
 

 
Martin Krog Nielsen                       01.12.2015 

 

HOM 3265 Sydtoften 10, Åle. Forsinkelsesbassin. 
 
Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Åle Sogn, Åle By Ejerlav, matrikelnr.: 40a  
 
Sted-SBnr.: 160609 - 52 
 
KUAS: 2015-7.24.02/HOM-0005 
 

 

  Arkæologisk forundersøgelse og udgravning 

Beretning 
 

Udgravning efter forudgående forundersøgelse af et areal på ca. 480 m
2
 forud for 

etablering af et forsinkelsesbassin i tilknytning til et nyt rideterapicenter. Ved 
udgravningen blev der undersøgt/registret ca. 40 gruber, beliggende i en vandmættet, 
svag lavning. Gruberne er blevet tolket som lertagningsgruber. Sekundært er nogle af 
gruberne blevet benyttet til deponering af affald. På grund af den vandmættede 
undergrund var der i flere gruber bevaret organisk materiale i form af tildannet træ og 
knogle. På baggrund af keramikfund dateres lokaliteten til yngre bronzealder/tidlig 
førromersk jernalder. Fund af fladehugget flint vidner dog om aktivitet på stedet også i 
senneolitikum/ældre bronzealder. En intakt dolk må betegnes som et løsfund i 
nedskredet muld, mens grebet af en anden dolk fremkom ude langs kanten i den øvre 
del af en grube. En del af grubeaktiviteten kan derfor datere sig til senneolitikum/ældre 
bronzealder, og hermed er der tale om en langvarig og intensiv udnyttelse af den lerede 
undergrund i lavningen. Gruberne var overlejret af et tørvelag. Gruberne skal ikke 
opfattes som tørvegrave, og der var heller ingen sikre tegn på egentlig offeraktivitet i 
lavningen/vådområdet.  
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Undersøgelsens forhistorie  
I foråret 2015 udgravede Horsens Museum et areal på ca. 480 m2, hvor der skulle anlægges et 

regnvandsbassin/forsinkelsesbassin i tilknytning til det kommende rideterapicenter ved Sydtoften 10 i 

Åle. I første omgang blev der foretaget en forundersøgelse, som ledte til en egentlig udgravning. I 

denne rapport beskrives forløbet og resultaterne af både forundersøgelsen og den egentlige udgravning. 

Baggrunden for museets interesse i arealet for regnvandsbassinet var følgende: I efteråret 2014 

foretog Horsens Museum omfattende udgravninger ved Sydtoften 10 i Åle forud for byggeriet af selve 

rideterapicenteret, herunder en tilknyttet ridebane (HOM 3138). Ved udgravningen blev der undersøgt 

to lokaliteter, benævnt Lokalitet 1 og 2. Hovedparten af de registrerede anlæg på Lokalitet 1 viste sig at 

være naturlige fyldskifter og aflejringer, primært i tilknytning til et gammelt vådområde. I den nordlige 

del af Lokalitet 2 blev der undersøgt ca. 400 m2 kulturlag, beliggende i en svag lavning. Mindst ét lag 

kunne dateres til enkeltgravskultur, snarest bundgravstid og tidlig overgravstid. Et stort og fundrigt 

kulturlag fra senneolitikum/ældre bronzealder afsluttede lagserien. Syd for lavningen blev der undersøgt 

et par neolitiske stolpehuller, men på baggrund af topografien har den tilhørende bebyggelse snarest 

ligget umiddelbart nord for udgravningsfeltet. På Lokalitet 2 blev der desuden undersøgt to langhuse 

samt to gruber fra yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder.   

I forbindelse med udgravningen i 2014 blev museets personale af bygherre gjort opmærksom på, 

at der på et senere tidspunkt skulle etableres et forsinkelsesbassin/regnvandsbassin ca. 85 m nordøst 

for Lokalitet 2 – altså i et område, hvor der umiddelbart var stor risiko for at støde på bebyggelse eller 

andre fortidsminder med relation til kulturlagene. Det blev aftalt, at bygherre ville kontakte museet 

vedrørende en forundersøgelse af arealet, når bassinets placering og størrelse var endeligt fastlagt.  

I slutningen af november 2014 modtog Horsens Museum en såkaldt naboorientering fra 

Hedensted Kommune vedrørende bassinet, hvortil museet svarede, at der var stor risiko for at støde på 

fortidsminder ved anlægsarbejde på stedet, hvilket blev indført/bemærket i den endelige 

landzonetilladelse.  

I forbindelse med udsendelse af landzonetilladelsen tog bygherre igen kontakt til museet om det 

videre forløb. Bygherre accepterede museets ønske om at lave en forundersøgelse for egen regning, og 

bygherre fik arealet afsat. Forundersøgelsen blev udført i midten af marts 2015. Som nævnt affødte 

forundersøgelsen en egentlig udgravning, som blev foretaget i begyndelsen af maj 2015.  
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Forundersøgelsen  
Torsdag den 12. marts 2015 foretog undertegnede, arkæolog Martin Krog Nielsen, en arkæologisk 

forundersøgelse af arealet for regnvandsbassinet samt bassinets tilløb fra bygningerne ved 

rideterapicenteret. Bassinets afløb skulle foregå via eksisterende dræn, så her var forundersøgelse ikke 

nødvendigt. Forsinkelsesbassinet skulle anlægges i en naturlig lavning, hvor undergrunden bestod af 

gult ler. I bassinområdet blev der udlagt to søgegrøfter. Søgegrøfterne kunne ikke udlægges systematisk, 

da der allerede var etableret et lille vandhul i en del af arealet. Der blev udlagt en gennemgående grøft, 

orienteret NØ/SV, i den østlige del af arealet samt en kort grøft, orienteret Ø/V, i den nordligste del af 

arealet. Med hensyn til tilløbet blev der trukket en enkelt søgegrøft i det forløb/den linjeføring, som 

bygherre anviste (Figur 3).  

Søgegrøften i forbindelse med tilløbet var fuldstændig tom. I arealet for det kommende bassin 

fremkom flere anlægsspor i form af runde til amøbeformede nedgravninger eller gruber. Anlæggene 

med uregelmæssig facon var formodentlig opstået som følge af gentagne nedgravninger. Fylden i 

nedgravningerne bestod af lyst gråligt til gråbrunt sandet ler og herover af mørk-gråbrunt, sandet, 

humøst (til dels tørveagtig) ler. Alle nedgravninger var foretaget ned i undergrundsleret, hvorimod der 

ikke var tegn på nedgravning i tørv. Der forekommer i det hele taget kun et relativt tyndt tørvelag i 

lavningen, og dette lå som en ca. 10 cm tyk horisont henover gruberne (Figur 1). Der kunne således 

ikke være tvivl om, at tørven i lavningen var dannet efter anlæggelsen af nedgravningerne/gruberne.  

 

 

Figur 1. Grube A5, profil. Set fra S. Bemærk tørvehorisonten, som overlejrer gruben. (3265F019dig)  
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I kanten af nedgravningen A2 fremkom en ca. 60-70 cm lang træstav med tydelige huggespor (x2) 

(Figur 2). Der var således gode bevaringsforhold for organisk materiale i de vandmættede lag. I A1 

fremkom en karside fra et større fad eller en åben skål (x1). Skårene kunne dateres til yngre 

bronzealder/tidlig førromersk jernalder. Aktiviteterne kunne således være samtidige med den 

bebyggelse, som blev undersøgt i forbindelse med HOM 3138.  

 

 

Figur 2. x2 – træstav med tydelige huggespor, in situ. Set fra S. (3265F001dig) 

 

 

Gruberne blev umiddelbart tolket som lertagningsgruber. Det kunne dog ikke helt udelukkes, at 

fund af lerkar og tildannet træ i tilknytning til gruberne var udtryk for ofringer, hvilket ikke virkede 

usandsynligt i et vådbundsområde. På baggrund af konteksten og de gode bevaringsforhold for 

organisk materiale blev det vurderet, at der var tale om væsentlige fortidsminder, og hele området for 

det kommende bassin skulle udgraves eller friholdes for anlægsarbejde. Til gengæld fremkom der ingen 

anlægsspor overhovedet i traceet for tilløbet til bassinet, og dette område kunne umiddelbart frigives til 

anlægsarbejde.   

Bygherre blev gjort bekendt med forundersøgelsens resultater. Bygherre var interesseret i at finde 

en alternativ placering til bassinet for at mindske/undgå udgifter til arkæologi. Bygherre meddelte, at 



Side 7 af 58 

 

eneste reelle mulighed for en ny placering ville være at flytte bassinet længere mod vest. Lavningen, 

hvortil anlæggene var knyttet, fortsatte i denne retning, og museet udlagde derfor et par ekstra grøfter 

(Figur 3). Dette arbejde blev foretaget den 19. marts 2015, igen ved undertegnede, bistået af arkæolog 

Per Borup. Grøfterne blev udlagt med ca. 11 meters mellemrum, og de var orienteret NØ/SV – 

nogenlunde på tværs af lavningen. Det viste sig, at nedgravningerne/gruberne fortsatte mod vest med 

uformindsket styrke – endog med væsentligt større anlægsintensitet! Reelt syntes det derfor ikke muligt 

at flytte bassinet. Bygherre ønskede da at holde fast i det oprindelige areal og få dette areal udgravet. 

 

 
Figur 3. Forundersøgelsen. Med blå streg er markeret udbredelsen af det kommende forsinkelsesbassin. Som det 

fremgår af billedet, er der allerede etableret et lille vandhul centralt i området for bassinet. Søgegrøfterne er 

markeret med gråt, anlæg med sort. I den korte grøft syd for vandhullet var der også en grube, som dog ikke 

blev målt op i fladen (undersøgt/snittet 19.03.15). I hele området for det kommende bassin er der væsentlige 

fortidsminder. Området skal derfor friholdes for anlægsarbejde eller udgraves. Som det fremgår af de to ekstra 

søgegrøfter, fortsætter lokaliteten mod vest, og bassinet kan derfor ikke flyttes i denne retning – ifølge bygherre 

eneste reelle mulighed for at flytte bassinet. Den lange grøft (tilløbet til bassinet) er uden fortidsminder og kan 

derfor umiddelbart frigives til anlægsarbejde. 

 

 

Administrative data 
Horsens Museum har foretaget de arkæologiske undersøgelser. Sagens akter samt de hjemtagne 

oldsager opbevares af Horsens Museum under sagsnummeret HOM 3265 Sydtoften 10, Aale. 

Forsinkelsesbassin. Fra museets side har museumsinspektørerne Lone S Jacobsen og Annemette 

Kristiansen fungeret som administrativ ansvarlige. 
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Undersøgelsen fandt sted efter museumslovens kapitel 8, § 27 stk. 4: "Udgiften til den 

arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres". I dette tilfælde 

er det Team Nordahl, Gudenåvej 20, 7160 Tørring, der som bygherre har afholdt udgiften. Fra bygherres 

side har Jan Nordahl fungeret som kontaktperson.  

Med hensyn til finansieringen af de arkæologiske undersøgelser i forbindelse med 

forsinkelsesbassinet ved Sydtoften 10 skal det bemærkes, at Horsens Museum selv har finansieret 

forundersøgelsen. Endvidere har Kulturstyrelsen ydet tilskud til den egentlige udgravning i henhold til 

museumslovens § 27, stk. 6. Konkret har det betydet, at den anlægsansvarliges udgifter i denne sag 

makismalt har kunnet udgøre 50.000 inkl. moms, og at styrelsen har ydet tilskud på 100.000,00 kr., der 

dækker yderligere udgifter op til 150.000,00 kr. Budgettet er godkendt af Kulturstyrelsen den 15. april 

2015. Som følge af uheldige omstændigheder med nedbrud af materiel samt voldsomt regnvejr kunne 

udgravningen ikke afsluttes inden for den økonomiske ramme. Kulturstyrelsen blev da ansøgt om en 

tillægsbevilling på i alt 25.000 inkl. moms til færdiggørelse af udgravningen. Kulturstyrelsen godkendte 

denne bevilling den 7. maj 2015. Endelig skal det bemærkes, at Kulturstyrelsen har bevilliget penge til 

konservering af træ/organisk materiale fra udgravningen. Denne bevilling er godkendt den 18. juni 

2015.   

 

Forløb, deltagere og øvrige faktuelle forhold 
Forundersøgelsen blev påbegyndt den 12 marts 2015, og feltarbejdet blev endeligt afsluttet den 19. 

marts 2015. Undertegnede, arkæolog Martin Krog Nielsen, fungerede som udgravningsleder. I arbejdet 

deltog desuden arkæolog Per Borup. Maskinkraft blev leveret af Rask Mølle Entreprenørforretning i 

form af en mindre gravemaskine på bånd. Forundersøgelsen blev udført i mildt og ret solrigt forårsvejr, 

som ikke gav anledning til problemer for feltarbejdet. 

Den egentlige udgravning blev påbegyndt den 4. maj 2015, og feltarbejdet blev afsluttet den 13. 

maj 2015. Også ved den egentlige udgravning fungerede undertegnede som daglig udgravningsleder. 

Desuden deltog specialarbejder/arbejdsmand Jan S. Jensen og arkæolog Lise Hjort Riishede i 

feltarbejdet, sidstnævnte dog kun i nogle få dage. Bygherre havde selv arrangeret maskinkraft til 

udgravningen. Der blev benyttet en stor gravemaskine på bånd. Maskinen blev ført af en byggemand 

fra bygherres byggeri af rideterapicenteret. Skurvogn blev leveret af Rask Mølle Entreprenørforretning. 

I udgravningen blev der gjort brug af en minigraver. Maskinen blev leveret af Rask Mølle 

Entreprenørforretning, men museets personale (Jan S. Jensen) førte selv maskinen. Ved udgravningen 

blev der benyttet et sugespidsanlæg, som blev leveret, monteret og tilset af Rask Mølle 
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Entreprenørforretning. Udgravningen foregik i mildt, men ustadigt, forårsvejr. I løbet af feltarbejdet var 

der således flere kraftige byger, herunder et decideret uvejr med torden og kraftig regn. De kraftige 

regnskyl var med til at sætte feltet under vand ad flere omgange, hvilket i høj grad generede og 

vanskeliggjorde gravearbejdet.  

Personale fra Horsens Museum har vasket og nummereret fundene fra både forundersøgelse og 

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

Udgravningsdata. Indtastningsarbejdet er blevet foretaget af museumsmedhjælper Eva Andersen samt 

undertegnede. 

  

Topografi 
Udgravningsfeltet var beliggende knap en kilometer vest for Gudenåen i et næsten helt fladt terræn på 

kanten af Åle Kær (Figur 4). På undersøgelsestidspunktet henlå arealet i græsmark. Konkret skulle 

forsinkelsesbassinet anlægges i en svag, naturlig, langstrakt og vandmættet lavning – orienteret Ø/V. I 

en del af det berørte areal var der allerede anlagt et lille vandhul. Undergrunden bestod af fed, gult ler. 

Lavningen syntes at udgøre en markant ”lerpude” i den ellers sandede smeltevandsdal. Der blev 

konstateret en muldtykkelse på ca. 40 cm.   

 

 

Figur 4. Lokaliteten markeret med rødt på det høje målebordsblad. Lokaliteten er beliggende i kanten af Åle 

Kær, ca. 1 km vest for Gudenåen. 
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Målesystem 
Da opmåling af felter og anlæg foregik med højpræcisions-GPS, blev der ikke udlagt et overordnet 

målesystem. Opmålingerne blev foretaget med en Trimble R8, og der blev opmålt i UTM Zone 32 

ETRS 89. Opmålingerne er ved optimale forhold foretaget med en tolerance på 0,02 m (horisontalt) og 

0,035 m (vertikalt). Under dårlige opmålingsforhold kan der være 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 fremdriften i opmålingsarbejdet.  

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

opmålingsdata er autodigitaliseret i MapDigi (version 1), 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).  

Udgravningen er udelukkende opmålt med GPS, og i kotetabellen ligger en kote for hvert opmålt 

punkt – i geoiden DVR90. 

I forbindelse med profilregistrering af et par anlæg blev der opsat en målelinje, og i begge tilfælde 

blev et par målepunkter indmålt med GPS.  

 

Udgravningsmetode 

 

Forundersøgelse 
Ved forundersøgelsen blev der gravet til undergrund med maskine, og efter behov blev der skovlet rent 

med håndkraft. Anlæg blev løbende streget op og nummereret. Der blev foretaget enkelte udvidelser. 

Anlæg og feltgrænser blev opmålt med GPS. Udvalgte anlæg blev snittet og beskrevet, andre blot 

beskrevet i fladen. Endvidere blev der taget en del fotos – både oversigtsbilleder, profilbilleder samt 

detail-fotos. Feltarbejdet den 19. marts havde primært til formål at afgrænse lokaliteten, så derfor er 

anlæg i de vestligste grøfter ikke blevet snittet. Der foreligger dog nogle fladebeskrivelser og fotos. 

 

Strategi og metode 
Den overordnede strategi for den egentlige udgravning var at få en bedre forståelse af anlæggenes 

karakter; om der udelukkende var tale om lertagningsgruber, eller om der kunne være tale om f.eks. 
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offeraktivitet. Endvidere blev det prioriteret at få tilvejebragt daterende materiale i form af keramik og 

materiale til C14-dateringer. Da der ved forundersøgelsen var fremkommet tildannet træ, var det af høj 

prioritet at få undersøgt anlæggene for velbevaret organisk materiale. På baggrund af denne strategi blev 

det besluttet at få snittet så meget som muligt. Med kun et begrænset budget til rådighed blev det i 

forlængelse heraf også besluttet at foretage blot en nødtørftig beskrivelse af flere anlæg. Det viste sig, at 

hovedparten af anlæggene var relativt ens i opbygningen, hvilket bidrog til, at denne fremgangsmåde 

blev opfattet som nogenlunde forsvarlig.  

Med maskine blev mulden rømmet af til undergrundsniveau. Nogle steder fremstod 

nedgravningerne som større sammenhængende flader/partier af tørveagtig karakter. Disse områder 

blev efterfølgende fin-afrømmet med minigraver til nedgravningerne stod tydeligere frem. Endvidere 

var der med denne metode en bedre chance for at fange eventuelle fund i den øvre del af anlæggene. 

Feltgrænser og anlæg blev indmålt med GPS. Dernæst blev hovedparten af anlæggene snittet, 

hovedsagelig med minigraver. Nogle profiler/snit blev registreret i målestoksforhold 1:20, mens andre 

anlæg, som tidligere nævnt, blot fik en nødtørftig beskrivelse. Anlæg med fund/særlige anlæg blev så 

vidt muligt tømt. Der blev løbende taget fotos (udelukkende digitale billeder).  

 

Sugespidsanlæg og vandstandsregulering 
Allerede ved forundersøgelsen blev det konstateret, at der var en meget høj grundvandsstand på stedet. 

På udgravningens første dag blev der derfor etableret et sugespidsanlæg. Anlægget blev etableret i den 

vestlige og nordlige udkant af feltet. På trods af sugespidsanlægget var det meget vanskeligt at få sænket 

vandstanden på stedet (Figur 5). Forklaringen er formodentlig, at den meget lerede undergrund 

simpelthen har holdt på vandet. Endvidere kom der under feltarbejdet flere meget kraftige regnskyl, 

som var med til at sætte feltet helt under vand. For at løse problemet med den store mængde vand i 

feltet, blev der håndgravet flere små kanaler, som ledte vandet til det allerede etablerede vandhul. Med 

mellemrum blev nogle af sugespidserne smidt ud i vandhullet, hvorved vandstanden generelt i feltet ret 

hurtigt kunne sænkes. Nogle dage blev der også benyttet en dykpumpe for at holde vandstanden nede.  
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Figur 5. Feltet står under vand fra morgenstunden d. 7. maj 2015. Set fra S. (3265F074dig) 

 

Fundindsamling 
Fund blev løbende samlet ind. Al keramik, flint og knogle blev indsamlet. Tildannet træ blev så vidt 

muligt også hjemtaget – det gælder både regulære tildannede stykker som stager og mulige skæfter samt 

f.eks. afgrenede pinde. Endvidere blev der udtaget en jordprøve fra grube A50. Prøven blev udtaget fra 

et meget knoglerigt lag, primært med henblik på undersøgelse for fiskeknogler eller øvrige små knogler. 

Med henblik på naturvidenskabelig analyse (primært pollenanalyse) blev der også udtaget en jordsøjle 

(x36) (Figur 6). 

 

Naturvidenskab og konservering 
Kulturstyrelsen har den 18. juni 2015 godkendt et budget for følgende naturvidenskabelige 

undersøgelser: Flotering af en enkelt jordprøve, vedbestemmelse af træ/trægenstande, 

knoglebestemmelse/-analyse, udtagning af tre C14-prøver med tilhørende datering samt kursorisk 

gennemsyn af to pollenprøver (prøverne udtages af jordsøjle). De naturvidenskabelige undersøgelser 

udføres af Moesgård Museum, Afdeling for konservering og naturvidenskab. Horsens Museum floterer 

dog selv jordprøven. C14-prøverne dateres på AMS-laboratoriet i Århus.  
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I skrivende stund er jordsøjlen endnu ikke blevet bragt til Moesgård, og som følge heraf er det 

det pollen-kursoriske gennemsyn ikke sat i værk. Det øvrige materiale er bragt til Moesgård, og 

analyserne er sat i værk.  

Som tidligere nævnt har Kulturstyrelsen også bevilliget penge til konservering af det hjemtagne 

træ/trægenstandene – også ved Moesgård, Afdeling for Konservering og naturvidenskab. 

Konserveringen er sat i værk.  

 

 

Figur 6. A41, profil. Jordsøjlen x36 endnu in situ. Set fra Ø. (3265F143dig) 

 

  

Undersøgelsens resultater 
Ved den egentlige udgravning blev der åbnet et felt på ca. 480 m2 (Figur 7). Søgegrøfter har vist, at 

lokaliteten fortsætter mod vest. Desuden var der tæt med anlæg helt ud til den østlige feltgrænse, så i 

denne retning er lokaliteten heller ikke afgrænset. Til gengæld var anlægssporene relativt velafgrænsede 

mod både nord og syd. Anlægssporene synes at følge den svage Ø/V-orienterede lavning i terrænet, og 

man må formode, at lokaliteten omfatter hele lavningen.  
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Figur 7. Samlet oversigtsplan (forundersøgelse + udgravning). Bemærk den markante anlægsintensitet. Det 

eksisterende vandhul + nygravet afvandingskanal markeret med blåt. 

 

Karakteristik og tolkning af gruberne 
I udgravningsfeltet blev registreret ca. 45-50 anlægsspor, nærmest udelukkende i form af gruber eller 

nedgravninger. Gruberne har groft sagt to forskellige fyldtyper: I bunden ses en meget heterogen fyld, 

typisk bestående af lyst gråligt til gråbrunt ler, til tider næsten gytjeagtig i strukturen, iblandet omlejret 

undergrundsler og ofte også med linser af omsat organisk materiale/tørv. Denne nedre fyld virker altså 

meget omrodet, og der kan være løbet materiale ind fra området omkring i forbindelse med 

vandstigninger osv., herunder ældre lokale tørvedannelser i lavningen. I nogle tilfælde ses i den nedre 

del af gruberne tynde striber af skyllesand, som veksler med lerlag, og igen kan der være linser af 

organisk materiale/tørv. I den øvre del af gruberne ses oftest et mørkt, humøst lag med karakter af 

tørv/omsat tørv. I figurerne 8-11 ses udvalgte gruber i profil.   

Anlæggene fandtes udelukkende inden for en relativ smal bræmme, som fulgte terrænet, hvor det 

var lavest, og hvor undergrunden var mest leret. Lertagningsgruber synes derfor at være det mest 

sandsynlige bud på grubernes primære funktion. Det er et tolkningsforslag, at de mange nedgravninger i 

den vandmættede undergrund efterhånden har dannet en sammenhængende vandflade, som med tiden 

fortørver. Under pløjelaget blev der nemlig konstateret et ca. 10 cm tykt tørvelag, som overlejrede 

gruberne. Der er således ingen tvivl om, at tørven i lavningen er dannet efter anlæggelsen af 
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nedgravningerne/gruberne. Endvidere er alle nedgravninger foretaget ned i undergrundsleret, 

hvorimod der ikke er påvist tegn på nedgravning i tørv.   

 

 

Figur 8. A29, profil. Set fra N. (3265F064dig) 

 

 

Figur 9. A37, profil. Tildannet træ (x7) stikker ud af profilen. Set fra V. (3265F070dig)  
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Figur 10. A43, profil. Set fra Ø. (3265F093dig) 

 

 

Figur 11. A50, profil. Set fra Ø. (3265F130dig) 
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Nogle steder, men nok snarest i yderkanten af den store lavning, ses pløjelaget direkte oven på 

den glaciale undergrund, og det kan derfor ikke udelukkes, at der er afgravet/fjernet tørv. Det ændrer 

dog ikke ved, at anlæggene synes at være gravet et godt stykke ned i den rene undergrund. Gruberne er 

ikke udtryk for egentlig tørvegravning. Havde der været tale om tørvegravningsgruber, kunne man have 

tolket det i gruberne fremkomne genstandsmateriale i form af keramik, knogler og tildannet træ som 

offergaver. Undertegnede er umiddelbart af den opfattelse, at intet i materialet tyder på ofringer, hvilket 

blev opfattet som en mulig tolkningsramme forud for den egentlige udgravning. Hovedparten af 

keramikken og knoglerne stammer fra A50, og dette materialet virker mest som bopladsaffald. F.eks. 

synes al keramikken fra gruben at stamme fra ét meget stort forrådskar (jf. et senere afsnit). Man ville 

nok næppe have nedsat et kar af denne type som et madoffer. Endvidere er der ikke blevet konstateret 

stenlægninger, sorterede knoglebunker eller lignende, som kunne tyde på offeraktivitet. Det organiske 

genstandsmateriale virker mere som bopladsaffald, som er blevet bevaret i kraft af den vandmættede 

undergrund, og i hvert fald nogle af gruberne synes at have haft en sekundær funktion som 

affaldsgruber. 

På den anden side skal man nok ikke helt udelukke, at der kan være foregået ofringer i området. 

Der er tale om et vådbundsområde, og antageligt har der i perioder foregået mere eller mindre lokal 

tørvedannelse i nogle af gruberne. For endeligt at kunne afklare problemstillingen vil det være 

nødvendigt at få udgravet et større antal gruber, jf. lokaliteten er ikke afgrænset/færdig-undersøgt. 

 

Genstandsmaterialet 
Om end hovedparten af de undersøgte anlæg var fundtomme, var der alligevel en del anlæg, som 

indeholdt fund. I nedenstående tabel er vist en opgørelse fra MUD over fund fra både forundersøgelse 

og udgravning, fordelt på materiale og genstandstype. I alt ved forundersøgelsen og udgravningen er 

der registreret 36 fundnumre.   

 

 

    

Materiale     Genstand Antal ()     

Materiale: Flint (14) 

 Genstand: Afslag (2) 

 Genstand: Fladehugget dolk / dolkstav (2) 

 Genstand: Forarbejdet flint (5) 

 Genstand: Ildskørnet (2) 

 Genstand: Kerne/blok/knude (2) 
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 Genstand: Kniv (1) 

Materiale: Jord  (2) 

 Genstand: til flotering  (1) 

 Genstand: til pollenanalyse  (1) 

Materiale: Keramik / oldtid (7) 

 Genstand: Keramik diverse (4) 

 Genstand: Sideskår (3) 

Materiale: Sten (4) 

 Genstand: Bearbejdet: knusesten (3) 

 Genstand: Bearbejdet: slibesten (1) 

Materiale: Træ (6) 

 Genstand: Stage (1) 

 Genstand: Træ (5) 

Materiale: Zoologisk materiale (3) 

 Genstand: Brændte knogler (1) 

 Genstand: Dyreknogler (2) 

 

 

 

Figur 12. Oversigtsplan, udgravning. A-nr på anlæg med særlige fund. 

 

Nogle af gruberne synes at have haft en sekundær funktion som affaldsgruber. Blandt 

genstandsmaterialet skal først og fremmest fremhæves flere tildannede træstager og -pinde – bl.a. en ca. 

170-180 cm lang, regelmæssig afbarket og tilhugget træstok med tilspidsning i hver ende (x35) fra A47 

(Figur 13 + 14). x7 fra A37 er et større stykke af en tilspidset og regelmæssig tildannet træstav – måske 

et fragment af et skæfte eller lignende (Figur 15). Som tidligere jævnt er der også hjemtaget forarbejdet 

træ i form af tilspidsede pinde og afgrenede pinde.  
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Figur 13. Tildannet træstav, x35, frilagt i sin helhed i bunden af A47. Set fra NØ. (3265F110dig) 

 

 

 

Figur 14. x35, nærbillede af den ene ende. Staven er skråt afhugget. (3265F116dig) 
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Figur 15. Tildannet træ, x7. Genstanden er taget op og ligger på kanten af gruben. (3265F081dig) 

 

Af øvrige genstande skal nævnes flint, keramik og knogle. Den største mængde knogle blev 

fundet i A50. Et af de øvre, mørke og humøse lag i gruben indeholdt en markant koncentration af 

knogler (Figur 16). Desuden blev der indsamlet en enkelt knogle fra bunden af A67.  

 

 

Figur 16. Nærbillede af knoglekoncentration i A50. Set fra V. (3265F124dig) 
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Den største mængde keramik blev også fundet i A50. Alle skårene antages at stamme fra det 

samme kar - et meget stor forrådskar. Karret er nærmest spandformet - i hvert fald uden meget profil. 

To bundskår hører sammen og indikerer en bunddiameter på ca. 18-19 cm. Karret har været beklasket 

næsten helt op til randen - dog nok en mere glat zone umiddelbart under randen. Randen er let udsvejet 

og let rundet til fladt afskåret - ej fortykket. En del af skårene er med en ret lysgrå skærv og virker 

næsten fejlbrændte - eller i hvert fald sekundært brændt. Karret dateres til førromersk jernalder eller 

måske yngre bronzealder. Dets karakter som et meget stort forrådskar gør en mere præcis datering 

vanskeligt.   

Hovedparten af den indsamlede flint består af afslag og forskellige former for behugget flint, 

herunder enkelte blokke-/knude-lignede stykker. Endvidere er der indsamlet lidt ildskørnet flint. Af 

regulære genstande er der indsamlet en mulig kniv (x13) og to dolke (x6 og x10). Flintdolken x6 (Figur 

17) må karakteriseres som et løsfund. Den lå i nedskredet jord i det nordvestlige hjørne af feltet. 

Fundstedet er dog indmålt med GPS. En oprensning af feltgrænsen på stedet viste et gråt lag, som var 

overlejret af tørv og muld. Evt. stammer flintdolken fra dette lag. Det er et uafklaret spørgsmål, om det 

grå lag er et kulturlag eller kanten af en grube. I det nordvestlige hjørne af feltet blev der desuden 

registreret en håndfuld anlæg/gruber. Det er usikkert, om dolken i virkeligheden relaterer sig til en af 

disse gruber.  

Dolken, x6, måler ca. 11 cm. Den er intakt, men bladet er formodentlig omhugget. Grebet er 

tydeligt fortykket med ovalt eller spidsovalt tværsnit. Da bladet formodentlig er omhugget, er det 

vanskelig at typebestemme dolken nærmere. Der kan enten være tale om en tidlig type (I-II) – eller  en 

sen type (VI). 

 

Figur 17. x6, flintdolk.  
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Den anden dolk, x10, er kun bevaret i form af grebet/håndtaget (Figur 19). Stykket måler ca. 7,5 

cm. Grebet er nok ganske let fortykket med ovalt til spidsovalt tværsnit. Stykket er ca. 2 cm bredt og ca. 

0,8 cm tykt. Som ved x6 kan der være tale om enten en tidlig dolk (type I-II) – eller en sen dolk (type 

VI). Dolkfragmentet er relateret til A42. Det lå helt i kanten af gruben, i grubens øvre del. Fragmentet 

var indlejret i et heterogent lag, som fortsatte ned i gruben. Laget var bl.a. karakteriseret ved tynde 

striber af skyllesand, kompakt lergytje og omlejret undergrundsmateriale (Figur 18). Om end 

dolkfragmentet lå meget yderligt i gruben, opfattes den alligevel som tilhørende gruben.  

 

 

 

Figur 18. Halv flintdolk, x10, in situ, i A42 under tørvelaget. I baggrunden A43 i profil. Set fra SØ. 

(3265F096dig) 
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Figur 19. x10, grebet/håndtaget af en flintdolk. (3265F153dig) 

 

Datering 
På baggrund af den fremkomne keramik skal i hvert fald en del af anlæggene (måske hovedparten?) 

dateres til yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder. Genstandene af fladehugget flint viser, at der 

også har været aktivitet i området i senneolitikum/ældre bronzealder. Den halve flintdolk synes at 

kunne relateres til en grube, og det kan derfor ikke udelukkes, at andre gruber også skal dateres til 

senneolitikum/ældre bronzealder. Det skal dog understreges, at dolkfragmentet fremkom i et niveau, 

hvor nedgravningen endnu ikke fremstod helt tydeligt. Desuden var de meget heterogene lag i dette 

niveau vanskelige at tolke/adskille. Det kan således ikke udelukkes, at aktiviteten fra 

senneolitikum/ældre bronzealder mere har karakter af nogle (kultur)lag/horisonter på stedet end 

egentlig grubeaktivitet. På den anden side er det meget sandsynligt, at den lerede undergrund i den ellers 

sandede smeltevandsdal er blevet benyttet som resurseområde i form af lertagningsgruber gennem store 

dele af oldtiden.  

Sammenfatning/konklusion 
Ved udgravningen blev der registreret mindst 40 gruber, hvoraf hovedparten blev snittet/undersøgt. 

Anlæggene lå endog meget tæt. Gruberne tolkes primært som lertagningsgruber. Om end hovedparten 

af de undersøgte anlæg var fundtomme, var der alligevel en del anlæg, som indeholdt fund. Nogle af 
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gruberne synes således at have haft en sekundær funktion som affaldsgruber. Blandt 

genstandsmaterialet skal først og fremmest fremhæves flere tildannede træstager og –pinde. Nogle af 

trægenstandene antages at udgøre fragmenter af regulære redskaber (skæfter eller lignende) – eller i 

hvert fald at have haft en funktion. Også en større mængde velbevarede dyreknogler påkalder sig 

opmærksomhed. Af øvrige genstande skal nævnes flint, herunder en intakt dolk og grebet af en anden, 

samt keramik.  

På baggrund af keramikfund skal i hvert fald en del af anlæggene dateres til yngre 

bronzealder/tidlig førromersk jernalder. I et enkelt anlæg (A42) fremkom en halv fladehugget flintdolk 

(x10), og dette anlæg dateres derfor til senneolitikum/ældre bronzealder. Det er sandsynligt, at flere af 

de øvrige anlæg også skal dateres til den sidste del af stenalderen eller til bronzealder. På grund af den 

lerede undergrund er lokaliteten blevet intensivt udnyttet som et resurseområde i store dele af oldtiden. 

Dateringen af gruberne stemmer overens med dateringen af den lokalitet, som blev undersøgt af 

museet ca. 85 m længere mod syd i 2014 (HOM 3138). Her blev der undersøgt huse fra yngre 

bronzealder/tidlig førromersk jernalder samt omfattende kulturlag fra enkeltgravskultur, senneolitikum 

og ældre bronzealder. Der er fristende at antage, at resurseområdet med gruberne har været tilknyttet 

bosættelserne mod syd. Det passer med, at de mest fundrige anlæg, nærmest regulære affaldsgruber, lå i 

feltets sydlige del – tættest på bebyggelsen. 

Et intensivt udnyttet lertagningsområde er i sig selv ikke et ukendt fænomen, men de 

vandmættede forhold på stedet – og de som følge heraf gode bevaringsforhold for træ og knogle – gør 

netop denne lokalitet interessant og nuancerer billedet af de aktiviteter, som har knyttet sig til sådanne 

resurseområder. Endvidere tegner der sig nu et sammenhængende billede med både bebyggelse og 

resurseområde.  

  

Fremtidigt arbejde på stedet  
Det areal, som berøres af forsinkelsesbassinet, er nu udgravet og frigivet til anlægsarbejde (Figur 20). 

Søgegrøfter har påvist, at grube-aktiviteten fortsætter mod vest. Her kan der ikke laves anlægsarbejde 

uden forudgående udgravning. Der opfordres til nænsom kørsel med tunge entreprenørmaskiner i 

området, bedst vist al kørsel i området kan undgås. Som tidligere beskrevet ser det ud til, at lokaliteten 

fortsætter mod øst på nabo-marken. Her bør der laves forundersøgelse forud for enhver form for 

anlægsarbejde. Om end lokaliteten synes afgrænset mod både nord og syd, kan der være tilknyttede 

strukturer i disse retninger. Selvom aktivitetsområdet formodentlig knytter sig til den undersøgte 

lokalitet HOM 3138 ca. 85 m mod syd, kan der skjule sig yderligere bebyggelse i både nordlig og sydlig 



Side 25 af 58 

 

retning. Generelt bør der laves forundersøgelse ved enhver form for jordarbejde i alle retninger 

omkring bassinet.  

Der afventes resultater på de naturvidenskabelige undersøgelser. 

 

 

Figur 20. Frigivelse. Med lysgrøn farve er markeret det areal, som nu er frigivet til anlægsarbejde – svarende til 

hele bassinets udbredelse. De ekstra søgegrøfter mod vest viser, at lokaliteten fortsætter i denne retning. Her kan 

der ikke laves anlægsarbejde uden forudgående udgravning. Der henstilles til skånsom kørsel med større 

maskiner i dette område! 
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Lister 
Bemærk: Kampagnedatoen 12-03-2015 refererer til forundersøgelsen, og kampganedatoen 04-05-2015 
refererer til den egentlige udgravning! 
 

Anlægsliste 
 
 
Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 12-03-2015  

1 Grube Grube Yngre 
Bronzealder-
Førromersk 
Jernalder 

    

2 Grube Grube Oldtid     

3 Grube Grube Oldtid     

4 Grube Grube Oldtid     

5 Grube Grube Oldtid     

   

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 04-05-2015  

24 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

25 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

26 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

27 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

28 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

29 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

30 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

32 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

36 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

37 Grube Grube Yngre 
Bronzealder-
Førromersk 
Jernalder 

    

38 Grube Grubekompleks Oldtid-Oldtid     

39 Udgår Udgår Udateret     

40 Grube Grubekompleks Oldtid-Oldtid     
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41 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

42 Grube Grube Senneolitikum-
Ældre 
Bronzealder 

 1   

43 Grube Grube Oldtid-Oldtid  1   

45 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

47 Grube Grube Yngre 
Bronzealder-
Førromersk 
Jernalder 

 1   

50 Grube Grube Yngre 
Bronzealder-
Førromersk 
Jernalder 

    

52 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

53 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

55 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

56 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

57 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

60 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

61 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

62 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

63 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

65 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

66 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

67 Grube Grube Oldtid-Oldtid     

70 Grube Grube Oldtid-Oldtid     
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Anlægsbeskrivelser 

 

Kampagne: 12-03-2015   

1 

Grube, Grube, Yngre Bronzealder-Førromersk 
Jernalder 
Diameter i cm: 
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Diffus, uregelmæssig tørveplamage i 
bunden/under et gennemgående tørvelag (omsat). 
Under tørven i plamagen ses mørkgråt ler. Tolkes som 
et gravet anlæg (grube). 
I kanten af anlægget fremkom nogle få skår. De sad i 
det mørkgrå ler - længst mod øst i anlægget. 
Udvidelsen omkring A1: A1 afgravet i fladen mod vest. 
Ret tydelig afgrænsning. Desuden fremkom en ny 
struktur, meget lig A1 i fyld, umiddelbart nord for. I 
starten nærmest sammenhængende, men senere 
adskilt i to anlæg. Det nye anlæg blev indmålt som A5. 
I begge anlæg var der sunket tørv/omsat tørv ned i 
den centrale del. Der blev efter fotos snittet til bund. 
Begge anlæg fremstod ret tydeligt afgrænset og blev 
opfattet som gravede anlæg: Nærmest fladbundede 
med rundede sider. I tilknytning til A1 blev der i 
bundniveau iagttaget træ - uvist, om der var tale om 
en afgrænsning (fletværk el. lign.). Det var blødt som 
mør. Kan være naturligt, jf. spredt træ/pinde i den 
gytjeagtige undergrund. 
 
 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:  3265/3, 3265/4, 3265/7, 3265/13, 
3265/14, 3265/15, 3265/16, 3265/17, 3265/18, 
3265/21, 3265/22, 3265/24 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  1: Keramik diverse, Yngre Bronzealder-
Førromersk Jernalder 
Lag:  
   
2 

Grube, Grube, Oldtid 
Diameter i cm: 
Dybde i cm: 
Flade: 

Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Diffus, uregelmæssig tørveplamage i 
bunden/under et gennemgående tørvelag (omsat). 
Under tørven i plamagen ses mørkgråt ler. Tolkes som 
et gravet anlæg (grube). 
I kanten/langs sydsiden - nærmest uden for den 
grå/mørkegrå fyld sad en tildannet pind (x2). Pinden 
var orienteret Ø/V. Den spidse ende vendte mod vest. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:  3265/6 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  2: Træ, Oldtid 
Lag:  
   
3 

Grube, Grube, Oldtid 
Diameter i cm: 
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Diffus, uregelmæssig tørveplamage i 
bunden/under et gennemgående tørvelag (omsat). 
Under tørven i plamagen ses mørkgråt ler. Tolkes som 
et gravet anlæg (grube). 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
4 

Grube, Grube, Oldtid 
Diameter i cm: 
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
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Nuance: 
Beskrivelse: Diffus, uregelmæssig tørveplamage i 
bunden/under et gennemgående tørvelag (omsat). 
Under tørven i plamagen ses mørkgråt ler. Tolkes som 
et gravet anlæg (grube). 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
5 

Grube, Grube, Oldtid 
Diameter i cm: 
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Diffus, uregelmæssig tørveplamage i 
bunden/under et gennemgående tørvelag (omsat). 
Under tørven i plamagen ses mørkgråt ler. Tolkes som 
et gravet anlæg (grube). 
Beliggende langs en feltgrænse; kun den ene del 
frilagt. Blev snittet i bund (med maskine), jf. 
beskrivelsen af A1 (se denne). Fra top af pløjelaget til 
anlæggets bund er der ca. 75 cm. 
Fyld: 
Lag 1: Nogenlunde homogen mørkbrun humøs fyld. 
Opfattes som blanding af muld og omsat tørv. 
Desuden linser af gulbrunt sand. I hvert fald i den øvre 
del stumper af drænrør. 
Lag 2: Homogen mørkbrun klæg/fed humøst ler, der 
tolkes som omdannet tørv. 
Lag 3: Homogen mørkgråt ler/gytjeagtig ler. 
Lag 4: Heterogen mørkgrå/gråsort humøst gytjeagtig 
ler, kraftig iblandet gult og gulgråt ler. Tolkes som 
bundfyld i A5. 
Undergrund: Måske snarere gytje end ler. Meget 
fed/klæg og finkornet. Grålig. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:  3265/13, 3265/14, 3265/15, 3265/16, 
3265/17, 3265/19, 3265/20, 3265/23 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  3: Ildskørnet, Oldtid 
Lag:  
   

Kampagne: 04-05-2015 

24 
Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Antagelig grube. Ej snittet/undersøgt 
nærmere. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:  3265/50, 3265/51 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
25 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Antagelig grube. Ej snittet/undersøgt 
nærmere. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:  3265/50, 3265/51 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
26 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 156 
Dybde i cm: 42 
Flade: oval 
Side: skrå 
Bund: irregulær 
Nuance: 
Beskrivelse: a) Heterogen overvejende mørkgråt ret 
finkornet ler, iblandet linser - stedvis striber - af 
mellem brungråt fint sand. Evt. en svag rest af tørv i 
toppen/fladen af anlægget! 
b) Heterogen fyld bestående af velafgrænsede større 
linser af humøst/omsat organisk materiale. Lugter som 
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tørv, men har ikke længere tørvekarakter. 
c) Heterogen - omlejret gulgråt undergrundsler, 
iblandet fed/finkornet mellemgråt ler. 
 
Bemærk: I fyld b) en tendens til forekomst af 
pinde/kviste, men i langt mindre grad end i flere af de 
øvrige anlæg. Skærer antageligt A71. 
 
S: 13 
Tegninger:   
Foto:  3265/139, 3265/141 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
27 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 150 
Dybde i cm: 53 
Flade: oval 
Side: skrå 
Bund: rund 
Nuance: 
Beskrivelse: Ej tegnet. Gruben består af 2 lag. 
1) Ca. 20 cm. dybt. Mørk brunt/sortbrunt homogent 
omsat materiale (tørv) Tydeligt afgrænset som A28 lag 
1). 
2) Ca. 30 cm dybt. Gråt / gulgråt heterogent yderst 
kompakt let undergrunds - opblandet ler.Tydeligt 
afgrænset. 
 
S: 2 
Tegninger:   
Foto:  3265/60 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
28 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 178 
Dybde i cm: 34 
Flade: oval 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance: 
Beskrivelse: 1) Mørkt brunt/sortbrunt homogent 
omsat organisk materiale.(tørv). En smule 
sandblandet. Ispættet ganske lidt lyst gråt sand. 
Tydeligt afgrænset. Flint. 
2) Fortrinsvis omlejret let sandet 

undergrundsmateriale. Ispættet lidt af lag 1). Tydeligt 
afgrænset. 
3) Mørkt brunt/sortbrunt omlejret organisk materiale 
(tørv) fremstår dog heterogent grundet let opblanding 
af undergrundsmateriale og lag 4), men tydeligt 
afgrænset. 
4) Lyst gråt/gulgråt heterogent let sandet ler. Tydeligt 
afgrænset. Evtuelt nedgravning? 
 
S: 2 
Tegninger:   
Foto:  3265/59 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  18: Forarbejdet flint, Oldtid 
Lag:  
   
29 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 132 
Dybde i cm: 38 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: 1) Mørkt brunt/sortbrunt homogent let 
sandet omsat organisk materiale (tørv). Tydeligt 
afgrænset. 
2) Lyst til mellem grå/gråbrunt heterogen kompakt ler, 
ispættet lidt lag 1) + omlejret undergrundsmateriale. 
Tydeligt afgrænset. 
3) Mørkt brunt med en svag grå tone homogent 
omlejret organisk materiale (tørv). Fremstår dog 
temmelig leret. Tydeligt afgrænset. 
4) Lyst gråt/gulgråt heterogen let sandet ler temmelig 
undergrund - opblandet, men tydeligt afgrænset. 
5) Lyst gult/gulgråt relativ homogen let sandet ler. 
Tydeligt afgrænset. 
6) Lyst til mellem gråt/gulgråt heterogen let sandet ler. 
Tydeligt afgrænset. 
Lag 5 og 6 sammemlagt udgør måske samme lag som 
4. 
7) linse af lag 3. 
 
S: 3 
Tegninger:   
Foto:  3265/62, 3265/63, 3265/64 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
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30 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 150 
Dybde i cm: 20 
Flade: oval 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance: 
Beskrivelse: Delt i 2 lag. Lag 1) ca 11 cm. dybt, Lag 2) 4-
10 cm. dybt. 
1) Mørkt brunt/sortbrunt homogent omsat organisk 
materiale (tørv).Tydeligt afgrænset 
2) Lyst gråt/gulgråt heterogent meget let sandet ler 
ispættet lidt lag 1), Tydeligt afgrænset. 
Gruben er ej tegnet. 
 
S: 4 
Tegninger:   
Foto:  3265/65 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
32 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Antagelig grube. Ej snittet/undersøgt 
nærmere. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:  3265/50, 3265/51 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
36 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 276 
Dybde i cm: 36 
Flade: aflang 
Side: skrå 
Bund: irregilær 
Nuance: 
Beskrivelse: 1) Mørkt/sortbrunt homogen let sandet 
omsat organisk materiale (tørv), Tydeligt afgrænset. 

2) mellem til mørkt relativt homogent brunt/gråbrunt 
kompakt ler ispættet ganske lidt 
undergrundsmateriale. Tydeligt afgrænset. 
3) Indslag af mellem gråbrunt leret heterogent 
undergrundsopblandet materiale. Tydeligt afgrænset. 
4)Mørkt brunt/brungråt homogen meget kompakt 
gytjelignende materiale. Tydeligt afgrænset. 
5) Brunt/gråbrunt let heterogent meget let sandet ler 
med tynde striber/aflejringer af lyst brungult sandet 
ler (max 0,5 cm.) 
6) Linser af brunt/sortbrunt homogent omsat organisk 
materiale (tørv). 
Måske tale om 2 gruber. Kunne ikke entydigt afgøres. 
Lag 1) overvejer i så fald begge. 
 
S: 4 
Tegninger:   
Foto:  3265/66 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  13: Kniv, Oldtid 
Lag:  
   
37 

Grube, Grube, Yngre Bronzealder-Førromersk 
Jernalder 
Diameter i cm: 270 
Dybde i cm: 50 
Flade: 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance: 
Beskrivelse: Form i flade: Ej afgrænset i sin helhed; 
mod vest skåret af søgegrøften. 
a) Homogen mørkbrun tørv. Indeholder keramik skår, 
lidt flint samt enkelte stykker brændt knogle. 
b) Heterogen mørkgrå fed gytjeagtig ler iblandet 
omsat organisk materiale (tørv), samt linser/nister af 
ren fed gulgrå undergrundsler. 
c)Homogen mørk-gråbrun organisk materiale, 
antageligt overvejende omsat tørv. Indeholder et 
større stykke tildannet træ. 
d)Heterogen mørkgrå fed gytjeagtig ler iblandet omsat 
organisk materiale (tørv), samt linser/nister af ren fed 
gulgrå undergrundsler. 
 
Bemærk: Tegningen har karakter af skitse: da hullet 
lynhurtigt stod under vand, var det ikke muligt at 
tegne detaljeret. 
 
Anlægget er tømt med minigraver. 
 
Dateringen bygger på keramik fra anlægget. 
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S: 6 
Tegninger:   
Foto:  3265/70, 3265/71, 3265/72, 3265/73, 
3265/77, 3265/78, 3265/79 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  7: Træ, Oldtid; 8: Træ, Oldtid; 9: Træ, 
Oldtid; 21: Bearbejdet: knusesten, Oldtid; 22: 
Ildskørnet, Oldtid; 23: Keramik diverse, Yngre 
Bronzealder-Førromersk Jernalder; 24: Brændte 
knogler, Oldtid; 25: Forarbejdet flint, Oldtid 
Lag:  
   
38 

Grube, Grubekompleks, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Grubekompleks. Efter yderligere 
afrømning kan anlægget splittes op i mindst tre 
gruber: A62, A63 of A64. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:  3265/82, 3265/83, 3265/84 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
39 

Udgår, Udgår, Udateret 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Undergrund! 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   

40 

Grube, Grubekompleks, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Efter yderligere afrømning kan anlægget 
splittes op i mindst to gruber: A65 og A66. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:  3265/87, 3265/88 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
41 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 148 
Dybde i cm: 54 
Flade: cirkulær 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance: 
Beskrivelse: 1) Mørkt homogent brunt/sortbrunt 
omsat organisk materiale (formentlig tørv). En smule 
sandblandet og ret let i struktur. Tydeligt afgrænset 
2) Mellem brunt/brungråt homogent kompakt ler. 
Ispættet ganske lidt undergrundsmateriale. Tydeligt 
afgrænset 
3)Mørkt brunt/næsten sortbrunt lettere omsat 
organisk materiale. (tørv) Ispælttet en smule 
undergrundsmatriale. Enkelte små træpinde og kviste, 
ej hjemtaget. Tydeligt afgrænset. 
4)Linser af yderst kompakt gråt/brungråt heterogen 
plastisk ler! Umulig at afrense pænt. En smule 
undergrundsmateriale - opblandet. Tydeligt 
afgrænset. 
5) Omlejret let sandet og gruset materiale. 
Nedgravningskanten kunne svagt anes og fornemmes 
mod N og S. Diffust afgrænset. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:  3265/58 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
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42 

Grube, Grube, Senneolitikum-Ældre Bronzealder 
Diameter i cm: mindst 300 
Dybde i cm: 95 
Flade: 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance: 
Beskrivelse: Gruben er beliggende langs 
udgravningskanten i feltets sydvestlige del. Kun den 
østlige halvdel er frilagt. Snittet med maskine. I 
profilen (tegning nr. 1) ses også A43 og formodentlig 
den nordligste del af A47. 
a) Dyrkningslag/pløjemuld. Mørkbrunt muld med 
stumper af drænrør og tegl. [Gennemgående lag] 
b) Mørkt homogent brunt/sortbrunt omsat organisk 
materiale (tørv). Der kan iagttages flere horisonter (2 
stk.). Laget er skarpt bølget afgrænset i toppen. Kan 
skyldes afgravning. Enkelte ildskørnede sten. 
[Gennemgående lag] 
c) Mørkt heterogent kompakt gytjeagtig ler. Stedvis 
ses linser/tynde striber af lyst gråt sand (skyllesand). 
Der ses indsalg af omlejret undergrund af sandet ler i 
grå, gule nuancer. Fladehugget dolkfragment fra 
toppen af laget (x10), hvor laget fremstod mellemgråt. 
Enkelte ildskørnede sten. Tydeligt afgrænset. [Delvist 
gennemgående] 
d) Mørkt brunt/sortbrunt homogent humøst gytjeagtig 
ler. Evt. omdannet tørv? Ispættet lidt omlejret 
undergrund. Enkelte mindre pinde og kviste. Tydeligt 
afgrænset. 
e) Linse af homogent mørkt gråt ler. 
f) Linse af omlejret undergrund. 
 
Dateringen bygger på fundet af en fladehugget 
flintdolk i anlægget. Fra fladen er der dog indsamlet 
keramik med jernalder-karakter. 
 
Tegninger:  1 
Foto:  3265/94, 3265/95, 3265/96, 3265/97, 
3265/98, 3265/99, 3265/100, 3265/101, 3265/102, 
3265/103, 3265/142, 3265/143, 3265/144 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  10: Fladehugget dolk / dolkstav, 
Senneolitikum-Ældre Bronzealder; 11: Forarbejdet 
flint, Oldtid; 12: Sideskår, Yngre Bronzealder-
Førromersk Jernalder; 36: til pollenanalyse , Udateret 
Lag:  
   
43 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: mindst 90 
Dybde i cm: mindst 30 

Flade: flad 
Side: skrå 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Gruben er beliggende langs 
udgravningskanten i feltets sydvestlige del. Kun den 
østlige halvdel er frilagt. Snittet med maskine. I 
profilen (tegning nr. 1) ses også A42 og formodentlig 
den nordligste del af A47. 
Bemærk: I profil kan anlægget først erkendes under 
nogle gennemgående lag af pløjemuld, omsat tørv og 
gytjeagtig ler (lagene a, b og c på T1/A42). Som 
grubens egentlige fyldlag regnes lagene h) og i). 
h) Heterogent meget lagdelt fyld. Tynde lyse grå 
striber veklser dels med tynde striber af skyllesand og 
tynde lag af omlejret gulgråt undergrundsler. Enkelte 
linser/nister af mørkere humøst materiale. Tydeligt 
afgrænset. Formodentlig selvstændig 
anlæg/nedgravning. 
i) Mørk homogent brunt/sortbrunt fedtet humøst ler 
(omsat tørv). 
 
Tegninger:  1 
Foto:  3265/93, 3265/100, 3265/102, 
3265/103 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
45 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 202 
Dybde i cm: 26 
Flade: Afland/oval 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance: 
Beskrivelse: 1)Mørkt brunt/sortbrunt homogen omsat 
organisk materiale (tørv) med enkelte tynde linser af 
omlejret undergrund.Tydeligt afgrænset 
2) Lyst gråt/gulgråt heterogen omlejret undergrund 
med enkelte tynde linser/striber af mørkt 
brunt/sortbrunt homogen leret materiale. Tydeligt 
afgrænset til undergrund, en smule diffust afgrænset 
til  lag 3). 
3) Mørkt gr¨t/ brungråt heterogen kompakt leret 
materiale ispættet lidt undergrund. Formentlig samme 
lag som 2), men noget mørkere. Tydeligt afgrænset. 
4) Mørkt brunt sortbrunt let sandet ler ispættet 
undergrund. En anelse tørveholdig. Tydeligt 
afgrænset. 
 
S: 9 



Side 34 af 58 

 

Tegninger:   
Foto:  3265/91, 3265/92 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
47 

Grube, Grube, Yngre Bronzealder-Førromersk 
Jernalder 
Diameter i cm: 250 
Dybde i cm: 70 
Flade: 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance: 
Beskrivelse:Ej tegnet. Beliggende indtil  
udgravningskanten, derfor ej frilagt i sin helhed. 
Bemærk: Dybden er målt fra bund af pløjelag. 
Diameteren er omtrentlig. Minder i fyld om A42: Undr 
pløjelag/muld ses et ganske massivt tørvelag (ca. 25 
cm.). Herunder en hetrogen mørkgrå fyld af fed gytje-
agtig ler, iblandet omlejret gulgråt undergrundsler. 
Indeholder ganske mange grene og pinde - 
hovedsagelig utildannet. I bunden en tilsyneladende 
tildannet kæp. 
Desuden striber af skyllesand i denne fyld. 
Der blev foretaget en udvigelse mod vest for at 
frilægge kæppen/stokken i bunden af anlægget. Der 
ved blev hele den vestlige del af anlægget fritlagt. 
Stokken fortsatte helt ud til kanten af 
nedgravningen/anlægget. 
Stokken var orinteret NV/SØ og kunne følges over ca. 
170/180 cm. I samme lag/ næsten samme dybde som 
pinden, fremkom der nogle keramikskår. I fylden også 
en del skørnede sten. 
 
Bemærk: I profilen med A42 (T1) skal lag/fyld g) længst 
mod syd nok opfattes som en del af A47. 
Nedgravningen/lag g kunne først iagttages under lag af 
omsat tørv og gytjeagtig ler (lagene b) og d)). 
g) Lyst gråt/gulgråt heterogent kompakt til let sandet 
ler, med striber/linser af grå/gråbrunt humøst 
materiale. Evt. omsat tørv? Formodentlig selvstændig 
nedgravning. Tydeligt afgrænset. 
 
Dateringen bygger på keramik fra anlægget. 
 
S: 10 
Tegninger:  1 
Foto:  3265/105, 3265/106, 3265/107, 
3265/108, 3265/109 
Består af:   
Indgår i:  

Fund:  14: Forarbejdet flint, Oldtid; 15: 
Keramik diverse, Yngre Bronzealder-Førromersk 
Jernalder; 35: Stage, Oldtid 
Lag:  
   
50 

Grube, Grube, Yngre Bronzealder-Førromersk 
Jernalder 
Diameter i cm: 310 
Dybde i cm: 64 
Flade: cirkulær 
Side: skrå 
Bund: irregulær 
Nuance: 
Beskrivelse: Bemærk: Anlæggets vestdel blev tømt 
med maskine. Der fremkom en større mængde 
keramik. Der blev udtaget en jordprøve fra lag b). 
a) Homogen mørkbrun, fedtet let omsat tørv. 
b) Homogen mørkgrå/mørk gråsort sandet ler. 
Indeholder en markant koncentration af knogler i 
bunden af laget (iovergangen til c)). Fra overgangen 
mellem lag a) og b) er der indsamlet knusesten. 
c) Homogen mørkbrun/ mørk gråbrun fyld med et højt 
indhold af organisk materiale. Virker som om en 
blanding af tørv/omsat tørv samt meget finkornet 
gytjeagtig ler. 
d) Heterogen overvejende mellem- til mørkgråt 
finkornet gytjeagtig ler, iblandet omlejret gult/gulgråt 
undergrundsler. Længst mod syd er den omlejerende 
gule undergrundsler meget dominerende. Indeholder 
en del pinde og kviste bl.a. en enkelt tilspidset pind. 
Desuden en lille koncentrat af større skår længst mod 
syd i laget. Tendens til tynde farvelag helt i bunden, 
længst mod syd. 
 
Dateringen bygger på keramik fra anlægget. 
 
S: 11 
Tegninger:   
Foto:  3265/118, 3265/119, 3265/120, 
3265/121, 3265/122, 3265/123, 3265/124, 3265/125, 
3265/126, 3265/127, 3265/128, 3265/129, 3265/130, 
3265/131, 3265/132, 3265/133 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  26: Bearbejdet: knusesten, Oldtid; 27: 
Sideskår, Yngre Bronzealder-Førromersk Jernalder; 28: 
Bearbejdet: knusesten, Oldtid; 29: Dyreknogler, 
Oldtid; 30: Bearbejdet: slibesten, Oldtid; 31: Sideskår, 
Yngre Bronzealder-Førromersk Jernalder; 32: Keramik 
diverse, Yngre Bronzealder-Førromersk Jernalder; 33: 
Træ, Oldtid; 34: til flotering , Udateret 
Lag:  
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52 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 230 
Dybde i cm: 25 
Flade: aflang 
Side: mellem 
Bund: flad 
Nuance: 
Beskrivelse: 1) Mellem til mørkt heterogent 
brunt/gråbrunt meget let sandet ler. Indeholder en del 
omsat materiale (tørv). Indslag/pletter af 
undergrundsler. Tydeligt afgrænset. 
2) Meget heterogent lyst til mørkt brungrå 
gulligtkompakt ler. Pletter af hvidt sandet ler og 
undergrund. Linser af mørkt homogent tørveaktigt 
materiale. Fremstår meget vekslende i karakter, men 
er klart afgrænset til omliggende lag. Indholdt kviste 
og rødder. Måske har gruben her stået åben?=aktivitet 
over længere tidsspænd?? 
3) Lys grågult heterogent omlejret undergrundsler 
ispættet lidt lag 1). Tydeligt afgrænset. 
4) Lyst grågult omlejret kompakt undergrundsler. 
Tydeligt afgrænset. Lag 39 og 4) ligner meget 
hinanden, men lag 3) mere heterogent og lidt lysere i 
struktur. 
 
S: 5 
Tegninger:   
Foto:  3265/67, 3265/68 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
53 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 45 
Dybde i cm: 12 
Flade: 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance: 
Beskrivelse: Skåret over af søgegrøft. 
Fyld. Mørkt homogent brunt/sortbrunt med omsat 
organisk materiale. Linser af lysere heterogen 
brungråt lettere sandet ler.Tydeligt afgrænset. 
Ej tegnet. 
 
S: 5 
Tegninger:   
Foto:  3265/69 
Består af:   
Indgår i:  

Fund:   
Lag:  
   
55 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Den nordlige del af anlægget blev afgravet 
i fladen i tynde lag. Blandet heterogen fyld -med pinde 
og kviste. Tendens til at den splittede sig op. Der blev 
indsamlet lidt flint. 
 
S: 12 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  16: Forarbejdet flint, Oldtid 
Lag:  
   
56 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 300 
Dybde i cm: 46 
Flade: oval 
Side: skrå 
Bund: irregulær 
Nuance: 
Beskrivelse: Snittet med maskine, ej tømt - fund. 
Fremstår med  meget uregelmessig bund i profil, 
nærmest som 2 nedgravninger. De antages dog at 
være samtidige, da der er fælles dækende lag. 
1) Et tykt bundlag af heterogen meget kornet, 
mellemgråt gytjeagtig ler, iblandet omlejret gult 
undergrundsler. Indeholder karakteristiske linser af 
mørkbrun humøst fyld (omsat organisk materiale, evt. 
tørv). Desuden en del utildannede pinde og kviste. 
2) Overlejer fyld 1). Homogen mellem til mørk grå 
finkornet gytjeagtig ler. 
3) Ses kun i den NØ-lige del, overvelejer fyld 2). 
Homogent mellem til mørkbrun sandet ler. Evt. 
omdannet tørv/organisk materiale. 
Et overlejrende tørvelag er antageligt blevet skrabt 
væk, da anlægget er blevet renset op af flere gange! 
Fotos: 9884-9890. 
 
S: 12 
Tegninger:   
Foto:  3265/135, 3265/136 
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Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
57 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Tømt med maskinen ved afgravning i 
tynde lag. Minus fund. Der syntes at være en 
forstyrelse i anlægget: En grøftlignende struktur med 
tørv som fyld. Lignede et dræn, men der var intet spor 
efter rør overhovedet. 
 
S: 13 
Tegninger:   
Foto:  3265/137, 3265/138 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
60 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Antagelig grube. Ej snittet/undersøgt 
nærmere. 
 
S: 
 
Tegninger:   
Foto:  3265/139 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
61 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 

Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Antagelig grube. Ej snittet/undersøgt 
nærmere. 
 
S: 
 
Tegninger:   
Foto:  3265/139 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
62 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 274 
Dybde i cm: 34 
Flade: 
Side: skrå 
Bund: irregulær 
Nuance: 
Beskrivelse: 1) Mørkt homogen brunt/sortbrunt omsat 
organisk materiale (tørv). Tydeligt afgrænset. 
2)Stærkt heterogent gråt/gulgråt meget let sandet 
kompakt ler, iblandet en del omlejret undergrung, 
men tydeligt afgrænset. 
3)Overvejende omlejret undergrund, enkelte 
striber/pletter af mørkt gråbrunt materiale. Tydeligt 
afgrænset. 
 
S: 7 
Tegninger:   
Foto:  3265/82, 3265/83, 3265/84, 3265/85 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
63 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 145 
Dybde i cm: 33 
Flade: 
Side: skrå 
Bund: rund 
Nuance: 
Beskrivelse: 1) Homogen brunt/gråbrunt leret omsat 
organisk materiale (tørv). Tydeligt afgrænset. 
2) Mørkt brunt/gråbrunt kompakt leret materiale med 
tynde linser af omlejret undergrund også spættet lidt 
undergrund. Tydeligt afgrænset. 
3) Linse af omlejret undergrund. 
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4) homogen mørkebrune/sortbrune linser af omsat 
organisk materiale ispættet ganske lidt undergrund. 
Tydeligt afgrænset. 
 
 
S: 7 
Tegninger:   
Foto:  3265/82, 3265/83, 3265/84, 3265/86 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  19: Kerne/blok/knude, Oldtid 
Lag:  
   
65 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 182 
Dybde i cm: 33 
Flade: oval 
Side: skrå 
Bund: irregulær 
Nuance: 
Beskrivelse: 1) Mørkt brunt muldet let sandblandet 
fyld med tynde striber af lyst gulbrunt sand (max 0,8 
cm tykke) Tydeligt afgrænset. 
2) Mørkt brunt/rødbrunt homogent omsat organisk 
materiale (tørv).Tydeligt afgrænset. Flint (afslag). 
3) Mørkt brunt/gråbrunt heterogent kompakt ler 
ispættet en del omlejret undergrund. Også enkelte 
større pletter (max 19x6 cm.) af omlejret grågult 
undergrund. Tydeligt afgrænset. 
 
 
S: 8 
Tegninger:   
Foto:  3265/88, 3265/89 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  20: Afslag, Oldtid 
Lag:  
   
66 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 106 
Dybde i cm: 50 
Flade: cirkulær 
Side: skrå 
Bund: rund 
Nuance: 
Beskrivelse: 1) Mørkt homogent brunt/sortbrunt 
omsat organisk materiale (tørv).Tydeligt afgrænset. 
2)  Mørkt brunt/gråbrunt heterogent kompakt ler 
ispættet en del omlejret undergrund. Også enkelte 
mindre pletter (max 5x7 cm.) af omlejret grågult 

undergrund. Tydeligt afgrænset. 
3)Lyst omlejret undergrundsmateriale gulgråt med 
mørke pletter af brunt sortbrunt material. Linse af lag 
1). 
 
S: 8 
Tegninger:   
Foto:  3265/88, 3265/90 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
67 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Snittet med maskine, den nordlige del 
gravet væk. Profil ej tegnet, men der blev taget fotos. 
Fremstod i profil med rundede sider og uregelmessig 
bund. Max-dybde ca. 30 cm. Dybest i enderne. 
Bemærk: I profil fortsætter anlægget ikke så langt mod 
vest som set i fladen. Anlægget havde en udposning 
mod nord, denne blev ret dyb og fremstod 
efterhånden nogenlunde cirkulær. Anslået dybde igen 
ca 30/35 cm. I bunden af udposningen lå der en knogle 
(x17). 
Groft sagt 2 lag i gruben. 
1) I bunden et heterogent lag af mellemgråt finkornet 
gytjeagtig ler, iblandet omlejret gult undergrundsler. 
Indeholder spredte større linser af mørkebrun humøst 
fyld ( omsat organisk metriale/tørv). 
2) I toppen mørkgrå/gråsort finkornet gytjeagtig ler. 
Med linser/striber af gulgråt sand + evt. lidt 
tørv/omsat tørv i toppen. 
Lagserien har antageligt været afsluttet med tørv, som 
nu næsten var fjernet pga. gentagende oprensning. 
 
S: 14 
Tegninger:   
Foto:  3265/145 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  17: Dyreknogler, Oldtid 
Lag:  
   
70 

Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm:  
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Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Antagelig grube. Ej snittet/undersøgt 
nærmere. 

 
S: 
Tegninger:   
Foto:  3265/139 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
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Fundliste 
 
Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 12-03-2015  

1 Keramik / oldtid Keramik diverse Yngre Bronzealder-
Førromersk Jernalder 

1 

2 Træ Træ Oldtid 2 

3 Flint Ildskørnet Oldtid 5 

4 Flint Afslag Oldtid  

5 Flint Kerne/blok/knude Oldtid  

   

 

Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 04-05-2015  

6 Flint Fladehugget dolk / 
dolkstav 

Senneolitikum-Ældre 
Bronzealder 

 

7 Træ Træ Oldtid 37 

8 Træ Træ Oldtid 37 

9 Træ Træ Oldtid 37 

10 Flint Fladehugget dolk / 
dolkstav 

Senneolitikum-Ældre 
Bronzealder 

42 

11 Flint Forarbejdet flint Oldtid 42 

12 Keramik / oldtid Sideskår Yngre Bronzealder-
Førromersk Jernalder 

42 

13 Flint Kniv Oldtid 36 

14 Flint Forarbejdet flint Oldtid 47 

15 Keramik / oldtid Keramik diverse Yngre Bronzealder-
Førromersk Jernalder 

47 

16 Flint Forarbejdet flint Oldtid 55 

17 Zoologisk materiale Dyreknogler Oldtid 67 

18 Flint Forarbejdet flint Oldtid 28 

19 Flint Kerne/blok/knude Oldtid 63 

20 Flint Afslag Oldtid 65 

21 Sten Bearbejdet: knusesten Oldtid 37 

22 Flint Ildskørnet Oldtid 37 

23 Keramik / oldtid Keramik diverse Yngre Bronzealder-
Førromersk Jernalder 

37 
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24 Zoologisk materiale Brændte knogler Oldtid 37 

25 Flint Forarbejdet flint Oldtid 37 

26 Sten Bearbejdet: knusesten Oldtid 50 

27 Keramik / oldtid Sideskår Yngre Bronzealder-
Førromersk Jernalder 

50 

28 Sten Bearbejdet: knusesten Oldtid 50 

29 Zoologisk materiale Dyreknogler Oldtid 50 

30 Sten Bearbejdet: slibesten Oldtid 50 

31 Keramik / oldtid Sideskår Yngre Bronzealder-
Førromersk Jernalder 

50 

32 Keramik / oldtid Keramik diverse Yngre Bronzealder-
Førromersk Jernalder 

50 

33 Træ Træ Oldtid 50 

34 Jord  til flotering  Udateret 50 

35 Træ Stage Oldtid 47 

36 Jord  til pollenanalyse  Udateret 42 

 

Fundbeskrivelser 
 

Kampagne: 12-03-2015   
1 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Yngre 
Bronzealder-Førromersk Jernalder 
A1. 
Keramik. 
1 randskår + 1 sideskår. De to skår passer sammen og 
danner en større karside. Der er tale om et fad eller en 
åben skål. "Fanen" er uden ornamentik. Selve randen 
er let rundet og uden fortykning. Gråsort gods. Noget 
"løst" magret, og skårene krakelerer ret let. Dateres til 
førromersk jernalder, eventuelt yngre bronzealder. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 1 
Fund:   
Lag  
   
2 
Træ, Træ, Oldtid 
A2. 
Tildannet træpind/-stav. Med tydelige 
bearbejdningsspor. 
[Fundet er den 19. maj 2015 blevet bragt til 
Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling] 

Tegninger:   
Foto:  3265/1, 3265/2, 3265/6 
Anlæg: 2 
Fund:   
Lag  
   
3 
Flint, Ildskørnet, Oldtid 
A5. 
1 lille stykke ildskørnet flint, måske et afslag? Stykket 
er helt hvidbrændt og meget krakeleret. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 5 
Fund:   
Lag  
   
4 
Flint, Afslag, Oldtid 
A6. 
1 lille flintafslag. Fra tørv. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
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5 
Flint, Kerne/blok/knude, Oldtid 
1 nogenlunde regelmæssig flintblok/-knude. Fra 
søgegrøft 5 (under pløjelag). 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   

Kampagne: 04-05-2015 

6 
Flint, Fladehugget dolk / dolkstav, Senneolitikum-
Ældre Bronzealder 
Flintdolk. Løsfund i nedskredet muld. Fundet er 
indmålt med GPS. 
Dolken måler ca. 11 cm. Den er indtakt, men bladet er 
formodentlig omhugget. Grebet er tydeligt fortykket 
med ovalt eller spidsovalt tværsnit. Da bladet 
formodentlig er omhugget, er det vanskelig at 
typebestemme dolken nærmere. Der kan enten være 
tale om en tidlig type (I-II) - eller en sen type (VI). 
Tegninger:   
Foto:  3265/146, 3265/147, 3265/148, 
3265/149 
Anlæg:   
Fund:   
Lag:  
   
7 
Træ, Træ, Oldtid 
A37. 
Tilspidset træpind. Fra lag c). 
[Fundet er den 19. maj 2015 bragt til Moesgårds 
Naturvidenskabelige Afdeling] 
Tegninger:   
Foto:  3265/72, 3265/73, 3265/77, 3265/78, 
3265/79, 3265/80, 3265/81 
Anlæg: 37 
Fund:   
Lag  
   
8 
Træ, Træ, Oldtid 
A37. 
Træpind, hugget skrå. Bund af lag b). 
[Fundet er den 19. maj 2015 bragt til Moesgårds 
Naturvidenskabelige Afdeling] 
Tegninger:   
Foto:   

Anlæg: 37 
Fund:   
Lag  
   
9 
Træ, Træ, Oldtid 
A37. 
Træpind, afgrenet. Fra lag c). 
[Fundet er den 19. maj 2015 bragt til Moesgårds 
Naturvidenskabelige Afdeling] 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 37 
Fund:   
Lag  
   
10 
Flint, Fladehugget dolk / dolkstav, Senneolitikum-
Ældre Bronzealder 
A42. 
Halv flintdolk. Fra lag c). 
Der er tale om grebet/håndtaget af en flintdolk. 
Stykket måler ca. 7,5 cm. Grebet er nok ganske let 
fortykket med ovalt til spidsovalt tværsnit. Bredde ca. 
2 cm. Tykkelse ca. 0,8 cm. Som ved x6 kan der være 
tale om enten en tidlig dolk (type I-II) - eller en sen 
dolk (type VI). 
Tegninger:   
Foto:  3265/94, 3265/95, 3265/96, 3265/97, 
3265/98, 3265/150, 3265/151, 3265/152, 3265/153 
Anlæg: 42 
Fund:   
Lag  
   
11 
Flint, Forarbejdet flint, Oldtid 
A42. 
Flint. Fra lag c). 
1 stk. kraftigt behugget flint. På den ene flade rest af 
cortex. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 42 
Fund:   
Lag  
   
12 
Keramik / oldtid, Sideskår, Yngre Bronzealder-
Førromersk Jernalder 
A42. 
Keramik. Fra fladen. 
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3 små ukarakteristiske sideskår. Gråsort. Tidlig 
jernalder eller måske yngre bronzealder. BEMÆRK: I et 
lag i gruben er fundet fragmentet af en fladehugget 
dolk, så anlæggets datering er nok snarest 
senneolitikum/ældre bronzealder. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 42 
Fund:   
Lag  
   
13 
Flint, Kniv, Oldtid 
A36. 
Flint, kniv? Fra fladen. 
Afslag med en skærende æg og retouchering langs 
ryggen. Nogenlunde halvcikrulær facon. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 36 
Fund:   
Lag  
   
14 
Flint, Forarbejdet flint, Oldtid 
A47. 
1 stk. behugget flint. Fra under tørvelaget. En del 
cortex på den ene flade. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 47 
Fund:   
Lag  
   
15 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Yngre 
Bronzealder-Førromersk Jernalder 
A47. 
Keramik. Fra bundlag, nær tildannet pind. 
1 lille randskår. Fladt afskåret. Jævnbred. Gråsort. 
3 sideskår. To gråsorte skår - det ene bug, det andet 
tættere mod randen. 
1 rødt, meget forvitret sideskår? 
Yngre bronzealder eller (tidlig) førromersk jernalder, 
nok snarest jernalder. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 47 
Fund:   
Lag  

   
16 
Flint, Forarbejdet flint, Oldtid 
A55. 
Flint. Indsamlet ved fladeafgravning. 
2 stk. behugget flint. Det ene stykke er regelmæssig 
behugget på begge flader. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 55 
Fund:   
Lag  
   
17 
Zoologisk materiale, Dyreknogler, Oldtid 
A67. 
Én dyreknogle. Norddel, bund. 
[Fundet er den 19. maj 2015 bragt til Moesgårds 
Naturvidenskabelige Afdeling] 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 67 
Fund:   
Lag  
   
18 
Flint, Forarbejdet flint, Oldtid 
A28. 
2 stk. flint - begge med sporadiske behugningsspor. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 28 
Fund:   
Lag  
   
19 
Flint, Kerne/blok/knude, Oldtid 
A63. 
Flint. Fra lag 1). 
1 stk. behugget flint - nærmest en lille blok/knude. 
Rest af cortex på den ene flade. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 63 
Fund:   
Lag  
   
20 
Flint, Afslag, Oldtid 
A65. 
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1 afslag. Fra lag 2). 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 65 
Fund:   
Lag  
   
21 
Sten, Bearbejdet: knusesten, Oldtid 
A37. 
Fragment af knusesten. Stenen er 
skørnet/varmepåvirket. 
 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 37 
Fund:   
Lag  
   
22 
Flint, Ildskørnet, Oldtid 
A37. 
1 stk. ildskørnet flint. Ej tildannet. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 37 
Fund:   
Lag  
   
23 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Yngre 
Bronzealder-Førromersk Jernalder 
A37. 
Keramikskår. 
Små, ukarakteristiske, gråsorte skår. 1-2 bundskår, de 
øvrige sideskår. Yngre bronzealder eller tidlig 
jernalder. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 37 
Fund:   
Lag  
   
24 
Zoologisk materiale, Brændte knogler, Oldtid 
A37. 
Få gram brændte (dyre)knogler. 
 

Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 37 
Fund:   
Lag  
   
25 
Flint, Forarbejdet flint, Oldtid 
A37. 
Flint. 
1 afslag. 
2 mindre blokke/knuder. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 37 
Fund:   
Lag  
   
26 
Sten, Bearbejdet: knusesten, Oldtid 
A50. 
Fragment af knusesten. Fra østdel, lag b). 
Antagelig ca. halvdelen af en større knusesten. Stykket 
måler ca. 10x8x7 cm. Der ses knusespor på flere 
kanter/flader. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 50 
Fund:   
Lag  
   
27 
Keramik / oldtid, Sideskår, Yngre Bronzealder-
Førromersk Jernalder 
A50. 
Keramik. Fra fladen, dog under tørv. 
Tre sideskår, hvoraf to passer sammen. Skårene er 
med beklaskning eller i hvert fald en meget ru 
overflade, som på de to sammenhørende skår går over 
i en mere glat flade. Skårene virker 
fejlbrændt/sekundært brændt. Rødbrun til rødgrå i 
farve. 
Yngre bronzealder eller (tidlig) førromersk jernalder. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 50 
Fund:   
Lag  
   
28 
Sten, Bearbejdet: knusesten, Oldtid 



Side 44 af 58 

 

A50. 
Fragment af knusesten. Fra vestdel, lag d. 
Enden af en vel nærmest rektangulær knusesten. 
Tydelige knusespor på hele den bevarede endeflade. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 50 
Fund:   
Lag  
   
29 
Zoologisk materiale, Dyreknogler, Oldtid 
A50. 
Knogle. Lag b). 
[Fundet er den 19. maj 2015 bragt til Moesgårds 
Naturvidenskabelige Afdeling] 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 50 
Fund:   
Lag  
   
30 
Sten, Bearbejdet: slibesten, Oldtid 
A50. 
Fragment af slibesten. Fra vestdel, lag b). 
Antageligt ca. halvdelen af en større slibesten. Det 
bevarede stykke er ca. 17 cm langt. Stenen er 
finkornet, og langs den ene kant ses en tydelig 
slibeflade. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 50 
Fund:   
Lag  
   
31 
Keramik / oldtid, Sideskår, Yngre Bronzealder-
Førromersk Jernalder 
A50. 
Keramik. Fra østdel, lag d). 
6 større sideskår. Uden ornamentik. Alle er med 
beklaskning/ru overflade. På et enkelt skår går den 
beklaskede flade over i en glat flade. Rødgrå i farven. 
På flere af skårene ses en lysgrå skærv. Generelt virker 
skårene nærmest fejlbrændte/sekundært brændt(?)  
Skårene antages at stamme fra det samme kar - et 
stort spandformet kar! Der er tale om det samme kar 
som skårene fra x32, se denne beskrivelse. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 50 

Fund:   
Lag  
   
32 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Yngre 
Bronzealder-Førromersk Jernalder 
A50. 
Keramik. To store poser. Fra vestdel, lag d). 
2 bundskår. 
5 randskår. 
24 sideskår. 
Alle skårene antages at stamme fra det samme kar - et 
meget stor forrådskar. Karret er nærmest spandformet 
- i hvert fald uden meget profil. De to bundskår hører 
hører sammen og indikerer en bunddiameter på ca. 
18-19 cm. Karret har været beklasket næsten helt op 
til randen - dog nok en mere glat zone umiddelbart 
under randen. Randen er let udsvejet og let rundet til 
fladt afskåret - ej fortykket. En del af skårene er med 
en ret lysgrå skærv og virker næsten fejlbrændte - eller 
i hvert fald sekundært brændt. Datering: Førromersk 
jernalder eller måske yngre bronzealder. (Karrets 
karakter som et meget stort forrådskar gør det lidt 
vanskeligt at datere). 
Bemærk: De største sideskår/karsider måler ca. 28x14 
cm! 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 50 
Fund:   
Lag  
   
33 
Træ, Træ, Oldtid 
A50. 
Tilspidset pind (i tre stykker). 
[Fundet er den 19. maj 2015 bragt til Moesgårds 
Naturvidenskabelige Afdeling] 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 50 
Fund:   
Lag  
   
34 
Jord , til flotering , Udateret 
A50. 
Jordprøve - til flotering. Fra lag b). 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 50 
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Fund:   
Lag  
   
35 
Træ, Stage, Oldtid 
A47. 
Lang træping/-stage. Genstanden måler ca. 170-180 
cm. Tilspidset i begge ender. Stagen blev taget op i en 
skinne; den gik dog itu (flere stykker). 
[Fundet er den 19. maj 2015 bragt til Moesgårds 
Naturvidenskabelige Afdeling] 
Tegninger:   
Foto:  3265/107, 3265/109, 3265/110, 
3265/111, 3265/112, 3265/113, 3265/114, 3265/115, 
3265/116, 3265/117 

Anlæg: 47 
Fund:   
Lag  
   
36 
Jord , til pollenanalyse , Udateret 
A42. 
Jordsøjle (antageligt til pollenanalyse). 
 
Tegninger:   
Foto:  3265/142, 3265/143, 3265/144 
Anlæg: 42 
Fund:   
Lag  

 

 

Tegningsliste 

 

Tegning Målestok Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner 

Kampagne: 04-05-2015  

1 1:20 Profiltegning 42, 43, 47  Oprenset udsnit af den vestlige 
feltgrænse med A42 m.fl. 

08-05-
2015 

Lise  
Hjorth 
Riishede 
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Fotoliste 
 

 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 12-03-2015  

3265/1 x2 x2 (tildannet træ), in 
situ. Set fra S. 

 2 digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/2 x2 x2 (tildannet træ), in 
situ. Set fra Ø. 

 2 digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/3 A1 Gruben A1 [keramik i 
dette anlæg]. Set fra 
SØ. 

1  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/4 A1 Gruben A1 [keramik i 
dette anlæg]. Set fra 
NØ. 

1  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/5 Søgegrøft 1 Oversigtsbillede. 
Søgegrøft 1. Set fra 
N/NØ.  

  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/6 A2, med x2 Oversigtsbillede. A2, 
med x2 langs 
sydsiden. Set fra Ø. 
 

2 2 digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/7 A1 Gruben A1 [keramik i 
dette anlæg]. Set fra 
Ø. 

1  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/8 Søgegrøft 1 Oversigtsbillede. 
Søgegrøft 1. Set fra S.  

  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/9 Søgegrøft 1 Søgegrøft 1, den 
sydligste del. Her ser 
der ud til at være tale 
om regulær 
undergrund (ej 
vådområde/vådbund). 
Set fra SV.   

  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/10 Søgegrøft 1 Søgegrøft 1, den 
sydlige del. Grøftens 
vestlige side. Der ses 
tørvelag og 
formodentlig en 
nedgravning/grube. 
Set fra NØ/Ø. 
 

  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/11 Søgegrøft 1 Søgegrøft 1, den 
nordlige del. Grøftens 
vestlige side. Der ses 
tørvelag og 
formodentlig 
nedgravninger/ 
gruber.  
Set fra SØ. 

  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 
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3265/12 Søgegrøft 1 Søgegrøft 1. Grøftens 
vestlige side. 
Nærbillede af 
tørvelag. Set fra 
Ø/NØ. 
 

  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/13 A1, A5 Udvidelse af Søgegrøft 
1. Med A1 og A5, som 
endnu ikke er tydeligt 
adskilte. Tørv i toppen 
af anlæggene. Set fra 
S. 

1, 5  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/14 A1, A5 Udvidelse af Søgegrøft 
1. Med A1 og A5, som 
endnu ikke er tydeligt 
adskilte. Tørv i toppen 
af anlæggene. Set fra 
N. 
 

1, 5  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/15 A1, A5 Udvidelse af Søgegrøft 
1. Med A1 og A5, som 
endnu ikke er tydeligt 
adskilte. Tørv i toppen 
af anlæggene. A1 ses i 
profil. Set fra S/SØ. 

1, 5  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/16 A1, A5 Udvidelse af Søgegrøft 
1. Med A1 og A5. Tørv 
afgravet og nu er 
anlæggene tydeligt 
adskilt. Set fra S. 

1, 5  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/17 A1, A5 Udvidelse af Søgegrøft 
1. Med A1 og A5. Tørv 
afgravet og nu er 
anlæggene tydeligt 
adskilt. Set fra N. 

1, 5  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/18 A1 A1 - den vestlige 
halvdel, fladen. Tørv 
afgravet. Set fra S.  

1  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/19 A5 A5, Ø/V-profil. Set fra 
S. 

5  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/20 A5 A5, N/S-profil. Set fra 
V. 

5  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/21 A1 A1, N/S-profil 
(vestside af lille balk). 
Set fra V. 

1  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/22 A1 A1. Muligt fletværk?? i 
den vestlige halvdel. 
Evt. blot rødder i ler 
under anlægget? Set 
fra V.  

1  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/23 A5 A5, Ø/V-profil. Med 
opstregning. Set fra S. 

5  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
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 Nielsen 

3265/24 A1 A1, N/S-profil 
(vestside af lille balk). 
Den sydligste del af 
profilen. Der ses noget 
træ. Nok snarere 
rødder el. lign. end 
fletværk. Set fra V. 

1  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/25 Søgegrøft 1 Søgegrøft 1, syd for 
udvidelsen. Grøftens 
vestlige side. Der ses 
tørvelag og 
formodentlig en 
nedgravning/grube. 
Set fra Ø/SØ. 
 

  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/26 Søgegrøft 1 Oversigtsbillede. 
Søgegrøft 1. 
Søgegrøften står helt 
under vand ved 
arbejdsdagens 
afslutning. Set fra NØ. 

  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/27 Søgegrøft 1 Den nordligste del af 
Søgegrøft 1. Set fra 
SØ. 

  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/28 Søgegrøft 3 Oversigtsbillede. Den 
tildækkede Søgegrøft 
3 [bassinets tilløb]. Set 
fra Ø. Til venstre i 
billedet ses 
jordbunker fra feltet i 
forbindelse med HOM 
3138.  

  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/29 Søgegrøft 2 Søgegrøft 2. 
Oversigtsbillede. Set 
fra V. 

  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/30 Den 
eksisterende sø 

Den eksisterende 
mindre sø i 
undersøgelses-
områdets vestlige del. 
Set fra S. 
 

  digitalt foto 12-03-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/31 A21, A22 A21 og A22. I fladen. 
A21 ses i forgrunden 
af billedet., A22 i 
billedets baggrund 
(langs grøftens 
vestside/-kant). Set 
fra Ø.  

  digitalt foto 19-03-2015 Per Borup 

3265/32 A22 Nærbillede af A22. Set 
fra Ø. 

  digitalt foto 19-03-2015 Per Borup 

3265/33 A14 A14, oprenset i fladen. 
Bemærk det 
overlejrende tørvelag i 

  digitalt foto 19-03-2015 Per Borup 
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søgegrøftens side. Set 
fra V. 

3265/34 A14 A14. Nærbillede af 
nedgravningens 
nordside i den fede 
undergrundsler. Man 
fornemmer nærmest 
de enkelte spadestik. 
Set fra N. 
 

  digitalt foto 19-03-2015 Per Borup 

3265/35 A14 Nærbillede af det 
tørvelag, som 
overlejrer 
nedgravning/grube 
A14. Set fra V.  

  digitalt foto 19-03-2015 Per Borup 

3265/36 Arbejdsbillede Arbejdsbillede. MKN 
måler med GPS i 
Søgegrøft 5. I 
baggrunden 
jordbunker fra det 
gamle udgravningsfelt 
(HOM 3138). Set fra 
N.  

  digitalt foto 19-03-2015 Per Borup 

3265/37 Oversigts- 
billede 

Oversigtsbillede over 
undersøgelsesområde
t - med søgegrøfter. 
Set fra SV. 
 

  digitalt foto 19-03-2015 Per Borup 

3265/38 Arbejdsbillede Arbejdsbillede. MKN 
måler med GPS i 
Søgegrøft 5. Bemærk: 
Længst mod syd i 
grøften (billedets 
forgrund) synes der at 
være tale om regulær 
undergrund (ej 
vådområde/vådbund). 
Set fra S. 

  digitalt foto 19-03-2015 Per Borup 

3265/39 A10, A11 Anlæggene A10 og 
A11 i fladen. Med 
opstregning. Set fra 
S/SV.  

  digitalt foto 19-03-2015 Per Borup 

3265/40 A6-8 Anlæggene A6-8 i 
fladen. Set fra N. 

  digitalt foto 19-03-2015 Per Borup 

3265/41 A8 Nærbillede af A8 - 
langs søgegrøftens 
kant. Set fra V. 

  digitalt foto 19-03-2015 Per Borup 

3265/42 A6-8 Anlæggene A6-8 i 
fladen. MKN oprenser 
A6. Set fra N. 

  digitalt foto 19-03-2015 Per Borup 

3265/43 A6 Nærbillede af 
tørvehorisont, som 
overlejrer 
nedgravning/grube A6 

  digitalt foto 19-03-2015 Per Borup 
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(?). Set fra V. 

3265/44 Arbejdsbillede MKN oprenser anlæg i 
nordside/-profil af 
Søgegrøft 4. [Billedet 
er uskarpt] Set fra SV.  

  digitalt foto 19-03-2015 Per Borup 

3265/45 Søgegrøft 5 Der ses en 
nedgravning/et anlæg 
i den nordlige 
side/profil af 
Søgegrøft 5. Anlægget 
ej indmålt med GPS. 
[Billedet er uskarpt] 
Set fra S. 

  digitalt foto 19-03-2015 Per Borup 

   

 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 04-05-2015  

3265/46 Oversigts-
billede 

Oversigtsbillede. 
Søgegrøfter og 
udvidelser står under 
vand ved udgravningens 
opstart. Set fra S. 

  digitalt foto 04-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/47 Oversigts-
billede 

Oversigtsbillede. 
Søgegrøft 1 står under 
vand ved udgravningens 
opstart. Set fra N. 

  digitalt foto 04-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/48 Oversigts-
billede 

Oversigtsbillede. 
Søgegrøfter og 
udvidelser står under 
vand ved udgravningens 
opstart. Set fra N. 

  digitalt foto 04-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/49 Arbejds-
billede 

Arbejdsbillede. Der 
etableres 
sugespidsanlæg. Set fra 
S. 

  digitalt foto 04-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/50 A24, A25 og 
A32 

Anlæggene A24 (i 
forgrunden), A25 og 
A32 i fladen. Set fra fra 
N. 

24, 25, 
32 

 digitalt foto 04-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/51 A24, A25 og 
A32 

Anlæggene A32 (i 
forgrunden), A25 og 
A24 i fladen. Set fra fra 
S. 

24, 25, 
32 

 digitalt foto 04-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/52 Arbejds-
billede 

Muldafrømning i det 
nordøstlige hjørne af 
feltet. JJ fladeskovler 
anlæg. Set fra SV. 

  digitalt foto 04-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/53 Situations-
billede 

Uvejrshimlen den 5. maj 
2015. Set fra S. 

  digitalt foto 05-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/54 Situations-
billede 

Uvejrshimlen den 5. maj 
2015. Set fra S. 

  digitalt foto 05-05-2015 Martin Krog 
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Nielsen 

3265/55 Situations-
billede 

Uvejrshimlen den 5. maj 
2015 over 
udgravningsfeltet. Set 
fra SV. 

  digitalt foto 05-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/56 Oversigts-
billede 

Oversigtsbillede. Feltet 
står under vand fra 
morgenstunden den 6. 
maj 2015. Set fra S.  

  digitalt foto 06-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/57 Oversigts-
billede 

Oversigtsbillede. Feltet 
står under vand fra 
morgenstunden den 6. 
maj 2015. Set fra NØ. 

  digitalt foto 06-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/58 A41 A41, profil. Set fra V. 
 

41  digitalt foto 06-05-2015 Lise  Hjorth 
Riishede 

3265/59 A28 A28, profil. Set fra S/SØ. 28  digitalt foto 06-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/60 A27 A27, profil. Set fra N. 27  digitalt foto 06-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/61 Oversigts-
billede 

Oversigtsbillede. 
Anlæggene (A27-30 
m.fl.) i den nordlige del 
af feltet. Set fra Ø. 

  digitalt foto 06-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/62 A29 A29, den nordlige del 
under udgravning. Der 
ses flere lag i fladen. 
Fremstår regelmæssig 
rund i fladen. Set fra N.   

29  digitalt foto 06-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/63 A29 A29, den nordlige del 
under udgravning. Der 
ses flere lag i fladen. 
Fremstår regelmæssig 
rund i fladen. Set fra Ø.   

29  digitalt foto 06-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/64 A29 A29, profil. Set fra N. 29  digitalt foto 06-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/65 A30 A30, profil. Set fra N.  30  digitalt foto 06-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/66 A36 A36, profil. Set fra N. 36  digitalt foto 06-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/67 A52 A52, profil (oversigt). 
Set fra S. 

52  digitalt foto 06-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/68 A52 A52, udsnit af profil. 
Der ses velbevarede 
træpinde/grene (ej 
tildannet) i bundlaget. 
Set fra S. 

52  digitalt foto 06-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/69 A53 A53, profil. Bemærk: 
Anlægget er skåret af 
den oprindelige 
søgegrøft. Set fra N.  

53  digitalt foto 06-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 
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3265/70 A37 A37, profil. Tildannet 
træ (x7) stikker ud af 
profilen. Set fra V. 

37  digitalt foto 06-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/71 A37 A37, profil. Tildannet 
træ (x7) stikker ud af 
profilen. Set fra SV. 

37  digitalt foto 06-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/72 A37, x7 Nærbillede af tildannet 
træ, x7, i A37. Træet 
stikker ud af profilen. 
Set fra V.  

37 7 digitalt foto 06-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/73 A37, x7 Nærbillede af tildannet 
træ, x7, i A37. Træet 
stikker ud af profilen. 
Set fra SV.  

37 7 digitalt foto 06-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/74 Oversigts-
billede 

Oversigtsbillede. Den 7. 
maj 2015 står feltet igen 
under vand fra 
morgenstunden. Set fra 
S.  

  digitalt foto 07-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/75 Arbejds-
billede 

JJ + MKN arbejder med 
A37. Set fra V. 
 

  digitalt foto 07-05-2015 Lise  Hjorth 
Riishede 

3265/76 Arbejds-
billede 

JJ + MKN arbejder med 
A37. Set fra NV. 

  digitalt foto 07-05-2015 Lise  Hjorth 
Riishede 

3265/77 A37, x7 Tildannet træ, x7, in 
situ. Frilagt i sin helhed. 
Set fra Ø [lodfoto]. 

37 7 digitalt foto 07-05-2015 Lise  Hjorth 
Riishede 

3265/78 A37, x7 Tildannet træ, x7, in 
situ. Frilagt i sin helhed. 
Set fra V. 

37 7 digitalt foto 07-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/79 A37, x7 Tildannet træ, x7, in 
situ. Nærbillede af den 
tilspidsede ende. Set fra 
V 

37 7 digitalt foto 07-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/80 x7 Tildannet træ, x7. 
Genstanden er taget op 
og ligger på kanten af 
gruben. Uden målestok. 

 7 digitalt foto 07-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/81 x7 Tildannet træ, x7. 
Genstanden er taget op 
og ligger på kanten af 
gruben. Med målestok. 

 7 digitalt foto 07-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/82 A38, A62, 
A63 

A38, fladen under snit. 
Ca. 15 (?) cm afgravet. 
Anlægget har splitter sig 
op i to cirkulære 
strukturer, A62 og A63. 
Set fra V. 

38, 62, 
63 

 digitalt foto 07-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/83 A38, A62, 
A63 

A38, flade under snit. 
Ca. 15 (?) cm afgravet. 
Anlægget har splitter sig 
op i to cirkulære 
strukturer, A62 og A63. 

38, 62, 
63 

 digitalt foto 07-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 
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Set fra S. 

3265/84 A38, A62, 
A63 

A38, flade under snit. 
Ca. 15 (?) cm afgravet. 
Anlægget har splitter sig 
op i to cirkulære 
strukturer, A62 og A63. 
Set fra N. 

38, 62, 
63 

 digitalt foto 07-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/85 A62 A62, profil. Set fra V. 
 

62  digitalt foto 07-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/86 A63 A63, profil. Set fra Ø. 63  digitalt foto 07-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/87 A40 A40, fladen. Bemærk: 
Stadig delvist dækket af 
tørv, og der ses endnu 
ingen opsplitning i de to 
anlæg A65 og A66. Set 
fra SV.  

40  digitalt foto 07-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/88 A40, A65, 
A66 

A40, profil. Bemærk: Nu 
splittet op i anlæggene 
A65 og A66! Set fra SV. 

40, 65, 
66 

 digitalt foto 07-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/89 A65 A65, profil. Set fra SV. 
 

65  digitalt foto 07-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/90 A66 A66, profil. Set fra SV. 66  digitalt foto 07-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/91 A45 A45, fladen. Set fra NV 
(?). 

45  digitalt foto 08-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/92 A45 A45, profil. Set fra NV. 45  digitalt foto 08-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/93 A43 A43, profil. Bemærk: 
Ses i den store profil 
med A42. Set fra Ø. 
 

43  digitalt foto 08-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/94 A42, x10 Halv flintdolk, x10, in 
situ, under tørvelaget i 
A42. Set fra NØ. 

42 10 digitalt foto 08-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/95 A42, x10 Halv flintdolk, x10, in 
situ, under tørvelaget i 
A42. Nærbillede. Set fra 
NØ. 

42 10 digitalt foto 08-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/96 A42, x10 Halv flintdolk, x10, in 
situ, under tørvelaget i 
A42. I baggrunden A43 i 
profilen. Set fra SØ. 

42 10 digitalt foto 08-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/97 A42, x10 Halv flintdolk, x10, in 
situ, under tørvelaget i 
A42. Set fra Ø. 

42 10 digitalt foto 08-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/98 A42, x10 Halv flintdolk, x10, in 
situ, under tørvelaget i 
A42. I baggrunden A43 i 
profilen. Set fra SØ. 

42 10 digitalt foto 08-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/99 A42 A42, profil. Midlertidig 42  digitalt foto 08-05-2015 Martin Krog 
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foto/arbejdsfoto, hvor 
kun den nordlige del af 
A42 er snittet. Set fra Ø.   

Nielsen 

3265/100 A42, A43 Profil med A42 og A43 
(længst til højre i 
billedet). Midlertidig 
foto/arbejdsfoto, hvor 
kun den nordlige del af 
A42 er snittet. Set fra 
Ø/SØ.   

42, 43  digitalt foto 08-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/101 A42 A42, profil. Set fra Ø. 42  digitalt foto 08-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/102 A42, A43 Profil med A42 
(forgrunden) og A43 
(baggrunden). Set fra 
SØ.  

42, 43  digitalt foto 08-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/103 A42, A43 Profil med A43 (forrest) 
og A42 (bagerst). Set fra 
NØ.  

42, 43  digitalt foto 08-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/104 Arbejds-
billede 

Arbejdsbillede. JJ graver 
med minigraveren ved 
A47 og A50. Set fra NV. 

  digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/105 A47 Nærbillede af grene 
(utildannet) i A47. 
Under tørv. Set fra 
Ø/NØ. 
 

47  digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/106 A47 Nærbillede af grene 
(utildannet) i A47. 
Under tørv. Set fra SØ. 

47  digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/107 A47, x35 Tildannet træstav, x10, i 
bunden af A47. 
Genstanden fortsætter 
mod vest, ind i profilen. 
Set fra Ø/NØ. 

47 35 digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/108 A47 A47, profil. I bunden 
stikker træ x35 ud af 
profilen. Set fra Ø.  

47  digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/109 A47, x35 Nærbillede af træ x35, 
som stikker ud af 
profilen i A47. Set fra 
Ø/NØ. 

47 35 digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/110 x35 Tildannet træstav, x35, 
frilagt i sin helhed i 
bunden af A47. Set fra 
NØ. 

 35 digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/111 x35 Tildannet træstav, x35, 
frilagt i sin helhed i 
bunden af A47. Set fra 
Ø. 

 35 digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/112 x35 Tildannet træstav, x35, 
frilagt i sin helhed i 
bunden af A47. Set fra 

 35 digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 
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S/SØ. 

3265/113 x35 Tildannet træstav, x35, 
frilagt i sin helhed i 
bunden af A47. Set fra 
NØ. 

 35 digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/114 x35 Tildannet træstav, x35, 
frilagt i sin helhed i 
bunden af A47. Set fra 
S/SØ. 
 

 35 digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/115 x35 x35, tildannet træstav. 
Genstanden taget op og 
placeret i en 
metalskinne, foret med 
vådt skumgummi. 

 35 digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/116 x35 x35, nærbillede af den 
ene ende [oprindeligt 
vendt mod vest?]. 
Staven er skrå afhugget. 

 35 digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/117 x35 x35, nærbillede af den 
ene ende [oprindeligt 
vendt mod øst?]. Staven 
er skrå afhugget. 

 35 digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/118 A50 A50, den østlige del 
under 
udgravning/snitning. 
Markant 
knoglekoncentration i 
anlæggets centrale del. 
Set fra N. 

50  digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/119 A50 A50, den østlige del 
under 
udgravning/snitning. 
Markant 
knoglekoncentration i 
anlæggets centrale del. 
Set fra Ø. 

50  digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/120 A50 A50, den østlige del 
under 
udgravning/snitning. 
Markant 
knoglekoncentration i 
anlæggets centrale del. 
Set fra SØ.  

50  digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/121 A50 A50, den østlige del 
under 
udgravning/snitning. 
Markant 
knoglekoncentration i 
anlæggets centrale del. 
Set fra S. 
 

50  digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/122 A50 Nærbillede af 
knoglekoncentration i 

50  digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 
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A50. Set fra Ø. 

3265/123 A50 Nærbillede af 
knoglekoncentration i 
A50. Set fra Ø. 

50  digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/124 A50 Nærbillede af 
knoglekoncentration i 
A50. Set fra V. 
 

50  digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/125 A50, 
keramik 

Koncentration af 
keramikskår i A50, den 
østlige halvdel.  

50  digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/126 A50, 
keramik 

Koncentration af 
keramikskår i A50, den 
østlige halvdel.  

50  digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/127 A50 A50, profil. Set fra Ø. 
 

50  digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/128 A50 A50, profil. Set fra SØ. 
 

50  digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/129 A50 A50, profil. Set fra NØ. 50  digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/130 A50 A50, profil. Set fra Ø. 50  digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/131 A50, 
keramik 

Koncentration af 
keramikskår i A50, den 
vestlige halvdel. Set fra 
S. 
 

50  digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/132 A50, 
keramik 

Koncentration af 
keramikskår i A50, den 
vestlige halvdel. Set fra 
V/NV. 

50  digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/133 A50 Oversigtsbillede. A50, 
den vestlige halvdel, 
under udgravning. Der 
ses en koncentration af 
keramik og knogler. Set 
fra V, fra jorddynge. 

50  digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/134 Oversigts-
billede 

Oversigtsbillede. Feltet 
set fra S. 

  digitalt foto 11-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/135 A56  A56, profil. Set fra S. 56  digitalt foto 12-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/136 A56  A56, profil. Med 
opstregning. Set fra S. 

56  digitalt foto 12-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/137 A57 A57, fladen under 
afgravning. Bemærk 
den rektangulære 
"forstyrrelse" med fyld 
af tørv. Set fra V. 

57  digitalt foto 12-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/138 A57 A57, profil. Nærbillede 
af "forstyrrelse" med 

57  digitalt foto 12-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 
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fyld af tørv. Bemærk, at 
den øvre fyld er 
opfyldning af den 
oprindelige søgegrøft. 
Set fra V. 

3265/139 A26, A60-
61, A70 

Det nordvestligste 
hjørne af feltet med 
anlæggene A26, A60-61 
og A70 oprenset i 
fladen. Set fra S. 
 

26, 60, 
61, 70 

 digitalt foto 12-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/140 Oversigts-
billede 

Oprenset udsnit af den 
nordlige feltgrænse/-
kant i feltets 
nordvestlige hjørne. 
Bemærk det grå lag 
under muld og tørv. Evt. 
stammer flintdolk (eller 
-spydspids) x6 fra dette 
lag? Er det et kulturlag 
eller kanten af en ny 
grube? Set fra S.   

  digitalt foto 12-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/141 A26 A26, profil. Set fra NØ. 
 

26  digitalt foto 12-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/142 A42, x36 A42, profil. Jordsøjlen 
x36 endnu in situ. Set 
fra Ø.  

42 36 digitalt foto 12-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/143 A42, x36 A42, profil. Jordsøjlen 
x36 endnu in situ. Med 
landmålerstok. Set fra 
Ø. 

42 36 digitalt foto 12-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/144 A42, x36 A42, profil. Jordsøjlen 
x36 endnu in situ. Med 
landmålerstok. Set fra 
NØ. 

42 36 digitalt foto 12-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/145 A67 A67, profil. Set fra N. 67  digitalt foto 12-05-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/146 x6 Genstandsfoto.  6 digitalt foto 18-08-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/147 x6 Genstandsfoto.  6 digitalt foto 18-08-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/148 x6 Genstandsfoto.  6 digitalt foto 18-08-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/149 x6 Genstandsfoto.  6 digitalt foto 18-08-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/150 x10 Genstandsfoto.  10 digitalt foto 18-08-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/151 x10 Genstandsfoto.  10 digitalt foto 18-08-2015 Martin Krog 
Nielsen 

3265/152 x10 Genstandsfoto.  10 digitalt foto 18-08-2015 Martin Krog 
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Nielsen 

3265/153 x10 Genstandsfoto.  10 digitalt foto 18-08-2015 Martin Krog 
Nielsen 

 

 


