 m) 
omgivet af en nu tør grav (bundbredde i nord og vest 6,5 m, i øst 12 og i syd 8 m). På borgbankens top 
ligger rester af en firsidet bygning opført i kampesten ca. 6,1 x 8,2 m i indvendige mål. Udenom graven 
løber en ca. 1 til 1,5 m høj og 7 til 8 m bred vold. Volden er brudt mod nordøst, hvor graven i dag får 
tilløb af vand fra to mindre vandløb. Ifølge en opmålingsplan fra 1939 var volden også mod sydøst 
brudt to steder. Der er ikke fuldt overblik over gravens udformning i middelalderen. Mod nord og 
nordvest løber volden ud på et ca. 48 m langt, kileformet forværk langs graven. Borgbankens østgrav 
fortsætter nordover forbi forværkets spids og omkring dettes nordlige del. Derefter går det over i en lav 
naturlig sænkning. Mellem sænkningen og borgbankens vestgrav er forværket (gårdbanken) ganske lavt 
men med tydelige grænser. 

http://vandhuller.dk/
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Nationalmuseets undersøgelser viste, at voldstedet er opført i flere faser. Der er delvist redegjort for 
disse i C.L. Vebæks beretning, men det står samtidig klart, at der ikke er et entydigt billede af borgens 
udbygning og indretning.   
 

Metode og målesystem  
Ved oprensningen blev der anvendt tre forskellige maskiner: 
 
Gravemaskine: 22T, 2 m bred skovl. 
Gravemaskine: 14T, 2 m bred skovl. 
Minigraver: 1,8T, 1 m bred skovl. 
 
Desuden anvendte entreprenøren: 
Rendegraver: Til at flytte jernplader på vejen, samt en traktor med vogn til bortkørsel af det 
bortgravede materiale. 
 
Der blev anvendt 80 jernplader (2x3 m) til at køre på i voldgraven, arbejdsarealer ovenfor og ved 
aflæsningsstedet ca. 400 m nordøst for voldstedet. Desuden 9-11 plastikplader (1,15-3 m), som 
minegraveren kunne køre på i voldgraven. 
 
Ved optømningen blev de øverste op til 50 cm omsatte organiske lag bortgravet med gravemaskine. 
Dybden af afgravningen blev løbende vurderet, dels ved brug af landmålerstok og dels ved at færdes i 
de afgravede områder.  
Det blev forsøgt ikke at gå ned på voldgravsbunden, selv om det må formodes, at denne har været 
afgravede i flere omgange. Efter afgravningen blev der udlagt jernplader, hvor gravemaskine skulle køre 
(14T), eller plastikplader hvor minigraveren (1,8T) skulle køre. Den store gravemaskine (22T) blev kun 
anvendt til oprensning i voldgravens sydøstlige hjørne og til at læsse vognen.  
 
Metaldetektor: De områder hvor der var usikkerhed om de blottede lag var kulturlag, blev afsøgt med 
detektor. Som hovedregel blev bevarede middelalderlige kulturlag dog ikke berørt, og de omsatte 
organiske nyere tids lag blev ikke afsøgt med metaldetektor.  
 
Målesystem: Det blev forsøgt at foretage en opmåling med GPS, men modtageforholdene var så 
dårlige, at dette ikke kunne lade sig gøre. De perifert påtrufne kulturlag og fund i disse blev indmålt 
med målebånd i forhold til ruinen på borgbanken og indtegnet på Nationalmuseets opmålingsplan over 
voldstedet. Målesystemet har (0,0) ved åbningens sydmurs nordvesthjørne. X-aksen flugter med ved 
sydmuren og vokser mod øst, og Y-aksen vokser mod nord. I og med målesystemet er udlagt med 
målebånd må påregnes en usikkerhed pga. de store niveauspring i området. Det er forsøgt at 
kompensere for disse.  
 
Nivellering: Bunden af voldgraven er nivelleret med laser. Toppen af FM-stenen på toppen af 
borgbanken er sat til kote 100. Alle koter er omregnet i forhold til dette punkt. Koterne er påført 
Nationalmuseets opmålingsplan over voldstedet (T1).  
 
Foto: Der er løbende under hele forløbet foretaget fotodokumentation af oprensningen. Der er 
oprettet en fotoliste i MUD. 
 
Fund: Ved oprensningen blev der påtruffet to jerngenstande, en ene af disse er hjemtaget (X1), mens 
den anden kunne påvises med metaldetektor, men genstanden lå så dybt, at den ikke blev fuldt 
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fremgravet, og den befinder sig stadig i kulturlaget. Der er lavet en fundliste i MUD. Påtrufne 
teglstensfragmenter er ikke hjemtaget. En hel teglsten blev fundet i et træ på borgbanken. Stenen blev 
ikke hjemtaget, men målt og fotograferet.   
 
 

 
Anlægsliste: Det perifert påtrufne kulturlag er beskrevet. Beskrivelsen er indført i MUD.  
 
Tegningsliste: Der er lavet to tegninger med Nationalmuseets opmålingsplan som baggrund. På T1 er 
anført nivellementer i voldgraven før og efter oprensning. På T2 er der indtegnet forskellige iagttagelser 
gjort under overvågningen.  
 
Udgravningens data er tastet i MUD, Museernes Udgravningsdata. I MUD er registreret sagsdata samt 
anlæg, fund, foto og tegninger.  

Overvågningens resultater 
Forløb: 
 
Mandag 12.1.2015 
FC på stedet kl. 8.30 

Figur 2 Opbygning af rampe i voldgravens sydøstlige hjørne.  
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Tilstede 
NW, JW, GHR, FC samt skovløber.  
 
Inden opstart var vandet blevet tømt af voldgraven via rør i voldens sydøsthjørne. Aftømningen skete i 
begyndelsen af december 2014. I voldgravens nordøsthjørne stod en pumpe, der sørgede for, at vand 
fra de to små tilløb blev ledt væk via en skovgrøft mod øst. Tilbage i voldgraven var ca. 0,5 m meget 
vådt og meget omsat blad- og grenmateriale. 
 
Ved FC’s ankomst var entreprenøren ved at bygge en rampe af sand hen over den ydre vold i det 
sydøstlige hjørne. Herfra blev der bygget en sandrampe ud i voldgravens sydøstlige hjørne. Rampen har 
under hele forløbet fungeret som læssestation for entreprenørernes store maskine (22T). Herfra har det 
været muligt, at læsse op en vogn på vejen og det arbejdsområde, der var etableret øst for den ydre 
vold. Fra sandrampen har maskinerne arbejdet sig ud i voldgraven.  
 
Ved optømningen gik man helt ned på bunden af voldgraven. Metoden var problematisk, da det af 
tilladelsen fremgår, at der efterlades 0,5 m voldgravsfyld. 
 
FC gik løbende de områder over, der blev frilagt med metaldetektor. Ved denne afsøgning blev der ved 
borgbankens sydøstlige fod påtruffet metalgenstande to steder. Genstandenes placering er opmålt i 
forhold til ruinen på borgbanken (se afsnit om metode). Den ene genstand, en jernnagle X1 (16,9;-6), er 
hjemtaget, mens det andet udslag lå så dybt, at genstanden ikke blev fremgravet, og den ligger endnu i 
kulturlaget (17,5;-6,7).  
Det blev besluttet, for at skåne voldgravens bund mest muligt, at der skulle udlægges jernplader i det 
område på nordsiden af rampen, som blev brugt som depot for voldgravsfyld inden pålæsning af 
vognen.  
 
GHR forlod Staksevold over middag.   
 
Ca. kl. 1230 vender FC tilladelsens ordlyd med LSJ (Lone Seeberg Jacobsen, Horsens Museum) for at 
finde ud af, hvad der skal gøres i forhold til, at man graver helt til bunden, og der fremkommer 
genstande nærmest banken. FC vender situationen med entreprenøren, og det besluttes, at kontakte 
GHR. GHR ringer tilbage ca. 14.20. På det tidspunkt er entreprenøren og FC kørt fra Staksevold. FC 
meddeler GHR i telefonen, at arbejdet pt. ligger stille, og Horsens Museum mener det der nødvendigt, 
at der kommer en afklaring fra Kulturstyrelsen på, hvordan arbejdet kan udføres i forhold til den 
tilladelse, der er givet.  
TR (Thomas Roland, Kulturstyrelsen), kontaktes herefter pr. telefon og mail af LSJ. Sagen fremlægges 
for TR, der vender situationen med kollegaer. TR kontakter GHR for at finde en løsning. Sidst på 
dagen fremsendes en ny tilladelse fra Kulturstyrelse. I tilladelsen ses der bort fra de 0,5 m til 
voldgravens bund, men det fastslås, at der skal holdes en større sikkerhedsafstand til borgbanken, og 
arbejdet kan standses igen, hvis det vurderes nødvendigt. 
 
Tirsdag 13.1.2015 
Tilstede: 
NW, JW, GHR, FC 
 
Arbejdet fortsættes fra morgenstunden i den sydlige voldgrav. I forbindelse med, at maskinen (14T) 
arbejdede sig frem, blev der udlagt jernplader til at køre på. Der blev ikke afgravet helt til voldgravens 
bund, men efterladt ca. 10 cm. Efter fjernelsen af jernpladerne har det vist sig, at de sidste våde lag er 
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blevet trykket ud, og bunden af voldgraven består her nu af rent blåler. Voldgravens bund er efter 
oprensningen flad, med en bredde svarende til jernpladerne (300 cm).  
 
Ved broen over voldgraven mod vest var det ikke muligt at komme længere med den mellemstore 
maskine, resten af dagen blev der fjernet lidt materiale fra den østlige voldgrav, så meget som maskinen 
(14T) kunne nå fra de jernplader, der var til rådighed. 
Der blev på dagen ikke påtruffet strukturer eller lag, der vurderedes at stamme fra borgens funktionstid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Oprensning af den sydlige grav. 

Figur 4 Oprensning af den vestlige grav 
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Onsdag 14.1.2015 
Tilstede: 
NW, JW, FC, GHR over middag 
 
Dagen gik med at få oprenset den vestlige voldgrav. Den lille maskine var ikke højere, end den netop 
kunne køre under broen. Det største problem bestod i, at der her blev benyttet plastikplader, der sank i 
voldgravens bløde bund, samtidig betød voldgravens smalle bredde, at maskinen efter kort tid ikke 
kunne dreje rundt. Efterhånden som arbejdet skred frem, kom pladerne til at ligge mere fast, og det 
bortgravede materiale kunne trækkes med bag ud, således at maskinen måtte køre frem og tilbage flere 
gange. På brinkerne blev alt materiale ikke bortgravet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På baggrund af Nationalmuseets udgravningsberetnings må det formodes, at voldgraven her er uddybet 
i forbindelse med undersøgelserne i 1941-42, hvilket ud fra fotografier sikkert synes sket i den vestlige 
voldgravs nordlige del og i den nordlige voldgrav. Ved at efterlade materiale på brinkerne, sikres at 
erosionen af borgbanken mindskes. 
Oprensning af den vestlige voldgrav sluttede nær det nordvestlige hjørne. Herefter blev plastik- og 
jernplader fjernet fra den vestlige og sydlige voldgrav.  
Sidst på dagen fortsatte optømningen af den østlige voldgrav.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 Oprensning af den vestlige grav 

Figur 6 Efter oprensningen af den vestlige og sydlige grav 
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Torsdag 15.01.2015 
Tilstede: 
NW, JW, GHR, FC 
 
Arbejdet fortsatte fra morgenstunden med oprensning af den østlige voldgrav. I løbet af formiddagen 
arbejdede maskinen sig frem mod den nordlige smallere voldgrav. Med den mellemstore maskine (14T) 
var det muligt, at bortgrave materiale fra den østligste del af den nordlige voldgrav, maskinens bælter 
var her ude at berøre den nordlige voldprofil, hvorved blåleret blev blottet. Der blev herefter stiftet til 
en mindre maskine (1,5T). De første ca. tre meter kunne minigraveren køre på jernplader, hvorefter der 
måtte benyttes plastikplader.  
Der blev fjernet ca. 30-40 cm materiale fra den nordlige grav, men en landmålerstok viste, at der ca. var 
50 cm til fast bund (hvilket ikke er ensbetydende med undergrund, da det har vist sig, at bundens 
fasthed varierer meget i voldgraven). Det lykkedes den lille maskine, at nå næsten helt hen til gravens 
nordvesthjørne på de meget gyngende plastikplader. De sidste meter måtte dog opgives, og de vil ikke 
blive oprenset.  
Det regnede meget hele dagen, og der begyndte omkring middagstid, at være så meget vand i de to små 
bække, der forsyner graven med vand, at pumpen ikke kunne følge med. Det blev besluttet, at indstille 
arbejdet. FC foretog nivelleringer af graven, efter entreprenøren havde forladt Staksevold.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 Nordlige grav før oprensning 
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Fredag 16.1.2015 
Tilstede 
NW, JW, GHR, FC 
 
Fra morgenstunden blev arbejdet fortsat. Brinkerne blev gravet af ved østgraven. I denne forbindelse 
fremkom to steder faste lerlag, hvori der blev påtruffet spredte mindre teglbrokker. 
Afgravningsniveauet blev herefter hævet. De blottede lag, der kan være rester af kulturlag målte ca. 
100x50 cm. De mulige kulturlag blev indmålt i forhold til ruinen på toppen af banken og nivelleret 
(topkote 95,79, med koordinatet (X19,5; Y8), se T2). 
 
FC forlod Staksevold, da entreprenøren kun manglede at indsamle de sidste jernplader, da det sidste 
arbejde ikke udgjorde en risiko for fortidsmindet. Størst risiko udgjorde fjernelsen af sandpuden, men 
det blev vurderet, at dette arbejde godt kunne foretages uden overvågning af museets arkæolog. De 
nederste cm af sandlaget i voldgraven blev ikke fjernes, derved skulle der i dette område ikke ske flere 
ændringer, end der allerede var sket. FC forlod stedet kl. 11.30. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8 Oprensning af den nordlige grav 
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Figur 9 Oprensning af den østlige grav 

Figur 10 Østlige grav efter oprensning 
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Mandag 19.1.2015 
Tilstede FC 
FC kørte forbi Staksevold ca. 15.30, for at besigtige stedet efter fjernelsen af sandpuden. På det 
tidspunkt havde entreprenøren forladt stedet, og der manglede kun bortskaffelse af materiel. Der var 
ingen bemærkninger til den fjernede sandpude.   
 
Sammenfatning 
Det er museets vurdering, at oprensningen af voldgraven ikke har forårsaget skade på fortidsmindet. 
Tidligere udgravninger og voldgravsoprensninger havde allerede fjernet hovedparten af de 
middelalderlige kulturlag, og det må formodes, at man allerede ved disse arbejder har gravet 
voldgravene helt rene. Det skal dog samtid påpeges, at der synes at være bevarede kulturlag ved foden 
af borgbankens østside. I disse lag er der påtruffet metaller og teglstensfragmenter. De tilsyneladende 
bevarede kulturlag er kun sporadisk berørt, og der er på baggrund af iagttagelsesforholdene ikke fuld 
indsigt i lagenes omfang eller sammensætning.  
 
Bundkoter efter voldgravens optømning: 
Vestlige grav:  nord 96,21;  midt 95,87;  syd 95,80  
Nordlige grav:  vest 96,25;  midt 96,20;  øst 96,23 
Østlige grav:   nord 96,04;  midt 95,48;  syd 95,10 
Sydlige grav:   vest 95,85;  midt 95,76;  øst 95,17 
 
Indløbet til voldgraven mod nordøst er i kote 96,70. Afløbet sker via et rør i voldens sydøstlige hjørne. 
Røret ligger i kote 95,09, toppen af volden er her 97,19. 
 
Andre ikke hjemtagne fund:  
Der blev på borgbanken fundet en hel teglsten, stenen er fotograferet og målt men ikke hjemtaget. 
Stenen målte 23,5x11,5x8. Ved udgravningerne i 1941-42 blev der fundet to typer teglsten: 24x12x9 cm 
og 28x13x9 cm (Jf. C.L. Vebæks beretnings s. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fremtidigt arbejde på stedet  
Der er ikke planlagt yderligere arbejde på stedet.  

Figur 11 Teglsten fundet på banken 



 

Side 14 af 17 

 

Anlægsliste 

 
Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

1 Lag Lag Middelalder-
Nutid 

    

2 Lag Lag Nutid-Nutid     

3 Lag Lag Nutid-Nutid     

 
 

 Anlægsbeskrivelse 

 
1 

Lag, Lag, Middelalder-Nutid 

Ældste lag i voldgraven. Formodet kulturlag påtruffet i østlige voldgrav. Laget bestod af lyst grålligt meget 

vådt gytje med brunlige nuancer og med et højt indhold af blåler. Laget formodes at ligge nær undergrunden. 

Laget er påtruffet i kote 95,79 i to mindre områder (0,5x1 m), ved koordinatet (X19,5; Y8), svarende til 13,5 

m stik øst for ruinens indre nordøstlige hjørne.   

   
2 

Lag, Lag, Nutid-Nutid 

Mellemste lag i voldgraven. Laget består at sort eller mørkt gråt helt eller delvist omsat organisk materiale. 

Laget er meget vådt og blødt.  

   
3 

Lag, Lag, Nutid-Nutid 

Yngste lag i voldgraven, bestående af helt eller delvist omsat løvfald, grene og kviste. Laget er meget vådt 

og blødt.  

 

FundListe 

 
Fund Materiale Genstand Datering Anlæg X Y 

X1 Jern nagle Middelalder  16,9 -6 

 
 

Fundbeskrivelse 

 
X1 
Jern, nagle, Middelalder 

Jernnagle fundet voldgraven ved borgbankens sydøstlige fod. Længde 6,4 cm. Hovedet har en diameter på 
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ca. 2 cm. Stilken synes på trods af korrotionen firsidet og ender i en spids. Det er dog vanskeligt at 

bestemme om spidsen skydes et brud eller om naglens er indtakt.  

 
 

Fotoliste 

 
Billed Motiv Filmtype Dato Fotograf 

1363/1 Opbygning af rampe i voldgrav, set fra SV digitalt foto 12-01-2015 Frederik Callesen 

1363/2 Opbygning af rampe i voldgrav, set fra SV digitalt foto 12-01-2015 Frederik Callesen 

1363/3 Opbygning af rampe i voldgrav, set fra SV digitalt foto 12-01-2015 Frederik Callesen 

1363/4 Opbygning af rampe i voldgrav, set fra NV digitalt foto 12-01-2015 Frederik Callesen 

1363/5 Opbygning af rampe i voldgrav, set fra S digitalt foto 12-01-2015 Frederik Callesen 

1363/6 Opbygning af rampe i voldgrav, set fra S digitalt foto 12-01-2015 Frederik Callesen 

1363/7 Opbygning af rampe i voldgrav, set fra SV digitalt foto 12-01-2015 Frederik Callesen 

1363/8 Opbygning af rampe i voldgrav, set fra NØ digitalt foto 12-01-2015 Frederik Callesen 

1363/9 Udlægning af jernplader i den sydlige 

voldgrav, set fra V 

digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/10 Arbejdssituation GHR ved maskinen i den 
sydlige grav, set fra V 

digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/11 Oprensning af den sydlige grav, set fra V digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/12 Oprensning af den vestlige grav, set fra S digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/13 Oprensning af den vestlige grav, set fra S digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/14 Oprensning af den vestlige grav, set fra N digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/15 Oprensning af den vestlige grav, set fra S digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/16 Oprensning af den vestlige grav, set fra S digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/17 Oprensning af den vestlige grav, set fra SV digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/18 Dybde af oprensning af vestlige voldgrav, set 
fra S 

digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/19 Arbejdssituation, vestlige gra, set fra N  digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/20 Jernplader i den sydlige grav, set fra V digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/21 Vestlige grav, delvist oprenset, set fra SØ digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/22 Jernplader i den sydlige grav, set fra NV digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/23 Vestlige og nordlige grav før oprensning, set 

fra SV 

digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/24 Nordlige grav før oprensning, set fra V digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/25 Grene i gravens nordvestlige hjørne, set fra N digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/26 Oprensning af den østlige grav, set fra N digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/27 Oprensning af den østlige grav, set fra N digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/28 Arbejdssituation, set fra V digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/29 Arbejdssituation, set fra V digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/30 Oprensning af den østlige grav, set fra V digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/31 Oprensning af den østlige grav, set fra NV digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/32 Udlægning af jernplader i den østlige grav, set 

fra V 

digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/33 Minigraver i den vestlige grav, set fra N digitalt foto 14-01-2015 Frederik Callesen 

1363/34 Dybde af afgravning i den vestlige grav, set 
fra S 

digitalt foto 14-01-2015 Frederik Callesen 
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1363/35 Minigraver i den vestlige grav, set fra S digitalt foto 14-01-2015 Frederik Callesen 

1363/36 Minigraver i den vestlige grav, set fra N digitalt foto 14-01-2015 Frederik Callesen 

1363/37 Minigraver i den vestlige grav, set fra S digitalt foto 14-01-2015 Frederik Callesen 

1363/38 Fjernelse af jernplader i den sydlige grav, set 
fra V 

digitalt foto 14-01-2015 Frederik Callesen 

1363/39 Vestlige og sydlige grav efter fjernelse af 
plader, set fra S 

digitalt foto 14-01-2015 Frederik Callesen 

1363/40 Oprensning af den østlige grav, set fra N digitalt foto 15-01-2015 Frederik Callesen 

1363/41 Udlægning af jernplader i den nordlige grav, 

set fra V 

digitalt foto 15-01-2015 Frederik Callesen 

1363/42 Oprensning i den nordlige grav, set fra SV digitalt foto 15-01-2015 Frederik Callesen 

1363/43 Arbejdssituation i den nordlige grav, set fra 
SV 

digitalt foto 15-01-2015 Frederik Callesen 

1363/44 Minigraverens i den nordlige grav, set fra V digitalt foto 15-01-2015 Frederik Callesen 

1363/45 Minigraverens i den nordlige grav, set fra SV digitalt foto 15-01-2015 Frederik Callesen 

1363/46 Oprensningen af den østlige grav, set fra NV digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/47 Oprensningen af den østlige grav, set fra NV digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/48 AFgravning af brinker i den østlige grav, set 

fra N 

digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/49 Teglsten fundet på borgbanken digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/50 Teglsten fundet på borgbanken digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/51 Teglsten fundet på borgbanken digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/52 Teglsten fundet på borgbanken digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/53 Sydlige grav efter arbejdetsafslutning, set fra 

SØ 

digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/54 Arbejdssituation, set fra SV digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/55 Arbejdssituation, set fra SV digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/56 Sydlige grav efter afslutning af arbejdet, set 
fra SV 

digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/57 Sydlige grav efter afslutning af arbejdet, set 
fra SV 

digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/58 Vestlige grav efter afslutningen af arbejdet, 
set fra SV 

digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/59 Vestlige grav efter afslutningen af arbejdet, 
set fra SV 

digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/60 Vestlige grav efter afslutningen af arbejdet, 
set fra SV 

digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/61 Nordlige grav efter afslutningen af arbejdet, 
set fra V 

digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/62 Nordlige grav efter afslutningen af arbejdet, 
set fra V 

digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/63 Vestlige grav efter afslutningen af arbejdet, 
set fra N 

digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/64 Stykke der ikke blev oprenset mellem vestlige 
og nordlige grav, set fra N 

digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/65 Nordlige og østlige grav eftre arbejdets 

afslutning, set fra NV 

digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/66 Nordlige og østlige grav eftre arbejdets 

afslutning, set fra NV 

digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/67 Tilløbet i gravens nordøstlige hjørne, set fra digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 
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NV 

1363/68 Nordlige grav efter afslutning på arbejdet, set 

fra Ø 

digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/69 Tilløbet i gravens nordøstlige hjørne, set fra Ø digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/70 Østlige og nordlige grav, set fra Ø digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/71 Østlige grav efter afslutningen af arbejdet, set 

fra NØ 

digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/72 Østlige grav efter afslutningen af arbejdet, set 

fra N 

digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/73 Østlige grav efter afslutningen af arbejdet, set 

fra S 

digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/74 Arbejdsområdet øst for østlige vold, set fra Ø digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/75 Arbejdsområdet øst for østlige vold, set fra 

SØ 

digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/76 Arbejdsområdet med skurvogn, set fra NØ digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

1363/77 Arbejdet afslutte, sydlige grav, set fra Ø digitalt foto 19-01-2015 Frederik Callesen 

1363/78 Arbejdet afslutte, sydlige grav, set fra V digitalt foto 19-01-2015 Frederik Callesen 

1363/79 Arbejdet afslutte, sydlige og vestlige grav, set 

fra SØ 

digitalt foto 19-01-2015 Frederik Callesen 

1363/80 Arbejdet afslutte, sydlige grav, set fra V digitalt foto 19-01-2015 Frederik Callesen 

1363/81 Arbejdet afslutte, vestlige grav, set fra V digitalt foto 19-01-2015 Frederik Callesen 

1363/82 Arbejdet afslutte, vestlige grav, set fra S digitalt foto 19-01-2015 Frederik Callesen 

1363/83 Arbejdet afslutte, nordlige og østlige grav, set 

fra S 

digitalt foto 19-01-2015 Frederik Callesen 

1363/84 Arbejdet afslutte, den fjernede rampe, set fra 
V 

digitalt foto 19-01-2015 Frederik Callesen 

1363/85 Arbejdet afslutte, den fjernede rampe, set fra 
V 

digitalt foto 19-01-2015 Frederik Callesen 

1363/86 Arbejdet afslutte, vestlige og sydlige grav, set 
fra N 

digitalt foto 19-01-2015 Frederik Callesen 

1363/87 Vestlige grav, set fra N digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/88 Vestlige grav før oprensning, set fra S digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/89 Vestlige grav før oprensning, set fra S digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/90 Vestlige og nordlige grav før oprensning, set 

fra N 

digitalt foto 13-01-2015 Frederik Callesen 

1363/91 Østlige grav med formodede blottede 

kulturlag, set som lysere områder, set fra Ø 

digitalt foto 16-01-2015 Frederik Callesen 

 
 


