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Sted- og lokalitetsnummer: 170410-77 

Kulturstyrelsens journalnummer: 2015-7.24.02/HOM-0010 

 

  Arkæologisk forundersøgelse 

Rapport 
 

Horsens Museum har i maj/juni 2015 udført en arkæologisk forundersøgelse på et 3,5 

ha stort areal, forud for en boligudstykning (Kornblomsten) øst for Kirkevej i Tyrsted, 

Horsens. 

I den forbindelse blev der øst for Tyrsted Kirke fundet adskillige grøfteforløb, 

som sandsynligvis kan relateres til en gammel sti, der før i tiden førte forbi Tyrsted 

Kirke, langs nordsiden af kirkegården og i østsydøstlig retning, ned mod Klokkedalen til 

Uth. 

Desuden blev der fundet to større gruber, hvoraf én ud fra keramikfund kan da-

teres til yngre bronzealder. Derudover fremkom diverse fyldskifter og grubelignende 

nedgravninger, som hverken kan funktions- eller tidsbestemmes. 

 

Ved forundersøgelsen blev der ikke konstateret væsentlige fortidsminder, og hele om-

rådet kan derfor frigives til anlægsarbejde. 

 

Christoph Briese        15. juli 2015 

 Horsens    Museum          Sundvej 1A • 8700 Horsens • Telefon 76 29 23 50 • www.horsensmuseum.dk 
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Undersøgelsens forhistorie  

I januar 2015 blev Horsens Museum (herefter HOM) kontaktet af Horsens Kommune og bedt om 

en udtalelse til en lokalplan for Tyrsted Høj jf. Museumslovens §23. Lokalplanen omfattede en be-

byggelse med 25 parceller (Kornblomsten) på matrikel 8bf og 7z Tyrsted By, Tyrsted. 

Den arkivalske kontrol viste, at der ikke på forhånd var kendskab til fortidsminder på områ-

det. Det areal, der ligger umiddelbart nord for lokalplanområdet, og som ifølge lokalplanen kaldes 

Bakkestjernen, blev arkæologisk undersøgt i 2014. I den forbindelse blev der afdækket en urne-

grav fra yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder, en stor grube fra yngre bronzealder med et 

righoldigt flint- og keramikmateriale, og flere grøftforløb fra nyere tid. Forud for forundersøgelsen i 

2014 blev området undersøgt med metaldetektor, og der blev fundet en karolingisk småfibel. Fra 

nærområdet er der registreret fem overpløjede gravhøje (sb. 170410-8, -9, 14, -15, -16) og diverse 

løsfundne flintredskaber. 

Topografien og de arkæologiske fund viser, at dette område har været meget velegnet til 

mange former for aktiviteter fra forhistorisk tid til middelalderen. Og beliggenheden i nærheden af 

den middelalderlige Tyrsted Kirke gør det meget sandsynligt, at der findes væsentlige fortidsmin-

der på stedet. HOM havde derfor anbefalet, at der skulle foretages en arkæologisk forundersøgel-

se før ethvert anlægsarbejde. 

 

 

Fig. 1    HOM 3282 Tyrsted Høj. Ortofoto med Tyrsted By og Tyrsted kirke i billedets centrum, den undersøgte lokalitet 

sb. 77 lige øst for kirken og de overpløjede gravhøje syd for Klokkedalsvej. 
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Administrative data 

Bygherre: Ejendomsselskab CASA A/S, Ove Jensens Allé 35, 8700 Horsens (projektleder Michael 

Mortensen). Finansiering af den arkæologiske forundersøgelse, jf. museumslovens kapitel 8. 

Bygherres rådgiver: Land & Plan A/S, Strandpromenaden 6, 8700 Horsens (landinspektør Svend 

Smedegaard) 

Lokalplanmyndighed: Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Plan og By, Rådhustorvet 4, 8700 

Horsens (arkitekt Vibeke Holdt). 

Entreprenør for den arkæologiske forundersøgelse: Jens Karstensen A/S, Torstedallé 1, 8700 

Horsens. 

Ansvarlig for den arkæologiske forundersøgelse: Horsens Museum, Sundvej 1A, 8700 Hor-

sens (museumsinspektørerne Lone Seeberg Jacobsen og Anne Mette Kristiansen; arkæolog 

Christoph Briese). 

Opsynsførende myndighed for fortidsminder: Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 

1553 København V (konsulent/arkæolog Claus Feveile). 

 

Medio januar 2015 fremsender Horsens Kommune en bebyggelsesplan og helhedsplan og beder 

HOM om bemærkninger til beliggenheden, og om mulige fortidsminder på lokalplanområdet der 

bør indskrives i Horsens Kommunes lokalplan. 

Primo maj 2015 henvender Land & Plan A/S sig til HOM på bygherres vegne og forespørger om 

arealet på 3,5 ha vil kunne frigives til bygge- og anlægsarbejde, hvorefter HOM fremsender udta-

lelse om mulige truede fortidsminder i forbindelse med planlagte anlægsarbejde jf. Museumslovens 

§ 25 til bygherre HOM udarbejder et budget og sender dette til bygherre og godkendelse hos Kul-

turstyrelsen. 

13. maj 2015, Kulturstyrelsen godkender, og bygherre accepterer budget for den arkæologiske 

forundersøgelse samme dag. 

 

Den arkæologiske forundersøgelse blev udført i perioden 26. maj til 9. juni 2015 (uge 22–24; tids-

forbrug 90 felttimer og 19 beretningstimer) og kunne endeligt afsluttes, således at der ikke var be-

hov for en videregående undersøgelse. 

 Entreprenørfirmaet Jens Karstensen stillede med en 26-tons gravemaskine på bånd, ma-

skinføreren var Jan Hjerresen. 

 Undersøgelsen forgik på milde sommerdage, vejret var for det meste varmt og tørt, til dels 

solrigt og til dels overskygget. 

Sagens akter, dokumentation, korrespondancer og fund opbevares i Horsens Museums arkiv og 

føres under journalnummer HOM 3282 Tyrsted Høj, Tyrsted. Udgravningens data (kampagnedata, 
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anlæg, fund og foto) er tastet i databasen Museernes Udgravningsdata (MUD). Kulturstyrelsen har 

behandlet sagen under journalnummer 2015-7.24.02/HOM-0010. Rapporten er offentliggjort i 

Fund- og Fortidsminder under sted- og lokalitetsnummer 170410-77. 

Topografi 

Det arkæologiske undersøgelsesareal ligger umiddelbart syd for Tyrsted by, på en dyrket mark der 

er afgrænset af Kirkevej mod vest, bebyggelsen langs villavejen Tyrsted Høj mod nord, Klokke-

dalsvej mod syd, og en åben mark mod øst. Området ligger i et moderat kuperet morænelandskab, 

der er karakteriseret ved lokalt udbredte smeltevandsaflejringer, på et stort fladt terræn. ca. 64 m 

o. DNN og ved kanten af en markant højderyg med skråning mod nord, ned til Horsens fjord (fig. 

2). Der er udsigt til Klokkedal Å mod øst og til Purhøj mod syd. Området ligger i et moræneland-

skab. Jordbunden i består overordnet set af sandblandet ler- og siltjord, men viste sig at være me-

get forskellig fra sted til sted. Den vekslede fra lys/mellem brungult fed ler over lys brungult siltet ler 

til lyst grålig brungult silt/sand. Muldlagets tykkelse skiftede fra 20–25 cm til 30–40 cm og kunne i 

sænkninger mod syd være op til 80 cm tyk. Lokaliteten fremstår uforstyrret som stort dyrket mark-

areal. 

 

 

Fig. 2    HOM 3282 Tyrsted Høj. Udsnit af de Høje Målebordsblade (1862–1899) som viser landskabets topografi med 

Tyrsted By og Tyrsted kirke i billedets centrum. Det arkæologisk undersøgte areal ligger lige øst for kirken, og er marke-

ret rødt. 
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Målesystem 

Den horisontale opmåling af søgegrøfterne og de fundne fortidsminder foregik med GPS. Opmå-

lingerne blev foretaget med Trimble R8 højpræcisions-GPS (projektion UTM Zone 32 ETRS 89). 

Opmålingerne er ved optimale forhold foretaget med en tolerance på 0,02 m (horisontalt) og 0,035 

m (vertikalt). Opmålingsdata gemmes på Horsens Kommunes server på G-drevet som eksportere-

de.csv-filer. Alle opmålingsdata er autodigitaliseret i MapDigi som opererer med foruddefinerede 

lag: anlæg, felt, fund, snit, målepunkter, prøver, kote, fejl. Anlæg og felt er digitaliserede som regi-

oner. Snit er digitaliseret som linjer. Fund, målepunkter, prøver og koter er digitaliserede som 

punkter. Opmålingsdata er genereret i MapInfo-dataformat (.dat, .id, .map, .tab). Ligeledes foregik 

den vertikale opmåling af udgravningen udelukkende med GPS. I kotetabellen ligger en kote for 

hvert opmålt punkt i anlægstabellen opmålt i geoiden DVR90.  

Udgravningsmetode 

Der blev systematisk udlagt i alt 16 søgegrøfter med en bredde på 2 m og ca. 15 m mellemrum ud 

over undersøgelsesarealet. En undtagelse var den vestlige del af arealet ved kirken, hvor afstan-

den mellem søgegrøfterne var ca. 7 m. 

 

Fig. 2    HOM 3282 Tyrsted Høj. Ortofoto med Tyrsted kirke og det arkæologisk undersøgte område. Søgegrøfter og 

udvidelser er markeret gult , de registrerede anlæg er markeret sort. 
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Det samlede undersøgte areal er knap 4.900 m2 stort. Søgegrøfterne blev gravet med maskine 

parallelt med markskellet, som her ligger i nordnordøstlig retning. Muldjorden blev fjernet til umid-

delbart over undergrunden, hvorefter overfladen blev iagttaget og hurtigt gennemsøgt for muligt 

fundmateriale, som typisk findes i overgangen mellem pløjelaget og den naturlige undergrund. 

Derefter blev den resterende del af muldlaget afgravet indtil den rene undergrundsjord, hvor even-

tuelle nedgravede forhistoriske anlægsspor ville træde frem. Nedgravede anlæg i undergrundsjor-

den blev løbende skovlet rene ved håndkraft, for at deres udseende og karakter kunne vurderes. 

Entydige anlægsspor blev efterfølgende renset i overfladen, indridset med skovl, og forsynet med 

et fortløbende anlægsnummer. Ved antydninger af stolpehuller, særlige anlæg, eller koncentratio-

ner af anlæg blev der foretaget udvidelser. Alle anlæg og feltgrænser blev målt op med GPS, ren-

set med graveske, snittet med skovl, fotograferet, tegnet og beskrevet. Til brug for dokumentation 

af forundersøgelsens forløb blev der taget digitalfotos. Fund blev løbende samlet ind og registreret. 

Derudover blev undersøgelsesområdet både inden, under og efter afrømning af overjorden afsøgt 

med metaldetektor. 

Undersøgelsens resultater 

Grøfteforløb 

Under den arkæologiske forundersøgelse blev der i den vestlige del af området, umiddelbart øst 

for den middelalderlige Tyrsted Kirke, fundet en række karakteristiske, langtrukne grøfter (A7, A11, 

A13, A14, A38, A40). Grøfterne kunne følges over en samlet længde på ca. 70 m. 

 

Fig. 3    HOM 3282 Tyrsted Høj. Ortofoto med den vestlige del af det arkæologisk undersøgte område. Søgegrøfter og 

udvidelser er markeret gult, de registrerede grøfteforløb og gruber er markeret brun. 



Side 8 af 31 

 

I fladen adskiller grøfterne sig efter deres bredde. Grøfteforløbene A7 og A11 er henholdsvis ca. 

90–130 cm og 140–200 cm bredt, mens grøfterne A13, A14, A38 og A40 har en bredde på kun ca. 

30–40 cm. Ligeledes ser nedgravningerne forskellige ud i tværsnit. I de smalle grøfter kan for det 

meste ses skrå, afrundede nedgravningskanter og linseformede bunde (fig. 4a–b), mens de brede 

grøfter tilsyneladende er gravet med to eller op til tre trin og har helt flade bunde (fig. 4c). De brede 

grøfter viser også ind i mellem ophold eller åbninger på ca. 2 m længde i forløbet, hvor enderne 

har fået en jævn rund afslutning i fladen og i snit tynder ud mod enden (fig. 4d). Fyldet er ret ensar-

tet, både i de smalle og de brede grøfter, og består af homogent mørkt, gråligbrunt, meget muldet 

og lidt siltet sand. Det indeholder for det meste få spor af trækul og teglsmuld og sjældent ses også 

små teglbrokker. I fladen og i snittet ses en meget skarp afgrænsning fra undergrunden. Hvor stor 

en del af grøfterne der er pløjet bort, og hvor meget af den oprindelige form der er bevaret, er 

svært at gisne om, ligesom det er svært at rekonstruere den oprindelige opbygning af denne an-

lægsform. 

 

  

 

Fig. 4a–d    HOM 3282 Tyrsted Høj. Grøfteforløbene A40, A38 og A7. Tre snit på tværs af grøfterne og en langs med 

den østlige ende af A7. 
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Grøfterne ligger enten i forlængelse af hinanden og med ophold i mellem (A11, A7 og A40), 

eller parallelt (A11, A13, A14), eller de har oprindeligt krydset hinanden (A38 og A40). Udover en 

lille stump rødbrændt glaseret keramik ved sydenden af grøft A7, blev der ikke fundet daterende 

genstande i disse anlæg. 

Den oprindelige funktion af disse grøfteforløb ved Tyrsted Høj er ikke umiddelbart åbenlys. 

Lignende grøfter, såkaldte skelgrøfter, markerede i landsbysamfund med juridisk regulerede jord-

fællesskaber matrikel- og ejerlavsgrænser, og desuden også toftegrænser gennem middelalderen 

og ind i nyere tid, indtil landboreformerne i slutningen af 1700-tallet. Matrikel- og ejerlavsgrænser 

er karteret på Original-1-kort (1770–1867), og når man finder disse skelgrøfter i arkæologisk kon-

tekst, så ligger de for det meste ret præcist dér, hvor grænseforløbene er tegnet ind på kortene. 

Som det er tilfældet ved Tyrsted Høj, så ligger grøfterne i forlængelse af en bred sti langs 

med nordsiden af den oprindelige kirkegårdgrænse for den middelalderlige Tyrsted Kirke og følger 

alle, mere eller mindre konsekvent, en terrænlinie i vestsydvestlig retning, ned mod Klokkedalen, 

som det kan ses på LIDAR-kortet (fig. 5). Det er ikke usandsynligt, at denne terrænlinie markerer 

resterne af en ældre kirkesti, der førte fra Tyrsted Kirke igennem Klokkedalen til Uth Kirke (fig. 2). 

Tyrsted har siden senmiddelalderen haft Uth (Bjerre herred) som anneks. Kirkestien er på et tids-

punkt erstattet af Klokkedalsvej ca. 45–80 m længere mod syd. 

 

 

 

 

En tilsvarende terrænlinie, der fører fra Tyrsted Kirke i vestnordvestlig retning til Tyrsted Gammel 

Præstegård ved Nordrevej, kan også fornemmes på LIDAR-kortet. At det drejer sig om et ældre 

stiforløb, bekræftes af en kartering på de Høje Målebordsblade (1862–1899) (fig. 6). 

Fig. 5    HOM 3282 Tyrsted Høj. LIDAR-kort med Tyrsted Kirke og kirkegård, grøfteforløbene og terrænlinien (gule pile) 

forbi en gravhøj og ned igennem Klokkedale til Uth. 
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Fig. 6    HOM 3282 Tyrsted Høj. Projektion af LIDAR-kort over de Høje Målebordsblade med Tyrsted Kirke og kirkegård. 

Både en terrænlinie og en sti der fører i vestnordvestlig retning til Tyrsted Gammel Præstegård (gule pile). 

 

Påfaldende nok er der, i modsætning til den sydlige kirkesti fra Tyrsted Kirke til Uth Kirke, ikke ble-

vet fundet arkæologiske spor efter stien til sognets gamle præstegård. 

Der er umiddelbart ingen forklaring på hvilken fysisk, topografisk eller juridisk funktion de 

fundne grøfteforløb har haft i sammenhæng med kirkestien Tyrsted–Uth. Der er dog ingen tvivl om, 

at stien kan have været afgrænset af lave diger på begge sider. Og hvor der laves diger, skal der 

formodentlig også graves jord op. Men om de fundene nedgravninger, med deres ret systematisk 

gravede profiler, stammer fra konstruktionen af digerne er usikkert, og ville kræve en mere dybtgå-

ende undersøgelse.  

 

Gruber og øvrige anlæg 

På den øvrige del af området blev der fundet fire gruber (A1, A10, A27, A39) og otte grubelignende 

fyldskifter eller nedgravninger (A2–4, A25–26, A28–29), samt diverse andre meget svagt synlige 

fyldskifter som ikke umiddelbart kan tolkes. I det sydvestlige hjørne af undersøgelsesarealet frem-

kom rester af et gammelt vådområde (A15, A20–21) uden kulturspor. 

Gruberne A1, A10 og A27 (fig. 7) fremstod meget skarpt afgrænsede i både flade og i profil, 

og de havde alle samme type uregelmæssig afrundet form i fladen. To af disse gruber (A1, A27) 

havde en så påfaldende ensartet profil, at det ikke synes at kunne være tilfældigt. Mens deres syd-

lige sider var lidt skrånende og afrundede, så deres nordvendte sider ud som om, de var gravet 

med et ca. 30 cm bredt trin. Bunden var flad og linseformet. Dimensionerne af disse gruber var lidt 
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forskellige: A1 var 140 x 156 cm stor i fladen og ca. 30 cm dyb, mens A27 var 200 x 300 cm stor i 

fladen og 70 cm dyb. 

Fyldet i gruberne A1 og A27 (fig. 8–9) havde en næsten identisk sammensætning som 

bestod af mørkt, homogent, gråligbrunt, meget humøst sand, og det var lavdelt og spættet med 

små lyse lerklumper og -striber og enkelte småsten. Fyldet indeholdt en del trækulsnister. Et af de 

nederste lag i grube A27 bestod af ildpåvirkede, fuldstændigt knuste, nærmest pulveriserede sten, 

som lå i den nordlige del af gruben (fig. 9b). Eftersom der dog ikke blev fundet tegn på 

varmepåvirkning i selve gruben eller på kontaktfladen til undergrunden, må stenene være blevet 

brændt et andet sted udenfor gruben. Der blev ikke fundet daterende genstande i disse to gruber. I 

den øverste del af fyldet kunne der iagtages sporadiske fund af teglsmuld, men de kan dog være 

kommet ned på et senere tidspunkt. 

 Gruben A10 målte 220 x 250 cm i fladen, og den var ca. 85 cm dyb. Jordblandingen i den 

øverste del af fyldet lignede den i gruberne A1 og A10, mens bunden var fyldt med mellem 

gråbrunt siltet ler med et tyndt lag af meget muldet sand ovenpå, som indeholdt mange 

Fig. 7    HOM 3282 Tyrsted Høj. Ortofoto med den vestlige del af det arkæologisk undersøgte område. Søgegrøfter og 

udvidelser er markeret gult, de registrerede anlæg er markeret brunt, gruberne A1, A10 og A27 er markeret rødt. 
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trækulsnister og trækulsstøv. Den oprindelige funktion af disse gruber kan desværre ikke lade sig 

bestemme. I bunden af grube A10 blev der fundet flere rand- og sideskår fra to små potter (x2, x7). 

Karrene har en rund bug og en karakteristisk kort, svagt udadbøjet rand med en rund rand-

afslutning. Randen er horisontalt glittet, mens bugen er beklasket med groft magret ler. Karrene 

kan dateres til yngre bronzealder. 

 

 

 
Fig. 8a–b    HOM 3282 Tyrsted Høj. Grube A1, plan og profil. Set fra NØ. 
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Fig. 9a–b    HOM 3282 Tyrsted Høj. Grube A27, plan og profil. Set fra henholdsvis S og SØ. 
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Fig. 11    HOM 3282 Tyrsted Høj. Grube A10. To rand-/sideskår (x2, x7) fra to kar der blev funden i bundlaget i gruben. 

Datering yngre bronzealder. 

Fig. 10    HOM 3282 Tyrsted Høj. Grube A10, profil. Set fra V. 
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Ved detektorafsøgning er der indsamlet en jernkniv (x4) fra yngre vikingetid/ældre middelalder (fig. 

12), et udateret jernsøm (x3), og en forgyldt bronzetylle med firefliget påsats (x9), som muligvis har 

tjent som pynt på en tynd træstav (formodentlig middelalder).

 

 

 

 

Fig. 13    HOM 3282 Tyrsted Høj. Detektorfund. Forgyldt bronzetylle (x9), endnu ikke renset og konserveret. Datering 

middelalder. 

Fig. 12    HOM 3282 Tyrsted Høj. Detektorfund. Jernkniv (x4), endnu ikke renset og konserveret. Datering yngre vikinge-

tid/ældre middelalder. 
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Fremtidigt arbejde på stedet  
 
HOM har afsluttet den arkæologiske forundersøgelse af lokalplanområdet Tyrsted Høj (Kornblom-

sten), og samtlige anlæg blev færdigundersøgt. Der blev ikke fundet væsentlige fortidsminder på 

området, som ville kræve en videregående arkæologisk undersøgelse. Det undersøgte areal kan 

derfor frigives til anlægsarbejde. Skulle der, mod forventning, fremkomme fortidsminder under an-

lægsarbejde i de frigivne områder, skal arbejdet indstilles og Horsens Museum kontaktes. Udgif-

terne til en evt. nødvendig arkæologisk undersøgelse påhviler dog Kulturstyrelsen, jf. museumslo-

vens § 27, stk. 5,2. 

 

 

Fig. 13    HOM 3282 Tyrsted Høj. Lokalplanområdet Kornblomsten som HOM har undersøgt. Det areal der frigives til 

anlægsbyggeriet er markeret grønt. 
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Anlægsliste 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 26-05-2015  

1 Grube Materialetagningsgrube Udateret-Udateret  4   

2 Fyldskifte Mulig grube Udateret-Udateret  4   

3 Fyldskifte Mulig grube Udateret-Udateret  5   

4 Fyldskifte Mulig grube Udateret-Udateret  5   

5 Fyldskifte Udgår, natur Udateret-Udateret  4   

6 Fyldskifte Tvivlsomt stolpehul Udateret-Udateret     

7 Afgrænsning Grøft Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 2, 3   

8 Fyldskifte Udgår, natur Udateret-Udateret  3   

9 Fyldskifte Udgår, natur Udateret-Udateret  3   

10 Grube Materialetagningsgrube Yngre Bronzealder-Yngre 

Bronzealder 

 2, 3   

11 Afgrænsning Skelgrøft Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 2   

12 Fyldskifte Udgår, natur Udateret-Udateret  2   

13 Afgrænsning Skelgrøft Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 2   

14 Afgrænsning Skelgrøft Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 2   

15 Naturfænomen Vådområde Udateret-Udateret     

16 Fyldskifte Udgår, natur Udateret     

17 Fyldskifte Mulig skelgrøft Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

    

18 Afgrænsning Skelgrøft Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 2   

19 Afgrænsning Skelgrøft Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 2   

20 Naturfænomen Vådområde Udateret-Udateret     

21 Naturfænomen Vådområde Udateret-Udateret     

22 Fyldskifte Tvivlsomt stolpehul Udateret-Udateret  1   

23 Fyldskifte Tvivlsomt stolpehul Udateret-Udateret  1   

24 Udgår Udgår Udateret-Udateret     

25 Fyldskifte Mulig grube Udateret-Udateret  5   

26 Fyldskifte Mulig grube Udateret-Udateret  5   
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27 Grube Materialetagningsgrube Udateret-Udateret  5   

28 Fyldskifte Mulig grube Udateret-Udateret  4   

29 Fyldskifte Mulig grube Udateret-Udateret  4   

30 Fyldskifte Udgår, natur Udateret-Udateret  4   

31 Fyldskifte Udgår, natur Udateret-Udateret  4   

32 Fyldskifte Udgår, natur Udateret-Udateret  4   

33 Fyldskifte Udgår, natur Udateret-Udateret  4   

34 Fyldskifte Udgår, natur Udateret-Udateret  4   

35 Fyldskifte Fyldskifte Udateret-Udateret  4   

36 Fyldskifte Udgår, natur Udateret-Udateret  2   

37 Fyldskifte Udgår, natur Udateret-Udateret  2   

38 Afgrænsning Skelgrøft Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 3   

39 Grube Grube Udateret-Udateret  3   

40 Afgrænsning Skelgrøft Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 3   

41 Fyldskifte Udgår, natur Udateret-Udateret  3   

42 Afgrænsning Udgår, tvivlsom grøft Udateret-Udateret  3   

43 Fyldskifte Udgår, tvivlsom stolpehul Udateret-Udateret  3   

44 Fyldskifte Udgår Udateret-Udateret  3   

45 Fyldskifte Udgår Udateret-Udateret  3   

46 Fyldskifte Udgår, natur Udateret-Udateret  3   

47 Fyldskifte Udgår, natur Udateret-Udateret  2   

48 Fyldskifte Udgår, natur Udateret-Udateret  2   

49 Fyldskifte Udgår, natur Udateret-Udateret  2   

50 Afgrænsning Grøft Udateret-Udateret  2   

51 Fyldskifte Udgår, natur Udateret-Udateret  2   

52 Fyldskifte Udgår, natur Udateret-Udateret  2   

53 Fyldskifte Udgår, natur Udateret-Udateret  2   

54 Fyldskifte Udgår, natur Udateret-Udateret  3   

55 Fyldskifte Udgår, natur Udateret-Udateret  3   

56 Fyldskifte Udgår, stenspor Udateret-Udateret  3   
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Anlægsbeskrivelse 

 

1 

Grube, Materialetagningsgrube, Udateret-Udateret 

Diameter i cm: 140 x 156. 

Dybde i cm: 30. 

Flade: Rund, uregelmæssig. 

Side: Lodret/skrå,  afrundet. 

Bund: Flad, linseformet. 

Fyld: Mellem/mørk. Homogent, brungråt ler, siltet, få småsten, meget humøst. Indeholder få trækulsnister, ganske lidt 

teglsmuld, små lyse lerstumper, -striber og -slør. I fladen og snit skarpt afgrænset fra U. 

Undergrund: Lyst grøngult/orangegult silt og ler, meget heterogent, meget skiftende, lidt stenet. Stor dyraktivitet. 

Beskrivelse: Mulig materialetagningsgrube. Fylden er meget ret homogent og ensartet; det ser ud som om gruben har 

ikke stået åben længe inden den blev lukket. 

Side 2. 

Tegninger:  4 

Foto:  3282/4, 3282/5 

 

2 

Fyldskifte, Mulig grube, Udateret-Udateret 

Diameter i cm: 180 x 60. 

Dybde i cm: 13/24. 

Flade: Langoval, uregelmæssig. 

Side: Skrå,  afrundet. 

Bund: Flad, linseformet. 

Fyld: a) Mellem. Homogent, gråbrunt ler, siltet, sandet, lidt humøst. Indeholder ganske få trækulsnister. 

b) Lys/mellem. Gråbrunt ler, siltet. I fladen og snit meget diffust overgang til U, dels pga. fylden, dels pga. høj dyraktivitet. 

Undergrund: Lyst grågult silt, lidt stenet, jernudfældninger. 

Beskrivelse: Mulig grube, tvivlsomt. Fremstår i fladen som uregelmæssigt fyldskifte. Det er uklart, hvorvidt der kan være 

tale om et naturfænomen. Diffus nedgravning i centrum, dog ikke stolpehul. Der sås, bortset fra trækul, ingen tegn på 

human aktivitet i fylden ved hverken afgravning eller oprensning, heller ikke i form af genstande. 

Side 3. 

Tegninger:  4 

Foto:  3282/6 

 

3 

Fyldskifte, Mulig grube, Udateret-Udateret 

Diameter i cm: 120 x 70. 

Dybde i cm: 17. 

Flade: Oval, regelmæssig. 

Side: Skrå,  afrundet. 

Bund: Flad, linseformet. 

Fyld: Mellem. Homogent, brungråt sand, siltet. Indeholder en del trækulsnister. I fladen og snit meget diffust overgang til 

U, dels pga. fylden, dels pga. høj dyraktivitet. 

Undergrund: Lyst grågult silt, lidt stenet. 

Beskrivelse: Mulig grube, usikker. Fremstår i fladen som regelmæssigt fyldskifte. Det er uklart, hvorvidt der kan være tale 

om et naturfænomen, evt. stenspor. Der sås, bortset fra trækul, ingen tegn på human aktivitet i fylden ved hverken 

afgravning eller oprensning, heller ikke i form af genstande. 

Side 5. 

Tegninger:  5 

Foto:  3282/14 
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4 

Fyldskifte, Mulig grube, Udateret-Udateret 

Diameter i cm: 110 x 60. 

Dybde i cm: 17. 

Flade: Oval, regelmæssig. 

Side: Lodret/skrå,  afrundet. 

Bund: Flad, linseformet. 

Fyld: Mellem. Homogent sand, siltet. Indeholder en del trækulsnister. I fladen og snit meget diffust overgang til U, dels 

pga. fylden, dels pga. høj dyraktivitet. 

Undergrund: Lyst grågult silt, lidt stenet. 

Beskrivelse: Mulig grube, usikker. Fremstår i fladen som regelmæssigt fyldskifte. Det er uklart, hvorvidt der kan være tale 

om et naturfænomen. Der sås, bortset fra trækul, ingen tegn på human aktivitet i fylden ved hverken afgravning eller 

oprensning, heller ikke i form af genstande. 

Side 5. 

Tegninger:  5 

Foto:  3282/13 

 

5 

Fyldskifte, Udgår, natur, Udateret-Udateret 

Snittet, natur. 

Tegninger:  4 

 

6 

Fyldskifte, Tvivlsomt stolpehul, Udateret-Udateret 

Snittet, ikke registreret. 

7 

Afgrænsning, Grøft, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Bredde i cm: 90-130. 

Dybde i cm: 16. 

Flade: Moderat varierende bredde, med afrundet ende. Kan følges i fladen i en længde af ca. 17 m. Orienteret ca. 

NV/SØ. Står sandsynligvis i relation med A11, muligvis også med A40. 

Side: Skrå,  afrundet. 

Bund: Flad, linseformet. 

Fyld: Mellem/mørk. Homogent gråbrunt sand, siltet, meget humøst. Indeholder få spor af trækulsnister og teglsmuld, 

sporadisk små teglbrokker. I fladen og snit meget skarp overgang til U. 

Undergrund: Fint silt. 

Beskrivelse: Skelgrøft. Fremstår i fladen som regelmæssigt fyldskifte. 

Side 11. 

Tegninger:  2, 3 

Foto:  3282/21, 3282/22, 3282/23, 3282/29 

 

8 

Fyldskifte, Udgår, natur, Udateret-Udateret 

Snittet, natur. 

Tegninger:  3 

 

9 

Fyldskifte, Udgår, natur, Udateret-Udateret 

Snittet, natur. 

Tegninger:  3 
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10 

Grube, Materialetagningsgrube, Yngre Bronzealder-Yngre Bronzealder 

Diameter i cm: 250 x 220. 

Dybde i cm: 86. 

Flade: Rund, uregelmæssig. 

Side: Skrå/lodret,  afrundet. 

Bund: Uregelmæssig rund/linseformet. 

Fyld: a) Mørk. Homogent, gråbrunt sand, siltet, lidt stenet, småsten, meget humøst. Indeholder en del trækulsnister. 

b) Mellem/mørk. Blanding af a) og striber/slør af gulbrunt ler. 

c) Mellem. Gråbrunt ler/silt, småste, lidt humøst. 

d) Ligesom a), indeholder meget trækulstøv. 

e) Ligesom c), lidt mørkere. Indeholder keramik (flere RS, SS fra to kar. Datering YBA). 

I fladen og snit meget tydeligt overgang til U. 

Undergrund: Gulbrunt, hård, meget siltet ler, stenet. 

Beskrivelse: Materialtagnings-/affaldsgrube. 

Side 9. 

Tegninger:  2, 3 

Foto:  3282/19, 3282/20, 3282/23 

Fund:  2: 1 RS/SS, skål med beklaskning, uornamenteret, Yngre Bronzealder-Yngre Bronzealder 

   

11 

Afgrænsning, Skelgrøft, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Bredde i cm: 140-200. 

Dybde i cm: 30. 

Flade: Uregelmæssig bred, med afrundet ende. Kan følges i fladen i en længde af ca. 26 m. Orienteret ca. NV/SØ. Står 

sandsynligvis i relation med A7, muligvis også med A40. 

Side: Skrå,  afrundet. 

Bund: Flad, linseformet. 

Fyld: Mellem/mørk. Homogent gråbrunt sand, siltet, meget humøst. Indeholder få spor af trækulsnister og teglsmuld, 

sporadisk små teglbrokker. I fladen og snit meget skarp overgang til U. 

Undergrund: Meget gruset silt. 

Beskrivelse: Skelgrøft. Fremstår i fladen som regelmæssigt fyldskifte. 

Side 10. 

Tegninger:  2 

Foto:  3282/23, 3282/25, 3282/26, 3282/27, 3282/28 

 

12 

Fyldskifte, Udgår, natur, Udateret-Udateret 

Snittet, natur. 

Tegninger:  2 

 

13 

Afgrænsning, Skelgrøft, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Bredde i cm: 35. 

Dybde i cm: 2-6. 

Flade: Regelmæssig bred, enderne afrundet. Kan følges i fladen i en længde af ca. 4,5 m. Orienteret ca. V/Ø. 

Side: Skrå,  afrundet. 

Bund: Flad, linseformet. 

Fyld: Mellem/mørk. Homogent sand, meget humøst. Indeholder få spor af trækulsnister, sporadisk ganske lidt teglsmuld. 

I fladen og snit meget skarp overgang til U. 

Undergrund: Lyst grågult silt, lidt stenet. 

Beskrivelse: Skelgrøft. Fremstår i fladen som regelmæssigt fyldskifte. 

Side 10. 
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Tegninger:  2 

 

14 

Afgrænsning, Skelgrøft, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Bredde i cm: 30-32. 

Dybde i cm: 6. 

Flade: Regelmæssig bred, enderne afrundet. Kan følges i fladen i en længde af ca. 14 m. Orienteret ca. NV/SØ. 

Side: Skrå,  afrundet. 

Bund: Flad, linseformet. 

Fyld: Mellem/mørk. Homogent sand, meget humøst. Indeholder få spor af trækulsnister, sporadisk ganske lidt teglsmuld. 

I fladen og snit meget skarp overgang til U. 

Undergrund: Lyst grågult silt, lidt stenet. 

Beskrivelse: Skelgrøft. Fremstår i fladen som regelmæssigt fyldskifte. 

Side 10. 

Tegninger:  2 

Foto:  3282/24 

 

16 

Fyldskifte, Udgår, natur, Udateret 

Snittet, natur. 

17 

Fyldskifte, Mulig skelgrøft, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Snittet, men ikke undersøgt videre, da det ikke blev registeret i de nærliggende søgegrøfter. 

Tegninger:   

Foto:  3282/17 

 

18 

Afgrænsning, Skelgrøft, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Identisk med A11. 

Tegninger:  2 

 

19 

Afgrænsning, Skelgrøft, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Identisk med A11. 

Tegninger:  2 

 

22 

Fyldskifte, Tvivlsomt stolpehul, Udateret-Udateret 

Snittet, ikke registreret. 

Tegninger:  1 

 

23 

Fyldskifte, Tvivlsomt stolpehul, Udateret-Udateret 

Snittet, ikke registreret. 

Tegninger:  1 

 

25 

Fyldskifte, Mulig grube, Udateret-Udateret 

Diameter i cm: 80x 50. 
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Dybde i cm: 20. 

Flade: Oval, uregelmæssig. 

Side: Skrå,  afrundet. 

Bund: Rund, linseformet. 

Fyld: Mellem/mørk. Homogent gråbrunt sand, siltet, lidt humøst. I centrum sortbrunt koncentration af gråbrunt, meget 

trækulsstøvholdig, sandet silt. Meget diffust overgang til U. 

Undergrund: Lyst grågult silt, lidt stenet. 

Beskrivelse: Mulig grube, usikker. Fremstår i fladen som uregelmæssigt fyldskifte. Det er uklart, hvorvidt der kan være 

tale om et naturfænomen. Der sås, bortset fra trækul, ingen tegn på human aktivitet i fylden ved hverken afgravning eller 

oprensning, heller ikke i form af genstande. 

Side 4. 

Tegninger:  5 

Foto:  3282/15 

 

26 

Fyldskifte, Mulig grube, Udateret-Udateret 

Diameter i cm: 110 x 60. 

Dybde i cm: 12. 

Flade: Oval, uregelmæssig. 

Side: Skrå,  afrundet. 

Bund: Flad, linseformet. 

Fyld: Lys/mellem. Heterogent, brungråt sand, siltet, lidt humøst. Indeholder enkelte trækulsnister. I fladen og snit meget 

diffust overgang til U, høj dyraktivitet. 

Undergrund: Lyst grågult silt, lidt stenet. 

Beskrivelse: Mulig grube, usikker. Fremstår i fladen som uregelmæssigt fyldskifte. Det er uklart, hvorvidt der kan være 

tale om et naturfænomen. Der sås, bortset fra trækul, ingen tegn på human aktivitet i fylden ved hverken afgravning eller 

oprensning, heller ikke i form af genstande. 

Side 4. 

Tegninger:  5 

Foto:  3282/16 

 

27 

Grube, Materialetagningsgrube, Udateret-Udateret 

Diameter i cm: 300 x 200. 

Dybde i cm: 70. 

Flade: Rundoval, regelmæssig, lige sider. 

Side: Lodret/skrå,  afrundet. 

Bund: Uregelmæssig, rund/linseformet. 

Fyld: a) Mørk. Homogent, brungråt sand, stribet/spættet med lyst lerenkelte småsten, meget humøst. Indeholder en del 

trækulsnister. 

b) Lys. Brungult ler/silt. 

c) Rent lag af ildpåvirkede, fuldstændig knuste, nærmest pulveriserede sten. 

d) Ligner c) med en stor ildpåvirket sten, ikke gravet ned. I fladen og snit tydelig overgang til U. 

Undergrund: Lyst grågult ler/silt. 

Beskrivelse: Mulig materialetagnings-/affaldsgrube. Der blev ikke fundet tegn på varmepåvirkning i selve gruben eller på 

kontaktfladen til  U, udover de knuste ildskørnerde sten 

Side 6. 

Tegninger:  5 

Foto:  3282/8, 3282/9, 3282/10, 3282/11, 3282/12 

 

28 

Fyldskifte, Mulig grube, Udateret-Udateret 

Diameter i cm: 125 x 65. 
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Dybde i cm: 15. 

Flade: Oval, regelmæssig. 

Side: Lodret/skrå,  afrundet. 

Bund: Flad, linseformet. 

Fyld: Lys, heterogent, brungråt ler, lidt sandet, enkelte gråbrune humøse pletter. I fladen og snit meget diffust overgang 

til U, dels pga. fylden, dels pga. høj dyraktivitet. 

Undergrund: Lys/mellem, grågult ler, sandet, meget stenet, meget skiftende i farven ug sammensætningen. Delvis 

lysegråt, hård silt, tynde svage striber af jernudfældning. Høj dyraktivitet. 

Beskrivelse: Mulig grube, usikker. Fremstår i fladen som regelmæssigt fyldskifte. Det er uklart, hvorvidt der kan være tale 

om et naturfænomen. Der sås ingen tegn på human aktivitet i fylden ved hverken afgravning eller oprensning, heller ikke 

i form af genstande. 

Side 1 

Tegninger:  4 

Foto:  3282/3 

 

29 

Fyldskifte, Mulig grube, Udateret-Udateret 

Diameter i cm: 100 x 80. 

Dybde i cm: 13. 

Flade: Oval, regelmæssig. 

Side: Lodret/skrå,  afrundet. 

Bund: Flad, linseformet. 

Fyld: Lys. Heterogent, brungråt ler, sandet, enkelte gråbrune humøse pletter. I fladen og snit meget diffust overgang til U, 

dels pga. fylden, dels pga. høj dyraktivitet. 

Undergrund: Lys/mellem, grågult ler, sandet, meget stenet, meget skiftende i farven ug sammensætningen. Delvis 

lysegråt, hård silt, tynde svage striber af jernudfældning. Høj dyraktivitet. 

Beskrivelse: Mulig grube, usikker. Fremstår i fladen som regelmæssigt fyldskifte. Det er uklart, hvorvidt der kan være tale 

om et naturfænomen. Der sås ingen tegn på human aktivitet i fylden ved hverken afgravning eller oprensning, heller ikke 

i form af genstande. 

Side 1. 

Tegninger:  4 

Foto:  3282/2 

 

31 

Fyldskifte, Udgår, natur, Udateret-Udateret 

Snittet, natur, undergrundsskifte. 

Tegninger:  4 

 

32 

Fyldskifte, Udgår, natur, Udateret-Udateret 

Snittet, natur. 

Tegninger:  4 

Foto:  3282/7 

 

33 

Fyldskifte, Udgår, natur, Udateret-Udateret 

Snittet, natur, undergrundskifte. 

Tegninger:  4 
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34 

Fyldskifte, Udgår, natur, Udateret-Udateret 

Snittet, natur. 

Tegninger:  4 

 

35 

Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret-Udateret 

Diameter i cm: 370 x 280. 

Dybde i cm: 20-30. 

Flade: Rektangulær/oval, uregelmæssig. 

Side: Skrå,  afrundet. 

Bund: Flad, linseformet. 

Fyld: Mellem/mørk. Heterogent, gråbrunt silt, sandet, meget humøst, mange små og større løse sten. Indeholder få 

trækulsnister. I fladen meget skarp, i snit diffus overgang til U 

Undergrund: Lyst brun, gullighvid silt, stenet. 

Beskrivelse: Fremstår i fladen som regelmæssigt fyldskifte med påfaldent mange mindre og større løse sten (10-30 cm). 

Blev i starten undersøgt som om det var en grav, men det viste sig hurtig at ikke være tilfælde. Der sås, bortset fra meget 

lidt trækul, ingen tegn på human aktivitet i fylden ved hverken afgravning eller oprensning, heller ikke i form af 

genstande. 

Snittet, fotograferet, ikke tegnet. 

Tegninger:  4 

Foto:  3282/32, 3282/33, 3282/34, 3282/35, 3282/36, 3282/37, 3282/38, 3282/39, 3282/40, 3282/41 

 

36 

Fyldskifte, Udgår, natur, Udateret-Udateret 

Snittet, natur. 

Tegninger:  2 

 

37 

Fyldskifte, Udgår, natur, Udateret-Udateret 

Snittet, natur. 

Tegninger:  2 

 

38 

Afgrænsning, Skelgrøft, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Bredde i cm: 46. 

Dybde i cm: 12. 

Flade: Uregelmæssig bred. Kan følges i fladen i en længde af ca. 8 m. Orienteret ca. NV/SØ. Står muligvis i relation med 

A40. 

Side: Skrå,  afrundet. 

Bund: Flad, linseformet. 

Fyld: Mellem/mørk. Homogent gråbrunt sand, siltet, meget humøst. Indeholder få spor af trækulsnister og teglsmuld, 

sporadisk små teglbrokker. I fladen og snit meget skarp overgang til U. 

Undergrund: Silt. 

Beskrivelse: Skelgrøft. Fremstår i fladen som regelmæssigt fyldskifte. 

Side 12. 

Tegninger:  3 

Foto:  3282/31 

 

39 

Grube, Grube, Udateret-Udateret 
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Diameter i cm: 120. 

Dybde i cm: 20. 

Flade: Rund, uregelmæssig. 

Side: Skrå,  afrundet. 

Bund: Flad, linseformet. 

Fyld: Mellem/mørk. Heterogent, gråbrunt silt, sandet, humøst, få småsten. Indeholder en smule trækulsnister. I fladen 

meget skarp, i snit meget diffust overgang til U, dels pga. fylden, dels pga. høj dyraktivitet. 

Undergrund: Lyst brun, gullighvid silt, stenet, jernudfældninger. 

Beskrivelse: Mulig grube, usikker. Fremstår i fladen som uregelmæssigt fyldskifte. Det er uklart, hvorvidt der kan være 

tale om et naturfænomen, evt. stenspor. 

Der sås, bortset fra meget lidt trækul, ingen tegn på human aktivitet i fylden ved hverken afgravning eller oprensning, 

heller ikke i form af genstande. 

Side 7. 

Tegninger:  3 

 

40 

Afgrænsning, Skelgrøft, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Bredde i cm: 20-50. 

Dybde i cm: 16. 

Flade: Uregelmæssig bred, med afrundet ende. Kan følges i fladen i en længde af ca. 25 m. Orienteret ca. NV/SØ. Står 

muligvis i relation med A7. 

Side: Skrå,  afrundet. 

Bund: Flad, linseformet. 

Fyld: Mellem/mørk. Homogent gråbrunt sand, siltet, meget humøst. Indeholder få spor af trækulsnister og teglsmuld, 

sporadisk små teglbrokker. I fladen og snit meget skarp overgang til U. 

Undergrund: Silt. 

Beskrivelse: Skelgrøft. Fremstår i fladen som regelmæssigt fyldskifte. 

Side 12. 

Tegninger:  3 

Foto:  3282/30 

 

41 

Fyldskifte, Udgår, natur, Udateret-Udateret 

Snittet, natur. 

Tegninger:  3 

 

43 

Fyldskifte, Udgår, tvivlsom stolpehul, Udateret-Udateret 

Snittet, natur, dyraktivitet. 

Tegninger:  3 

Foto:  3282/1 

 

44 

Fyldskifte, Udgår, Udateret-Udateret 

Snittet, natur. 

Tegninger:  3 

Foto:  3282/18 

 

45 

Fyldskifte, Udgår, Udateret-Udateret 

Snittet, natur. 
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Tegninger:  3 

Foto:  3282/18 

 

46 

Fyldskifte, Udgår, natur, Udateret-Udateret 

Snittet, natur 

Tegninger:  3 

 

47 

Fyldskifte, Udgår, natur, Udateret-Udateret 

Snittet, natur. 

Tegninger:  2 

 

48 

Fyldskifte, Udgår, natur, Udateret-Udateret 

Snittet, natur. 

49 

Fyldskifte, Udgår, natur, Udateret-Udateret 

Snittet, natur. 

Tegninger:  2 

 

50 

Afgrænsning, Grøft, Udateret-Udateret 

Snittet, tvivlsomt, meget dårligt bevaret anlægsspor (1-2 cm). 

Tegninger:  2 

 

51 

Fyldskifte, Udgår, natur, Udateret-Udateret 

Snittet, natur. 

Tegninger:  2 

 

52 

Fyldskifte, Udgår, natur, Udateret-Udateret 

Snittet, natur. 

Tegninger:  2 

   

53 

Fyldskifte, Udgår, natur, Udateret-Udateret 

Snittet, natur. 

Tegninger:  2 

 

54 

Fyldskifte, Udgår, natur, Udateret-Udateret 

Snittet, natur. 

Tegninger:  3 
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55 

Fyldskifte, Udgår, natur, Udateret-Udateret 

Snittet, natur. 

Tegninger:  3 

 

56 

Fyldskifte, Udgår, stenspor, Udateret-Udateret 

Snittet, stenspor 

Tegninger:  3 

 

Fundliste 
 

Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 26-05-2015  

1 Keramik/historisk tid 1 RS hank, kande, Jyttepotte Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

2 Keramik / oldtid 1 RS/SS, skål med beklaskning, 

uornamenteret 

Yngre Bronzealder-Yngre Bronzealder 10 

3 Jern søm? Middelalder-Middelalder  

4 Jern redskab, kniv Yngre Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 

1300) 

 

7 Keramik / oldtid 1 RS/4 SS, skål med beklaskning, 

uornamenteret 

Yngre Bronzealder-Yngre Bronzealder  

8 Keramik/historisk tid 1 hank, kande, Jyttepotte Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

9 Kobberlegering Tylle, spids, aflutning med 

stiliseret blomst, forgyldt 

Middelalder-Middelalder  

 

 

 Fundbeskrivelse 

 

1 

Keramik/historisk tid, 1 RS hank, kande, Jyttepotte, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

Løsfund, fra muldlaget, 

4 

Jern, redskab, kniv, Yngre Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Løsfund, detektorfører. 

8 

Keramik/historisk tid, 1 hank, kande, Jyttepotte, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

Løsfund, detektorfører. 

9 

Kobberlegering, Tylle, spids, aflutning med stiliseret blomst, forgyldt, Middelalder-Middelalder 

Løsfund, detektorfører. 
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Tegningsliste 

 

Tegning Målestok Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner 

  

1 1:750 Oversigtstegning 22, 23  MapInfo plantegning 01-06-2015 Christoph Briese 

2 1:100 Detaljeret plantegning 7, 10, 11, 12, 

13, 14, 18, 19, 

36, 37, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 

53 

 MapInfo plantegning, 

udvidelse 1 

01-06-2015 Christoph Briese 

3 1:100 Detaljeret plantegning 7, 8, 9, 10, 38, 

39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 

54, 55, 56 

 MapInfo plantegning, 

udvidelse 1 

01-06-2015 Christoph Briese 

4 1:100 Detaljeret plantegning 1, 2, 5, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 

34, 35 

 MapInfo plantegning, 

udvidelse 2 

01-06-2015 Christoph Briese 

5 1:100 Detaljeret plantegning 3, 4, 25, 26, 27  MapInfo plantegning, 

udvidelse 3 

01-06-2015 Christoph Briese 

7 1:100 Detaljeret plantegning   MapInfo plantegning, 

udvidelse 4 

01-06-2015 Christoph Briese 

 

 

Fotoliste 

 

Billed  Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

  

3282/1 A43. Set fra Ø  43  digitalt foto 28-05-2015 Christoph Briese 

3282/2 A29. Set fra Ø  29  digitalt foto 28-05-2015 Christoph Briese 

3282/3 A28. Set fra Ø  28  digitalt foto 01-06-2015 Christoph Briese 

3282/4 A1. Set fra NØ  1  digitalt foto 01-06-2015 Christoph Briese 

3282/5 A1. Set fra NØ  1  digitalt foto 01-06-2015 Christoph Briese 

3282/6 A2. Set fra SØ  2  digitalt foto 01-06-2015 Christoph Briese 

3282/7 A32. Set fra S  32  digitalt foto 01-06-2015 Christoph Briese 

3282/8 A27. Plan. Set fra SV  27  digitalt foto 01-06-2015 Christoph Briese 

3282/9 A27. Plan. Set fra NV  27  digitalt foto 01-06-2015 Christoph Briese 

3282/10 A27. Plan. Set fra SØ  27  digitalt foto 01-06-2015 Christoph Briese 

3282/11 A27. Plan, snittet. Set fra SØ  27  digitalt foto 01-06-2015 Christoph Briese 

3282/12 A27. Profil. Set fra SØ  27  digitalt foto 01-06-2015 Christoph Briese 

3282/13 A4. Profil. Set fra SSV  4  digitalt foto 03-06-2015 Christoph Briese 
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3282/14 A3. Profil. Set fra SV  3  digitalt foto 03-06-2015 Christoph Briese 

3282/15 A25. Profil. Set fra SØ  25  digitalt foto 03-06-2015 Christoph Briese 

3282/16 A26. Profil. Set fra SV  26  digitalt foto 03-06-2015 Christoph Briese 

3282/17 A39. Profil. Set fra N  17  digitalt foto 04-06-2015 Christoph Briese 

3282/18 A44-A45. Profil. Set fra Ø  44, 45  digitalt foto 04-06-2015 Christoph Briese 

3282/19 A10. Profil. Set fra V  10  digitalt foto 04-06-2015 Christoph Briese 

3282/20 A10. Profil. Set fra V  10  digitalt foto 04-06-2015 Christoph Briese 

3282/21 A7. Profil 3. Set fra SØ  7  digitalt foto 05-06-2015 Christoph Briese 

3282/22 A7. Profil 2. Set fra SØ  7  digitalt foto 05-06-2015 Christoph Briese 

3282/23 A7, A10, A11. Oversigt. Set fra V  7, 10, 11  digitalt foto 05-06-2015 Christoph Briese 

3282/24 A14. Profil. Set fra SØ  14  digitalt foto 05-06-2015 Christoph Briese 

3282/25 A11. Profil 1. Det fra SV  11  digitalt foto 05-06-2015 Christoph Briese 

3282/26 A11. Profil 1. Det fra SØ  11  digitalt foto 05-06-2015 Christoph Briese 

3282/27 A11. Profil 2. Det fra NV  11  digitalt foto 05-06-2015 Christoph Briese 

3282/28 A11. Ø-enden. Det fra NV  11  digitalt foto 05-06-2015 Christoph Briese 

3282/29 A7. Profil 1. Set fra SV  7  digitalt foto 05-06-2015 Christoph Briese 

3282/30 A40. Profil. Set fra SØ  40  digitalt foto 05-06-2015 Christoph Briese 

3282/31 A38. Profil. Set fra SØ  38  digitalt foto 05-06-2015 Christoph Briese 

3282/32 A35. Plan. Set fra Ø  35  digitalt foto 09-06-2015 Christoph Briese 

3282/33 A35. Plan. Set fra SØ  35  digitalt foto 09-06-2015 Christoph Briese 

3282/34 A35. Plan. Set fra NØ  35  digitalt foto 09-06-2015 Christoph Briese 

3282/35 A35. Plan. Set fra N  35  digitalt foto 09-06-2015 Christoph Briese 

3282/36 A35. Plan. Set fra S  35  digitalt foto 09-06-2015 Christoph Briese 

3282/37 A35. Profil, NW-hjørnet. Set fra N  35  digitalt foto 09-06-2015 Christoph Briese 

3282/38 A35. Profil, NW-hjørnet. Set fra NW  35  digitalt foto 09-06-2015 Christoph Briese 

3282/39 A35. Profil, SØ-hjørnet. Set fra S  35  digitalt foto 09-06-2015 Christoph Briese 

3282/40 A35. Profil, SØ-hjørnet. Set fra SØ  35  digitalt foto 09-06-2015 Christoph Briese 

3282/41 A35. Profil. Set fra N  35  digitalt foto 09-06-2015 Christoph Briese 

 

 


