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  Arkæologisk udgravning 

Beretning 
 

Horsens Museum har i perioden den 6.9.-3.10.2011 fortaget en arkæologisk 
udgravning på den tidligere Skovhavegårds marker ved Stouby.  
Ved undersøgelsen blev der registreret og udgravet en formodet jordfæstegrav. 
Desuden blev der i hjørnet af en middelalderlig gårdtofte registreret fire 
bygninger fra middelalderens anden halvdel og renæssance. De registrerede 
bygninger er både konstruerede som sulehuse og mere traditionelle étskibede 
bygninger. Endelig i blev der i felt tre registreret stolpehuller fra mindst ét 
formodet forhistorisk bygning.  
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Undersøgelsens forhistorie  
Ultimo januar 2011 fik Horsens Museum via bygherres rådgiver, Land og Plan, Horsens, en anmodning om 
en udtalelse efter Museumsloven på et areal til privat boligudstykning. Museet vurderede, at det var 
nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse af det berørte område, før en udtalelse kunne gives. 
Der udarbejdedes et budget for en forundersøgelse, der primo februar 2011 blev sendt af sted til 
godkendelse i KUAS. Medio februar 2011 modtog Horsens Museum KUAS godkendelse. 
 
Ved forundersøgelsen, der fandt sted den 2. til 5. maj 2011, blev det konstateret, at der i tre områder var 
spor efter væsentlige arkæologiske fortidsminder. Resultatet af forundersøgelsen meddeles bygherre og der 
blev udarbejdedet tre budgetter, ét for hvert af de tre områder. 
  
Ultimo maj 2011 orienteres bygherres rådgiver om budgettallene for de arkæologiske områder. På et møde 
mellem Horsens Museum, bygherre og dennes rådgiver (den 23.5.2011) besluttes det, at område 2 og 3 
skulle opdeles i yderligere to områder. Således at der i alt opereres med fem områder, hvoraf der udarbejdes 
budgetter for de fire. Bygherre beslutter efterfølgende, at områderne 1, 2a og 3a skulle undersøges. 
Områderne 2b og 3b skulle derimod ikke undersøges, og friholdes fra anlægsarbejdet. 
Den 31. maj modtog Horsens Museum Kulturarvssyrrelsens godkendelse af budgetterne for de 
arkæologiske undersøgelser og bygherres rådgiver orienteres herom den 8. juni 2011. 
 
Den 13. juli 2011 oplyser bygherres rådgiver, at lokalplanen med den foreliggende tidsplan først bliver 
endelig færdig primo marts 2012. udgravningen kan derfor vente til 2012, det aftales imidlertid, at den 
udføres i efteråret 2011.  
 
Den 8.8.2011 modtager Horsens Museum bygherres accept af budgettet. Bygherre valgte, at der i første 
omgang kun skulle foretages undersøgelser i område 1 og område 2a, mens område 3a skulle vente. 
Udgravningen af område 1 og 2a havde opstart den 6. september 2011 og afsluttes den 3. oktober 2011.  

 
 

Administrative data 
Bygherre: Stouby Syd A/S, Vejlevej 93, 7140 Stouby 
Bygherres rådgiver: Land og Plan, Strandpromenaden 6, 8700 Horsens, v. Svend Smedegaard 
Maskine: Hyrup Maskinstation, Vejlevej 59, 7140 Stouby 
Skurvogn er stillet til rådighed af Stouby Syd A/S, Vejlevej 93, 7140 Stouby 
Toiletvogn: Dalsgaard Skurvogne, Industrivej 43, 7080 Børkop 
 
Sagens agter, dokumentation, korrespondancer og fund befinder sig på Horsens Museum under 
journalnummeret HOM2763. KUAS 2011-7.24.02/HOM-0005. 

 
 

Topografi 
Ved forundersøgelsen blev hele det 2,1 ha store område forundersøgt. Området er i dag beliggende i 
Stoubys østlige udkant og er afgrænset af bymæssig bebyggelse mod nord, vest og syd, mens der mod øst 
er dyrkede marker. Bebyggelsen mod vest og syd er af yngre dato. I begyndelsen af 1800-tallet lå flertallet af 
byens gårde nord for den nuværende Borgergade. Kun tre gård lå syd herfor, hvoraf den ene var beliggende 
i det forundersøgte områdes nordvestligste del, Skovhavegård, Borgergade 27. Gårdens bygninger blev 
nedrevet i 2011 og alle spor er i dag fjernet. Bygningerne blev ikke registreret inden nedrivning. Ifølge BBR 
lå der 6 bygninger på matriklen, hvoraf dele i de tre ældste menes at kunne føres tilbage til omkring år 1800. 
De øvrige oplyses at være opført mellem 1950 og 1980, hvoraf det ene var et skur. De tre ældste længer lå 
vinkelret på hinanden omkring en gårdsplads.  
På kortmateriale fra begyndelsen af 1800-tallet bestod gården af tre længer. Gårdens østlige og sydlige 
længe lå samme sted som før nedrivningen i 2011, mens den nord lige, der udgjorde beboelsen, var forskudt 
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med en bygningsbredde, dvs. ca. 7 m. Denne uoverensstemmelse kunne ikke erkendes ved 
forundersøgelsen, og der kan muligvis være tale om en opmålingsfejl.  
 
I 1800-tallet bestod flertallet af byens gårde af tre eller fire længer, der tilsvarende Skovhavegård lå vinkelret 
placeret på hinanden omkring en gårdsplads.  
 

 
 
 
 
 
Overordnet set er der tale om et typisk roligt morænelandskab med store bløde bakker og mellemliggende 
fugtige engdrag. Nærmere Vejle Fjord, der ligger ca. 2 km mod syd, er landskabet anderledes arret.  
Indenfor det forundersøgte område falder terrænet jævnt fra nord mod syd, ned mod et nu tilbygget engareal 
syd for det her forundersøgte område. En mindre højning ses dog indenfor områdets sydøstlige del, med sit 
højeste punkt i skellet til markerne mod øst. Udgravningens område 1/Felt 1 er beliggende her. Øst herfor 
falder terrænet igen jævnt mod øst ned mod andre engområder syd for Stoubylund.  
Undergrunden indenfor det forundersøgte område er meget varierende, men består fortrinsvis af lyst gulligt 
ler. 
 
Inden forundersøgelsen var der intet kendskab til fortidsminder på arealet. På ældre kort ses den nu 
nedrevne gård, desuden ses en ældre nordsyd-gående vej øst om gården. 
 
Tidligere er der blevet foretaget forundersøgelser umiddelbart syd for det her forundersøgte område. Ved 
disse undersøgelser blev der ikke påvises fortidsminder (SB69, HOM1723; SB74, HOM2262). Under 
hundrede meter nordvest for Skovhavegård er der kendskab til en langhøj (SB18). I denne forbindelse er 
fundet af vikingetidsbebyggelse mod nord ved Borgergade 13 af størst interesse (SB73, HOM2254). Stedet 
er ikke udgravet, men der ligger en forundersøgelsesrapport. 
 
 
  
 
 
 
 

Figur 1 Til venstre. Original-1 kort, o. 1800, moderne matrikelskel og den nu nedrevne gårds bygninger. Til 
højre et ortofo af samme. 
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Udgravningsmetode og målesystem 
Undersøgelsen har været under ledelse af arkæolog Frederik Callesen. Arkæolog Susanne Ritz Nicolaisen 
har assisteret under hele forløbet. 
 
Forløb. På undersøgelsens tre første dage blev alle tre felter åbnet. Kraftig regn kort efter afgravningen 
betød at dele af felterne lå under vand. Det har i enkelte tilfælde betydet, at det i opmåligssituationen har 
været vanskeligt præcist at finde anlæggets afgrænsning (det gælder specielt for A608, hvor den nordlige 
afgrænsning er omtrentlig).  
Efter at alle anlæg i alle felterne var indmålt med GPS, havde graven i felt 1 størst prioritet, mens 
undersøgelsen af stolpehuller og gruber i felt 2 og 3 fortrinsvis fandt sted herefter.  
 
Vejret slog senere om og blev varmt og tørt. Særligt i område 2a var dette et problem, idet den meget lerede 
undergrund blev meget hård, og anlæggene kunne kun vanskeligt undersøges. Mange af anlæggene havde 
et betydeligt omfang og den stive lerede undergrund betød, at en del anlæg herunder også store stolpehuller 
blev snittet med minigraver.   
 
Afrømningen af muld blev foretaget med en gravemaskine med en to meter bred skovl. I forbindelse med 
afdækningen blev alle iagttagede strukturer, der vurderedes at have arkæologisk interesse, ridset op og 
forsynet med et hvidt manillamærke med påskrevet anlægsnummer (A500ff).  
 
Registrering. Stolpehuller og gruber. Udvalgte stolpehuller og gruber er blevet snittet med spade eller 
minigraver og afrenset med ske, herefter er de beskrevet og tegnet i 1:20.  
 
Foto. Der er kun taget digitale fotos. Alle foto er oploaded i MUD, Museernes udgravningsdata. 
 

Figur 2 Original-1 kort. Forundersøgelsen har fundet sted indefor området markeret 
med tynd sort streg.  
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Fotogrametri: I forbindelse med registreringen af graven (A7) blev der anvendt fotogrametri til opmålingen. 
Der blev udsat 6 søm omkring anlægget, der alle blev indmålt med GPS og udgjorde referencepunkterne 
ved orienteringen i AirPhoto. 
 
Fund. Alle fund i de registrerede anlæg er hjemtaget.  
 
Opmåling. Samtlige felter, anlæg og målepunkter er efterfølgende indmålt med højpræcitions-GPS, Trimble 
R8, i System 34 Jylland-Fyn, DVR 90. 
Opmålingerne er ved optimale forhold foretaget med en tolerance på 0,02 m (horisontalt) og 0,035 m 
(vertikalt). Under dårlige opmålingsforhold kan der være målt op med en tolerance på 0,025 m (horisontalt) 
og 0,04 m (vertikalt).  
 
Opmålingsdata er genereret i MapInfo-dataformat (.dat, .id, .map, .tab) og alle data er bearbejdet i MapInfo 
9.5.1. 
 
I anlægstabellen ligger alle opmålte anlæg i form af stolpehuller, kulturlag, gruber m.m. I felttabellen ligger 
alle feltgrænser. I snittabellen ligger indmålte snit fra større undersøgte anlæg. I målepunktstabellen ligger 
målepunkter til håndtegnede anlæg og fikspunkter i landskabet, der er anvendt til nivellering. I kotetabellen 
ligger en kote for hvert opmålt punkt i anlægstabellen (opmålt i geoiden DVR90).  
 
Lister og beskrivelser fra udgravninger er registreret i MUD, Museernes Udgravningsdata.  
 
Minigraver: Der blev anvendt en minigraver til at snitte gruber og større stolpehuller i felt 2. Minigravenen 
blev ført af en arkæolog. Der blev anvendt to skovlbredder på 20 og 40 cm. Ved snit af stolpehuller blev 
minigraveren fortrinsvis anvendt til at grave en grøft udenfor anlægget, hvorefter anlægget blev snittet eller 
hugget ned med spade og renset med ske.  
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Undersøgelsens resultater 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Område 1 

Felt 1 

A7 Grav 

I felt 1, blev der registreret en et rektangulært 
stenmarkeret anlæg, der tolkes som en jordfæstegrav. 
Tolkningen bygger på anlægges form i fladen og 
stenpakningen i toppen. Der er ikke gjort fund, der i øvrigt 
har kunnet datere anlægget.  
 
Niv 1:  
I toppen af anlægget lå en rektangulær, omtrent NNV-
SSØ orienteret, systematisk placeret stenlægning. 
Stenlægningens vestlige langside var ret afsluttet, hvilket 
også nogenlunde var tilfældet for den nordlige kortside. 
Mod vest var stenlægningen i den nordlige del også ret, 
men forstyrret af gravemaskinen mod syd. Den sydlige 
kortside var til dels også forstyrret mod vest. Stenene, der 
var anvendt i belægningen, var af varierende størrelse 
dog størst i sydenden, hvor de største målte optil ca. 
20x40 cm. Mindre sten målte fx 10x20 cm, heraf flest 
mod nord. 

Placering af graven A7 

Område 2a 

Felt 3 

Område 1 

Felt 2 

Felt 1 

Figur 3 Oversigt over udgravningsområderne 1 og 2a. På kortet optræder 
Skovhavegårds bygninger i det nord vestlige hjørne. Det forundersøgte areal er 
markeret med en tynd grå streg. Nord er op. 

Figur 4 A7 Niv. 1 
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Nedgravningskanten fulgte stenlægningen et par cm udenfor. Dette galt dog ikke mod øst, hvor der også var 
gravet mere af, og stenene lå ikke in situ. Under stenlægningen anedes nedgravningskanten til en lav 
underliggende grube. 
Nedgravningskanten og fylden var i fladen regulær og velafgrænset, enkelte udposninger udgør stenspor. 
Fylden beskrives i fladen som følgende: A) mellem til mørkt gråbrunt ler, lokalt let opblandet med UG-
materiale i plamager, der synes at stamme fra dyreaktivitet. Laget ses ikke under stenene og kun mellem og 
over og må derfor være stratigrafisk yngre end stenlægningen. B) Udposning mod syd: mellem til mørkt 
brungråt ler. Flere trækulsnister, let spættet. C) Udposning mod nordvest. Mellem brungråt ler. 
 
Niv 2: 
Ved yderligere afgravning af fladen besluttes det at lave 
endnu et niveau i stenlægningen, da der nu er 
fremkommet flere, nye sten. Alle sten i dette niveau lå 
uforstyrrede, in situ. Nedgravningen var i dette niveau 
smallere, men bedre defineret; rektangulær med rundede 
hjørner. Stenlægningen heri var stadig systematisk og 
tæt, navnlig i anlæggets nordende. Fylden i anlægget er 
stadig lag A). Udposningerne mod syd B) og nordvest C) 
var ikke synlige i niveau 2. 
Under udgravningen af niveau 2 bemærkes det at mange 
af stenene havde en flad underside. I anlæggets centrale 
dele syntes stenene at ligge nogenlunde fladt. I kanterne 
(mod nord) havde stenene mere tendens til at stå lodret. 
Det kan skyldes, at de er blevet orienteret anderledes, fra 
vandret til lodret position, da graven sank sammen. 
 
Niv 3: 
Syd for balken var der et trækulsholdigt lag, der lå 
umiddelbart under stenlægningen. I flere tilfælde klæbede 
mindre (0,25 x 0,25 cm) store delvist opløste 

trækulsstykker til undersiden af stenene (Lag D). Lag D) 
var et lyst til mellem brungråt let homogen sandblandet 
ler. I laget var der gulbrune plamager, der muligvis stammer fra dyreaktivitet, og en hel del mindre opløste 
trækulsstykker. Laget er velafgrænset i fladen. 
Syd for balken lå under lag D) lag E). Lag E) ses i anlæggets sydligste del, hvorfra det breder sig ind under 
lag D) op mod og under balken, men kun nogle få cm nord for denne. 
 
Niv 4:  
Bunden af graven. Det ældste lag i anlægget var lag E). Lagets største tykkelse var midt i anlægget, hvor det 
målte 21 cm. Det er lidt uklart hvorvidt lag E) reelt var fyld eller om der var tale om et nedsivningslag. Der er 
ingen fund eller tegn på kultur i laget.  
Afgrænsningen til undergrunden var imidlertid velafgrænset. Efter optømningen af lag E) fremstod den 
formodede nedgravningskant oval i plan med skrå sider og rundet bund.  
 
Ud over trækul er der ikke gjort fund af hverken keramik eller andre genstande. Der er udtaget prøver til 
flotering og C14. Disse analyser er endnu ikke udført.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 A7 Niv 2 
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Muldtykkelsen over graven A7 var ca. 30 cm, men denne steg en del mod øst, hvor den ved feltgrænsen 
målte ca. 60 cm. En mindre vold eller dige løber i skel og det anslås at muldtykkelsen her er 70-80 cm, inden 
den igen hurtigt bliver tyndere mod øst. Dele af profilerne blev renset for få vished om, hvorvidt der var tale 
om dele af en nedpløjet gravhøj. Iagttagelserne synes imidlertid ikke at tale for en sådan tolkning, og det 
tykke muldlag synes alene at skyldes volden eller diget.  
 
Tomme grave er ikke et ukendt fænomen igennem hele forhistorien, og selv om der ved udgravningen ikke 
blev fundet genstande, kan sådanne have været der, men været af et organisk og dermed forgængeligt 
materiale. 
 
Der blev åbnet yderligere op omkring anlægget A7 for at få vished om, hvorvidt der var tale om et gravfelt. 
De strukturer der fremkom, kunne imidlertid ikke ses i en sådan sammenhæng.   

Figur 6 Øverst til venstre: 
Graven set fra nordvest. Øverst 
til højre: Graven under 
udgravning. Nederst til venstre: 
Graven set fra oven 
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Område 2a 
 
Område 2a bestod af to felter på henholdsvis 1190 og 344 m

2
. Særligt i det store sydlige felt, Felt 2, blev der 

registreret en stor anlægskoncentration i form af stolpehuller, gruber og grøfter. I det mindre nordøst for 
liggende felt, Felt 3, var anlæggene primært koncentreret til feltets nordligste del.   
Aktiviteterne i Felt 2 skal primært dateres til yngre middelalder, renæssance samt muligvis også nyere tid. To 
af gruberne kunne dog dateres til yngre bronzealder.  
 

Felt 2 

Yngre bronzealder 

De ældste daterede anlæg var to gruber, der på baggrund af keramikken kunne dateres til yngre 
bronzealder.  
 
A550  
Gruben var omtrent cirkulær i plan (diameter ca. 160 cm, dybde ca. 70 cm). Siderne var omtrent lodrette 
mod vest og syd og skrå mod øst, hvor der var små trappelignende afsatser. 
Fyldet i gruben kunne deles i seks lag: a) Homogent mellem gråt til gråbrunt let sandet ler, iblandet spredte 
småsten og trækulsnister. b) Tynd og lidt diffust afgrænset horisont af trækul. c) Heterogen blanding af lyst til 
mellem let sandet gråt og gråbrunt ler spættet af gulbrune klatter af let sandet undergrundsler, iblandet 
spredte småsten. d) Som lag b). f) homogent mellem til mørkt gråt fedtet let sandet ler. Særligt ved bunden 
mod vest var der rester af keramik og langs bunden et tyndt lag trækul.  
 
A761 
Grube med usikker form i plan, uregelmæssige sider i snit og let afrundet bund (diameter ca. 90 cm, dybde 
ca. 50 cm).  
Fyldet i gruben kan deles i tre lag: A) Homogent mellem gråbrunt let sandet ler. Iblandet spredte sten og 
enkelte stykker trækul, samt lidt keramik. B) Let spættet blanding af lyst til mellem gråt let sandet ler. Spættet 
i flere grålige nuancer samt diffust afgrænsede klatter af undergrundsler. Iblandet en del keramik (YBA) 
C) Som B) men mere fedtet og mørkere og uden keramik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 7 Snit gennem A550 til højre og A761. Set fra SV.  
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En sikker tolkning af gruberne er ikke opnået ved den arkæologiske undersøgelse. Set i sammenhæng med 
andre lignende anlæg fra samme periode, er der umiddelbart tre mulige tolkninger.  

 
 
 

1. Nedgravningerne er primært gravet for at skaffe ler til forskellige formål. Det kunne være til 
fremstillingen af keramik eller klining af bygninger. Sådanne råstofgruber er udbredte i forhistorisk 
sammenhæng. Ofte ligger gruberne et stykke fra bygningerne, 10-20 m.  

2. Der er tale om en ovn. Ovne fra denne periode består ofte af to gruber. Dels en mindre grube hvor 
selve ovnkamret var og dels en større indfyringsgrube. På illustrationen nedenfor ses et eksempel 
på en ovn fra Havegårde ved Tørring, HOM2577. I dette tilfælde var der ved ovnkammeret tydelige 
spor efter varmepåvirkning af undergrunden (i) og den sammenstyrtede ovnkappe (h). I denne ovn 
blev der fundet store mængder ødelagt og fejlbrændt keramik, der antageligt stammer fra den sidste 
brænding. I Stouby synes det vigtige brændte element at mangle. 
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Figur 9 Snit i ovn fra Tørring, HOM2577, YBA. Ovnkamret ses i 
højre side. Bunden (i) og den sammenstyrtede kappe (h). I den 
dybe del af gruben til venstre (de lyse lag) er der tale ler, mens 

de mørkelag udgør indfyringsgruben.    
 

 

Figur 8 Gruberne A550 og A761. Til højre i lag B ses to af de omtalte kar. Til venstre er de to trækul- 
horisonter markeret med grå. 
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3. En tredje mulighed kunne være, at der er tale om en kælder, som der kendes flere af i Horsens 
Museum ansvarsområde. Nedenstående eksempel er fra Brædstrup, HOM2118. Disse kældre 
kendes i flere størrelser, men fælles for dem synes at være, at de ligger inde i en bygning, som 
hovedregel i det østligste fag. I Stouby er der ikke registreret stolpehuller der indgår i et treskibet 
langhus, som ellers var kendetegnende for byggeskikkende i yngre bronzealder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ganske specielt for den lille grube mod øst, A761, var de to muligvis tre hele eller næsten hele har. Hele kar 
i stolpehuller og gruber er ofte ofre. I dette tilfælde lå karrene imidlertid ned, hvilket ikke taler for en sådan 
tolkning. Der er således flere uafklarede spørgsmål om gruberne. Spørgsmål der muligvis vil kunne afklares, 
hvis fremtidige udgravninger kan fastslå periodens bebyggelsesmønster i området.    
 
 

 

Middelalder og senere perioder 

 
Anlæg fra middelalder og senere perioder kan udskilles i mindst fire bygninger, der tidsmæssigt overlapper 
hinanden. Der er således ikke tvivl om, at der både er repræsenteret étskibede, toskibede og muligvis også 
treskibede bygninger. Tolkningen af konstruktionerne er sket på baggrund af fladeopmålingerne, 
registreringer af anlæggenes dybde og fyld. Der er på stedet ikke bevaret kulturlag såsom gulve og 
affaldslag, og de enkelte anlæg, såsom stolpehuller, ligger således som løsrevne kontekster og kun i få 
tilfælde blev der gjort stratigrafiske iagttagelser, der kan fastlægge en indbyrdes kronologi.  
Tolkninger af bygningskonstruktioner fra denne arkæologiske periode er behæftet med en vis usikkerhed, 
ikke mindst fordi perioden er kendetegnet ved, at der er mange forskellige bygningstyper og flere 

Figur 10 Snit i kældergrube fra Brædstrup, HOM2118, YBA. 
Den stiplede streg udgør nedgravningskanten. Til venstre anes 
resterne af en trappelignende trappenedgang.  

Figur 11 Udgravning af det ene af karrene i den lille østlige grube A761. Set henholdsvis fra Sydøst og syd. 
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konstruktionsmæssige løsninger, der uden problemer kan indgå i samme bygning. Som udgangspunkt må 
det dog formodes, at bygningerne har været nogenlunde regelrette, men efterhånden som der er opstået nye 
behov, er der blevet bygget til og bygget om. 
Særligt problematisk er det naturligvis, at hele eller dele af bygninger fra middelalderen og frem blev bygget 
på syld, og med mindre der er bevaret kulturlag eller syldsten, bliver disse bygninger så godt som usynlige i 
udgravningssituationen.  
 
 

Bygninger 

A800 

To-skibet nordsyd-orienteret bygning, sulehus. Bygningen består af mindst seks tagbærende stolper (A508, 
A510, A671, A673, A680, A681), og fortsætter muligvis yderligere nord ud af feltet, hvor A670 kan udgøre et 
syvende tagbærende stolpehul. Stolpehullerne har en indbyrdes afstand af 271-305 cm, dog er afstanden til 
den nordligste stolpe (A670) 355 cm. De tagbærende stolperhuller var rektangulære i fladen, og de snittede 
havde lodrette sider og flad bund med en dybde på 35-38 cm. Bygningens længde er mindst 14 m, 
medtages A670 er den mindst 18 m.  
Formodede vægforløb blev registreret både mod vest og øst. Det vestlige forløb (A618, A619, A679, A663, 
A678, A676) stod med en afstand af ca. 270 cm fra de tagbærende stolperhuller. Stolpehullerne var ikke 
placereret systematisk ud for de tagværende stolpehuller. Dybden af disse stolpehuller var bare 5-6 cm. I 
dette forløb skal det bemærkes, at der i de for to af stolpehullerne (A619, A679) var ekstra stolper (A621). 
Der kan muligvis være tale om dørstolper i en ca. 170 cm bred åbning.  
Det østlige forløb bestod af to rækker. Nordligst stolpehullerne A518, A513, A506, der stod med en afstand 
af ca. 250 cm fra den tagbærende række. Sydligst stolpehullerne (A502, A502, A500) der stod med en 
afstand af ca. 312 cm fra den tagbærende række. Bygningen samlede bredde mod nord var således 520 cm 
mod nord og 636 cm mod syd. Forskellene i bygningens bredde kan muligvis skyldes, at der mod syd har 
været et udskud, med en bredde af ca. én meter.     
 
I stolpehullet A673 blev der fundet et lille sideskår, angiveligt af yngre gråbrændt type, dekoreret med to 
omløbende riller (X19). Det er usikkert, hvorvidt keramikken fra yngre middelalder også placerer bygningen i 
denne periode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 12 Bygning A800. Pilen markerer et muligt indgangsparti.  
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A801 

En-skibet nordsyd-orienteret bygning. Bygningen består af mindst fire tagbærende stolper (A675, A509, 
A623, A756), og antageligt er der yderligere et fag mod syd (A759, A528). Det er uklart, hvorvidt bygningen 
forsatte nord ud af feltet, men det må formodes at være tilfældet. De stolpehuller der med rimelig sikkerhed 
var sammenhørende, var alle meget kraftige med en dybde på 53-58 cm.  
I det nordvestlige hjørne kan stolpehullet A756, muligvis være en udskiftning af A755, eller omvendt. Noget 
tilsvarende kan være tilfældet mod syd, hvor A757 og A528 begge kan udgøre den yngste fase. I det 
sydøstlige hjørne har den brøndlignende nedgravning A682 fjernet de fleste spor, men A759 kan muligvis 
være en rest af et ældre stolpehul.  
Bygningen bredde anslås at have været ca. 520 cm, mens længden mindst har været 9 m. Medtages det 
sydlige sæt har bygningen mindst været 15 m.  
Der blev ikke gjort daterende fund i bygningen.        

A802 

En-skibet nordsyd-orienteret bygning. Bygningen bestod af mindst seks stolpehuller (A641,A667, A637, 
A665, A607, A620). Samt muligvis også et sydligere fag (A600, A758 eller muligvis fjernet af samme, A758 
kan evt. indgå i A807).  Det er uklart, hvorvidt bygningen forsatte nord ud af feltet, men det må formodes at 
have været tilfældet. Stolpehullerne i bygningen var forholdsvis ensartede med en dybde på 28-36 cm. Kun 
A665 faldt ved siden af og havde en dybde på bare 6 cm. Stolperne stod parvist med en indbyrdes afstand 
på midten af 530-540 cm, nordligst dog kun 450 cm. Afstanden mellem stolpesættene varierede fra 518 for 
det midterste sæt til 570 for det sydligste og 610 for det nordligste. Bygningens samlede længde har mindst 
været 17 m (alle fire sæt er medregnet). 
 
I den østlige stolpehulsrække var der ca. 190 cm nord for A620 et dybt stolpehul (A622) på 51 cm. 
Stolpehullets funktion og sammenhæng er ukendt, men det kan formodes, at der er tale om et indgangsparti 
i denne bygning. Særligt indenfor de to nordlige fag var der en række små stolpehuller, som ikke umiddelbart 
kan indplaceres i nogen konstruktion. Det er således også uklart hvorvidt enkelte af disse stolpehuller har 
haft en funktion i denne bygning. 
Der er ikke gjort fund der daterer bygningen. Stratigrafisk er den dog ældre end A804. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 13 Bygning A801. 
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A807 

Konstruktionerne A803-806 er givetvis én og samme bygning, men meget tyder på at bygningen skal 
inddeles i flere faser, der dækker over om-, ud- og tilbygninger. Faserne betegnes samlet A807. Der er kun 
ganske få overlap, og de indbyrdes stratigrafiske forhold har ikke været mulige at udrede. For at tydeliggøre 
de forskellige konstruktions elementer er den delt op og fået tre konstruktions numre. A803 og A804 udgør to 
faser af midtsuler, A805 dækker over ydervæggene og A806 er udskud.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14 Bygning A802. Pilen markerer et muligt indgangsparti.  
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A805 
 
Af opmålingsplanen fremtræder bygningens to ydervægge tydeligt. Begge kan de følges over knap 26,5 m, 
hvilket ikke nødvendigvis også udgør bygningens fulde længde. Stolpehullerne i det sydlige forløb (A683, 
A542, A554, A562, A566, A529, A524) står mere spredt end tilfældet er det nordlige forløb (A582, A752, 
A572, A533, A568, A604, A612).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stolpehullerne var i det sydlige forløb forholdsvis lave med udtagelse af to stolper midt i forløbet (A567, 
A566), der havde en dybde på ca. 30 cm. Dybden af de øvrige stolpehuller i forløbet oversteg ikke 15 cm. 
Det kan ikke udelukkes, at der i disse tilfælde er tale om stenspor: Dvs. at bygningens sydvæg kan have 
været funderet med en kombination af jordgravede stolper og stensyld. Mod denne antagelse taler dog det 
forhold, at hvis de dybe stolpehuller i det nordlige forløb (se nedenfor) parres med de registrerede anlæg i 
det sydlige forløb, står de forholdsvis taktfast med en indbyrdes afstand af 470-500 cm (omtrent svarende til 
8 alen af 62 cm).  
 
De otte alen er interessante fordi dette mål omtrentligt også udgør bygningens bredde, dvs. afstanden 
mellem det sydlige og nordlige vægforløb. Som skrevet ovenfor står stolpehullerne tættere i det nordlige 
forløb, men modsat i den sydlige er der her flere dybe stolpehuller (25-38 cm). De står med en indbyrdes 
afstand af 380-560 cm, og omtrent parvist med stolperne i det sydlige forløb.  
Mellem de dybe stolpehuller ses andre mindre stolpehuller med en dybde på mellem 4 og 15 cm. Særligt 
mod vest synes der ikke at være tvivl om, at der er tale om stolpehuller, mens det mod øst ikke kan 
udelukkes, at der er tale om stenspor, og anlæggene har her samme form som i det sydlige forløb.  
 
 

Figur 15 Ydervæggene A805.  
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A803 og A804 
Alt peger på at at bygningens tag har været båret af store suler midt i bygningen. Flere af sulerne er 
tydeligvis blevet udskiftet, men der synes ikke at være tale om en konsekvent udskiftning af alle sulerne på 
én gang.  
De to faser må være tidsmæssigt nær hinanden, men en sikker kronologi kan ikke udredes. Til den ene fase 
A803 indgår stolpehullerne A584, A547, A560 og A586. Stolpehullerne her en ensartet dybde på på 34-40 
cm. De tre vestlige står med en indbyrdes afstand af henholdsvis 550 cm og 625 cm, mens der er 975 cm til 
den østligste, hvilket muligvis taler for, at den østligste stolpehul ikke skal medtages.  
Den anden fase A804 består af seks stolpehuller (A539 A546, A584, A557, A585, A760). Disse stolper stod 
med en indbyrdes afstand af 460-650 cm. De vestligste stolper var dybe 36-50 cm, mens de midterste var 
lave og måske i virkeligheden stenspor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16 Grid af 62x62 cm, og alle stolpehuller i konstruktionerne A803-807 

Figur 17 A804, sulernes placering midt i bygningen.  
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Sulebygninger er sjældne i det østjyske. I begyndelsen af det 20. århundrede var der således kun kendskab 
til to bygninger af denne type syd for Viborg, begge disse var beliggende i Bjerre Herred. Hvorimod de er ret 

almindelige på Fyn og i Salling (Zangenberg H, 1926: Danske Bøndergaarde. Grundplaner og 

Konstruktioner).  
Arkæologiske udgravninger har imidlertid afsløret, at konstruktionstypen har været mere udbredt på egnen 
end hidtil antaget, men givetvis er bygningstypen gennem århundrederne blevet helt fortrængt af almindeligt 
bindingsværkbyggeri.  
 
 

 
 
 
 
 

Figur 18 A803, Sulernes placering midt i bygningen.  

Figur 19 til venstre en stor sulebygning fra Vinten vest for Horsens. Bygningen havde flere faser, men var 
endnu i brug o. år 1800 (HOM2312). Til højre et fynsk sulehus. Efter Zangenberg 1926. 
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A806 
På sydsiden af det sydlige stolpeforløb ses et parallelt forløb, primært bestående af mindre stolpehuller, med 
en dybde på 8-16 cm (A656, A653, A655, A648, A651, A647). Afstanden mellem de to rækker er knap en 
meter. Rækken kan følges over mindst 10,9 m. Den indbyrdes afstand mellem de to rækker (A805 og A806) 
indikerer, at der er tale om et udskud på bygningens sydside.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Stolperne i udskuddet står kun delvist parvist med stolperne i bygningen og det må formodes, at spærene i 
udskuddet ligger på hovedhusets rem. En tilsvarende række nord for A805’s nordlige række kunne tyde på, 
at der også her var tale om et udskud. Afstanden mellem de to rækker er dog her mindre, ca. 75 cm, men 
forløbet af denne række svarer til det sydlige. 
Med de to udskud får bygningen (A807) en samlet bredde af ca. 6,5 m på det midterste stykke, mens de 
manglende udskudsstolper i bygningens ender her giver bygningen en bredde af ca. 5 m.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 20 A806 udskudsstolperne i bygningen. 

Figur 21 Højremsbygning fra Viborg egnen. 
Efter Zangenberg 1926.  
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Grøfter  

A504 

Grøften har her en bredde af 90 cm og en dybde af 30 cm med skrå sider og rund bund. Overgangen til 
undergrunden var skarp, derimod var der en diffus overgang mellem pløjelaget og A504. Fylden i grøften 
A504 var homogent mellem til mørkt brungråt let humøst sandblandet ler. Der blev iagttages enkelte spredte 
trækulsnister og nister af rødbrændt ler. Enkelte småsten (diameter op til 5 cm) som i den omgivende 
undergrund. Fylden i anlæggets øverste del var noget opblandet med brungult undergrundsler, mens de 
mod bunden kun udgjorde små klumper.  
 
I fladen var grøften omtrent orienteret efter verdenshjørnerne. Vestligst et ca. 24 m lang østvest-orienteret 
forløb, der blev afsluttet midt i feltet. Østligst er nordsyd-orienteret forløb, vinkelret på det vestlige forløb. 
Også dette forløb kunne følges over ca. 24 m inden det forsvandt nordud af feltet.  Grøften blev desuden 
fundet nordligere og grøftens nordsydlige forløb var således mindst 50 m.  
 
Grøftens retvinklede forløb og det forhold, at alle de registrerede bygninger respekterer og orienteres sig på 
samme måde, indikerer at grøften udgør et tofteskel. Størrelsen på toften kan ikke fastslås med sikkerhed, 
men arkæologiske og topografiske iagttagelser tyder på, at toften mindst har udgjort mindst 50x50 m.  
 

A689 

Grøft. Overgangen mellem pløjelaget og den underliggende A689 er tydelig, omend fylden i A689 i farve og 
beskaffenhed kun adskiller sig en anelse fra den overliggende muld. Fylden i A689 var let humøs, homogen 
lys til mellem brungrå sandblandet ler og kun ganske lidt opblandet med brungult undergrundsmateriale. Der 
ses nister af trækul og rødbrændt ler spredt i fylden. Enkelte småsten (max diameter 5 cm) som i omgivende 
undergrund. Anlægget er skarpt afgrænset mod undergrunden, rundbundet med skrå sider, der toner fylden 
ud i muldlaget. 
Grøften blev ved forundersøgelsen registreret både nord og syd for udgravningsfeltet, og den kan derved 
følges over mindst 100 m. Det må formodes at den forbinder engområdet syd for det forundersøgte areal, 
med ældre vejforløb nord for det forundersøgte område. Der er ikke noget på de ældste tilrådighedværende 
kort der afspejler dette grøftforløb. Afgrænsningen der må formodes at udgøre et juridisk skel, er omkring år 
1800 helt forsvundet.  
Ved forundersøgelsen blev der i grøften mod syd fundet et stykke jydepotte, og den må således antageligt 
være blevet fyldt op mellem år 1500 og 1800.  
Der er ikke foretaget naturvidenskabelige analyser af fyldlagene i grøften, og det kan således ikke med 
sikkerhed afgøres, hvor længe og hvorvidt grøften har stået åben. De arkæologiske iagttagelser tyder 
imidlertid ikke på, at den har stået åben i længere tid.   
 

Hegn  

A808 

I vestlig forlængelse af grøften A504, blev der registreret flere mindre stolpehuller (A597, A684, A685, A594, 
A593, A591). De må formodes at udgøre dele af et hegn og derved forsatte den afgrænsning som grøften 
markerede mod øst og nord. 
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Felt 3 

I det lille felt mod nordøst fremkom der en række tydelige og velafgrænsede stolpehuller. Stolpehullerne lå 
imidlertid så nordligt i feltet, at en sikker forståelse af den eller de konstruktioner som stolpehullerne har 
indgået i, ikke har kunnet erkendes med sikkerhed. Stolpehullerne var af en ganske anden karakter end 
stolpehullerne i det store felt 2, og det må formodes, at der var tale om stolpehuller fra en anden antageligt 
forhistorisk periode. På baggrund af stolpehullernes karakter må det formodes, at flere af stolpehullerne 
indgår i bygninger eller bygningslignende konstruktioner, der dog delvist skal søges nord for feltet. Afstanden 
mellem de to forløb kunne tyde på, at der er tale om et hegnshus eller lignende, som de fx  
kendes i romersk jernalder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sammenfatning 

Ved udgravningen blev der afdækket forskellige strukturer der tidsmæssigt er hjemhørende i forhistorisk tid 
samt middelalder og nyere tid. Ses der bort fra gruberne fra yngre bronzealder, gælder det for de øvrige 
formodede forhistoriske anlæg, at de ikke med sikkerhed kan indplaceres en bestemt periode. C14-analyser 
af trækul fra den formodede grav A7, vil på et senere tidspunkt, kunne datere den. Mere vanskeligt er det for 
de strukturer, der er registreret i felt 3. Anlæggene ligger så yderligt i feltet, at de ikke med sikkerhed kan 
indplaceres i en bestemt kontekst, men de indgår angiveligt i en eller flere bygninger.  
 
Langt bedre ser det ud for registreringerne i felt 2. Anlæggene i feltet kan deles i to. Ældst er to gruber fra 
yngre bronzealder. Funktionen er ikke helt entydigt, dog må det formodes, at der er tale om gruber primært 
gravet for at skaffe ler. 
Mest dominerende er dog en lang række anlæg, primært bestående af stolpehuller. Anlæggene skal på 
baggrund af keramik fra forundersøgelsen og udgravningen dateres til perioden efter 1300.  

Figur 22 Oversigt over felt 3. De mulige bygningsdele er markeret med 
streger 
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Også i dette tilfælde udgør udgravningsområdet kun en mindre del af bebyggelsesområdet. Bygningernes 
placering og tilstedeværelsen af to grøfter indikerer, at det udgravede område udgør en gårdtoftes sydøstlige 
del, og det har dermed ikke været muligt at danne sig et samlet overblik over hele toftens organisering. Det 
synes imidlertid at stå klart, at alle faser af bygninger lægger sig vinkelret på hinanden langs tofteskellet. 
Bygningerne synes at ligge som selvstændige konstruktioner og ikke været bygget sammen til et egentligt 
sammenhængende lukket anlæg, som det er kendetegnende for yngre gårdbyggeri. Men svarende hertil 
synes bygningerne opført, så der har været god plads til en gårdsplads nordvest for udgravningsområdet. 
Registreringer i forundersøgelsen viste at toftens bygninger breder sig nord ud af feltet, og keramikfund i 
flere af disse anlæg har vist, at flere af disse bygninger skal placeres i 1300-tallet.  
 
Udgravningerne har afsløret at toftens bygninger har bestået af meget forskellige konstruktioner og 
dimensioner. To bygningerne havde stolpehuller med en dybde på over 50 cm, hvilket vidner om, at de har 
indgået i bygninger, hvor der er brugt tømmer med anseelige dimensioner, mens andre bygninger må have 
været mere spinkle og stolpehullerne fra de tagbærende stolper havde en dybde på omkring 30 cm, mens 
stolpehuller i vægge var noget lavere.  
Der er der umiddelbart to forklaringer på, hvorfor der findes disse variationer. For det første repræsenterer 
bygningerne en meget lang tidsmæssig periode på op til 400 år. De fragmentariske bevaringsforhold tillader 
imidlertid ikke med sikkerhed at udrede den kronologiske udvikling. For det andet har forskellige 
bygningstyper tjent forskellige formål og den varierende placering af stolperne har været et aktiv i nogle 
situationer og ikke i andre. En sikker funktionsbestemmelse kan på baggrund af materialet ikke udredes. 
 
Der er således ikke tale om et statisk gårdsanlæg, men om et gårdsanlæg der gentagende gange er blevet 
ud- og ombygget for at tilfredsstille tidens behov. Den klassiske lukkede gård er således et resultat af mange 
års byggeaktivitet på stedet.  
 

Fremtidigt arbejde på stedet  

Område 1 blev ved den arkæologiske udgravning færdigundersøgt. Det skal her samtidig tilføjes, at det ikke 
kan udelukkes, at der kan være anlæg af samme karakter på nabomarken mod øst. Dette kan evt. få 
betydning i forbindelse med mulige planer om en 2. udstykningsetape. Område 2a er ligeledes 
færdigundersøgt, men områderne 2b, 3a og 3b skal undersøges arkæologisk, inden anlægsarbejdet kan 
påbegyndes her.     
. 
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Fundliste 
 
Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 06-09-2011  

17 Jern Hestesko Yngre middelalder (1400-tal)-
Nyere tid (1661 - ) 

 

18 Keramik/historisk 
tid 

Gråvare, randskår Yngre Middelalder (1250 - 
1535)-Nyere tid (1661 - ) 

675 

19 Keramik/historisk 
tid 

Gråvare, bugskår Yngre Middelalder (1250 - 
1535)-Nyere tid (1661 - ) 

673 

20 Keramik / oldtid Kar, helt - se beskrivelse Yngre Bronzealder 761 

21 Keramik / oldtid Kar, helt - se beskrivelse Yngre Bronzealder 761 

22 Keramik / oldtid Sideskår Yngre Bronzealder 550 

23 Keramik/historisk 
tid 

Sideskår, ubestemt Middelalder-Nyere tid (1661 - 
) 

 

24 Keramik/historisk 
tid 

Sideskår, ubestemt Yngre middelalder (1500-tal)-
Nyere tid (1661 - ) 

 

25 Keramik / oldtid Randskår Udateret 624 

26 Keramik/historisk 
tid 

Gråvare, fod Middelalder-Nyere tid (1661 - 
) 

689 

27 Jord  til flotering  Historisk tid (1067 -) 546 

28 Jord  til flotering  Historisk tid (1067 -) 620 

29 Jord  til flotering  Oldtid 7 

30 Jord  til flotering  Historisk tid (1067 -) 509 

31 Jord  til flotering  Historisk tid (1067 -) 671 

32 Jord  til flotering  Historisk tid (1067 -) 623 

33 Jord  til flotering  Historisk tid (1067 -) 504 

34 Jord  til flotering  Historisk tid (1067 -) 624 

35 Jord  til flotering  Historisk tid (1067 -) 761 

36 Flint Afslag Oldtid 761 

37 Træ Trækul Oldtid 761 
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Fundbeskrivelse 
 
 
18 
Yngre Middelalder (1250 - 1535)-Nyere tid (1661 - ) 
Lille sideskår af yndre gråbrændt type. Skåret er for lille 
til med sikkerhed at bestemme typen, men antageligt er 
den "kølleformet" eller fortykket på ydersiden og på 
ydersiden er der en vulst med en lille kehl på hver side.  
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 675 
Fund:  
 
19 
Yngre Middelalder (1250 - 1535)-Nyere tid (1661 - ) 
Lille sideskår antageligt af yngre gråbrændt type. Godset 
er hårdbrændt fintmagret i mellem grå nuancer. På 
ydersiden er der spor efter en dekoration i form af to 
omløbende riller.  
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 673 
Fund:  
 
20 
Yngre Bronzealder 
Helt kar (kar 2). Karret er blødt brændt og groft magret. 
Karret har flad bund med en diameter på ca. 14 cm. 
Ydersiden er beklasket fra ca. 2 cm over bunden til ca. 
3,5 cm under randen, hvor beklaskningen afsluttes ved en 
omløbende liste med indtrykninger, muligvis fra en pind. 
Randen er lodret og lige til let afrundet på oversiden.  
Ydersiden er rødbrun, mens indersiden er mellem grå. 
Karet vejer i alt 1575 g. 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 761 
Fund:  
 
21 
Yngre Bronzealder 
Dele af to kar (kar 1+3). Ved beskrivelse er der lidt svære 
at adskille og der kan være sket en sammenblanding af de 
to i beskrivelsen. Kar 1. Karret er blødt brændt og groft 
magret. Karret har flad bund. Ydersiden er rødbrun, 
mens indersiden er mellem grå. Karret er beklasket på 
ydersiden. Den flade bund har en diameter på 12,5 cm. 
Kar 2. Bekasket på ydersiden, dog ikke de øverste ca. 8 
cm. Overgangen mellem den beskaskede og ubekaskede 
er  markeret med en ca. 6 cm lang og 1 cm bred liste med 
indtryk fra pind. Antallet af lister er lidt usikkert, men der 
er over to. Randen er lodret og på oversiden let afrundet. 
Karet er blevet repereret to steder, og på hver side af 
revnen ses klikhuller. Hullerne er boret 1,5 2 cm fra 
revnen. De to kar vejer i alt 5375 g. 
Tegninger:  

Foto:  
Anlæg: 761 
Fund:  
 
22 
Yngre Bronzealder 
Sideskår fra groftmagret kar der er beklasket på 
ydersiden. Godset er i grållige og brunlige nuancer. 
Godstykkelsen er ca. 0,9 cm.  
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 550 
Fund:  
 
23 
Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 
Løsfund. Fra bunkerne mod nordøst i det store felt. Der 
er tale om et lille fragment, men der er angiveligt tale om 
en hank med en langsgående kehl. Godset er i lyst til 
mellem brungrå nuancer. Det er lidt usikkert hvor den 
skal indplaceres.   
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg:  
Fund:  
 
24 
Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 
Løsfund - stammer antageligt fra A622 eller A624. Lille 
bitte sideskår af udvendigt glasseret rødgods. Glasuren er 
lys brungul med en lill vulst angiveligt mellem to 
drejeriller.  
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg:  
Fund:  
 
25 
Udateret 
Keramik rand eller hank. Efter vask er der snarere tale 
om et bugskår. Godset er blødt brændt i lys brunlig 
nuance med tydelige magringskorn.  
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 624 
Fund:  
 
26 
Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 
Ben fra stjertpotte. Jydepotte. Godset er sortgråt på 
ydersiden og lys til mellem brungrå skærv. Benet er 
knækket. 110 g.  
Tegninger:  
Foto:  
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Anlæg: 689 
Fund:  
 
27 
Historisk tid (1067 -) 
Fra sekundær nedgravning i ... lag. 4 liter. 3.10.2011 SRN 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 546 
Fund:  
 
28 
Historisk tid (1067 -) 
4 liter. 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 620 
Fund:  
 
29 
Oldtid 
To poser med jord fra lag D. Hele laget er forsøgt 
indsamlet. I alt 5 liter. 22 og 31.9.2011 SRN 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 7 
Fund:  
 
30 
Historisk tid (1067 -) 
Fra stolpespor over sten. 3 liter. 3.10.2011 SRN 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 509 
Fund:  
 
31 
Historisk tid (1067 -) 
4 liter. 3.10.2011 SRN. 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 671 
Fund:  
 
32 
Historisk tid (1067 -) 

4 liter. 3.10.2011 SRN 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 623 
Fund:  
 
33 
Historisk tid (1067 -) 
Fra bunden af grøften. 4 liter. 3.10.2011 SRN 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 504 
Fund:  
 
34 
Historisk tid (1067 -) 
3 liter. 27.9.2011 SRN.  
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 624 
Fund:  
 
35 
Historisk tid (1067 -) 
1 liter indholdet af kar 2. 3.10.2011 FC 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 761 
Fund:  
 
36 
Oldtid 
to små flinteafslag.  
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 761 
Fund:  
 
37 
Oldtid 
Lille stykke trækul.  
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 761 
Fund:  
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Tegningsliste 
 
Tegning Målesto

k 
Type Anlæg Beskrivelse Dato Tegner 

 

1 1:20 Plantegning 7 A7, Niv3 13-09-2011 Frederik 
Callesen 

2 1:20 Plantegning 7 A7, Niv4, bund 19-09-2011 Susanne Ritz 
Nicolaisen 

3 1:10 Profiltegning 7 A7 Profiltegning af balkens 
sydsiden 

19-09-2011 Frederik 
Callesen 

4 Ikke 
målfast 

Plantegning 7 A7, Koteopmåling af Niv 1 13-09-2011 Frederik 
Callesen 

5 Ikke 
målfast 

Plantegning 7 A7, Koteopmåling af Niv 2 15-09-2011 Frederik 
Callesen 

6 Ikke 
målfast 

Plantegning 7 A7, Supplerende tegning af Niv 2  19-09-2011 Frederik 
Callesen 

7 1:20 Profiltegning 504,689 Snit gennem grøfterne A504, A689 03-10-2011 Susanne Ritz 
Nicolaisen 
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Anlægsliste 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår 
i 

Består af 

Kampagne: 06-09-2011  

7 Grav Jordfæstegrav Oldtid-Oldtid  1,2,3,4,
5,6 

  

500 Stolpehul Vægstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

800  800  

501 Stolpehul Vægstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

800  800  

502 Stolpehul Vægstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

800  800  

504 Afgrænsning Grøft Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

 7   

506 Stolpehul Vægstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

800  800  

507 Udgår Udgår Udateret-Udateret     

508 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

800  800  

509 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

801  801  

510 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

800  800  

513 Stolpehul Vægstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

800  800  

518 Stolpehul Vægstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

800  800  

520 Sten Stenspor, Natur Udateret-Udateret     

522 Udgår Udgår Udateret-Udateret     

523 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

806  806  

524 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

805  805  

525 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

526 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

806  806  

528 Grube Grube Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

801  801  

529 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

805  805  

531 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

805  805  

532 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

805  805  

533 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

805  805  

539 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

804  804  

542 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

805  805  

543 Naturfænomen Dyregang Udateret-Udateret     

544 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

545 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk     
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tid (1536-1660) 

546 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

804  804  

547 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

803  803  

549 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

550 Grube Grube Yngre Bronzealder-Ældre 
Jernalder 

    

551 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

806  806  

552 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

553 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

554 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

805  805  

555 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

806  806  

556 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

803  803  

557 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

558 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

559 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

560 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

804  804  

561 Afgrænsning Grøft Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

562 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

805  805  

563 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

564 Udgår Udgår Udateret-Udateret     

565 Udgår Udgår Udateret-Udateret     

566 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

806  806  

567 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

805  805  

568 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

806  806  

569 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

570 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

571 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

806  806  

572 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

805  805  

574 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

806  806  

576 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

577 Udgår Udgår Udateret-Udateret     

578 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

806  806  
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579 Grube Koge-/ildgrube Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

580 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

806  806  

581 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

582 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

805  805  

584 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

803  803  

586 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

804  804  

598 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

599 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

600 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

802  802  

601 Udgår Udgår Udateret-Udateret     

603 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

604 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

805  805  

605 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

806  806  

606 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

607 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

802  802  

609 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

806  806  

610 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

611 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

612 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

805  805  

613 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

806  806  

614 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

615 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

616 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

617 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

802    

618 Stolpehul Vægstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

800  800  

619 Stolpehul Vægstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

800  800  

620 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

802  802  

621 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

800  800  

622 Stolpehul Dørstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

802  802  

623 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 801  801  
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tid (1536-1660) 

624 Stolpehul Stolpehul Udateret-Udateret     

627 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

628 Stolpehul Stolpehul Udateret-Udateret     

631 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

634 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

635 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

636 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

637 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

802  802  

638 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

639 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

640 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

641 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

802  802  

642 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

643 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

644 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

645 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

646 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

647 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

807  807  

648 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

807  807  

651 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

807  807  

653 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

807  807  

655 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

807    

656 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

807  807  

657 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

659 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

806  806  

661 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

662 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

663 Stolpehul Vægstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

800  800  

664 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

665 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk   802  
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tid (1536-1660) 

666 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

667 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

  802  

668 Grube Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

801  801  

670 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

800  800  

671 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

800  800  

673 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

800  800  

674 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

806  806  

675 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

801  801  

676 Stolpehul Vægstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

800  800  

678 Stolpehul Vægstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

800  800  

679 Stolpehul Vægstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

800  800  

680 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

800  800  

681 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

800  800  

682 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

683 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

805  805  

689 Afgrænsning Grøft Middelalder-Nyere tid (1661 - )  7   

690 Sten Stenspor, Natur Udateret-Udateret     

692 Grube Grube  Udateret-Udateret     

693 Ikke tolkbart Ikke tolkbart Udateret-Udateret     

695 Grube Grube Udateret-Udateret     

701 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

702 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

703 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

704 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

705 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

709 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

711 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

718 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

720 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

721 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

722 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 
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723 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

724 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

725 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

726 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

738 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

751 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

752 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

805  805  

753 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

754 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

755 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

801    

756 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

801  801  

757 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

758 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

759 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

801  801  

760 Stolpehul Tagstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

803  803  

761 Grube Grube Yngre Bronzealder-Ældre 
Jernalder 

    

775 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

    

800 Bygning 2-skibet hus Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

   500,501,
502,506,
508,510,
513,518,
618,619,
621,663,
670,671,
673,676,
678,679,
680,681 

801 Bygning 1-skibet hus Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

   509,528,
623,668,
675,756,
759 

802 Bygning 1-skibet hus Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

   600,607,
620,622,
637,641,
665,667 

803 Bygning 2-skibet hus Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

   547,556,
584,760 

804 Bygning 2-skibet hus Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

   539,546,
560,586 

805 Bygning 1-skibet hus Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

   524,529,
531,532,
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533,542,
554,562,
567,572,
582,604,
612,683,
752 

806 Bygning 1-skibet hus Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

   523,526,
551,555,
566,568,
571,574,
578,580,
605,609,
613,659,
674 

807 Bygning Bygning Middelalder-Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

   647,648,
651,653,
656 
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Anlægsbeskrivelse 
 
Kampagne: 06-09-2011 
 
7 
Grav, Jordfæstegrav, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: Dybde i cm: Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: d. 12.9.2011 Formodel grav. Niv 1: I toppen af 
anlægget ses en systematisk stenlægning omtrent NNV-SSØ orienteret. Stenlægningen danner en ret vestside, en nogenlunde 
ret kortside mod nord. Mod vest er stenlægningen i den nordlige del også ret, men forstyrret af gravemaskinen mod syd. 
Den sydlige kortside er også til dels forstyrret mod vest. Stenene der er anvendt i belægningen er af varierende størrelse dog 
størst i sydenden, hvor de største måler optil ca. 20x40 cm. Mindre sten måler fx 10x20 cm, heraf flest mod nord. Fylden i 
graven er velafgrænset med enkelte stenspor som udposninger. Mod syd (B) ses en trækulsblandet udposning. (gruben er i 
såfald ældst) Nedgravningskanten følger stenlægningen i et par cm afstand, undtagen mod øst, hvor der også er gravet mere 
af og stenene ikke er in situ. Der planlægges udgravning med central balk på tværs af anlægget. Fylden beskrives i fladen som 
føjgende: (A) mellem til mørkt gråbrunt ler, lokalt let opblandet med UG-materiale i plamager, der synes at stamme fra 
dyreaktivitet. Laget ses ikke under stenene og men kun mellem og over og må derfor være stratigrafisk yngre end 
stenlægningen. (B) Udposning mod syd: mellem til mørkt brungråt ler. Flere tkn, let spættet. (C) Udposning mod NV. 
Mellem brungråt ler. TA.     d. 16.9.2011. Top af niv. 2. Ved yderligere afgravning af fladen besluttes det at lave endnu et 
niveau i stenlægningen, da der nu er fremkommet flere, nye sten (Alle sten er her in situ). Nedgravningen har nu en smallere, 
bedre defineret aflang form med afrundede hjørner. Stenlægningen heri er stadig systematisk og tæt, navnlig i anlæggets 
nordende. Fylden i graven er stadig lag a). Udposningen - den mulige grube - lag c) er nu forsvundet. Udposningen mod 
sydøst - lag b) ej synlig her. Under udgravningen af niveau 2. bemærkes det at mange af stenene har en flad underside. I 
anlæggets centrale dele synes stenene at ligge nogenlunde fladt. I kanterne (mod nord) har stenene mere tendens til at stå 
lodret - som om de er blevet omrokeret fra vandret til lodret position i det graven er sunket sammen.  d. 16.9.2011. top af 
niveau 3. På top af niveau 3 ses syd for balken et trækulsholdigt lag, der ligger umiddelbart under stenlægningen. I flere 
tilfælde klæbede mindre (0,25 x 0,25) store opløste trækulsstykker til undersiden af stenene. Laget kaldes lag D). Lag D) 
beskrives som lyst til mellem brungråt let homogen sandblandet ler. I laget ses gulbrune plamager som efter dyreaktivitet, og 
en hel del mindre (som ovenstående) opløste trækulsstykker. Laget er velafgrænset i fladen. Syd for balken ses ligeledes lag 
E), der ligger under lag D). Lag E) ses i anlæggets sydligste del, hvorfra det breder sig ind under lag D) op mod og under 
balken.  d. 19.6.2011 FC. Graven er afsluttet - ingen fund. Ved optømning af lag E) fremstod nedgravningen centralt (mere 
vest end centralt) under stenlægning som oval med skrå sider og rund bund. Lag E) var tykkest på midten hvor det målte 21 
cm. Nedgravninskanten til lag E) har en bredde på 144 cm, men hvor den er skarpest afgrænset måler den 40 cm.  
Principskitse. Der blev udtaget mere trækul i balken men ellers var billedether det samme som i de to ender. Lidt uklart om 
lag E) er nedsivning (intet kultur).  S.: 23, 24, 25, 26 
Tegninger: 1,2,3,4,5,6 
Foto:  
Består:  
Fund: 29: til flotering , Oldtid 
 
500 
Stolpehul, Vægstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 800 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Ikke snittet  S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
501 
Stolpehul, Vægstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 800 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Ikke snittet  S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
502 
Stolpehul, Vægstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 800 
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Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Ikke snittet  S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
504 
Afgrænsning, Grøft, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm:  Dybde i cm: 42 Flade:  Side: skrå Bund: rund Nuance: mellem Beskrivelse: Grøft. bunden skrå, siderne skrå, 
formen irregulær, dybeste mod nord. Fylden mellem brungråt homogent sandblandet ler spredte trækulsnister. I den 
nordlige del dog striber af undergrundsler mod bunden. Enkelte nister af rødbrændt ler. Tydelig afgrænsning, dog ikke helt 
klar mod nord, hvor dybest. Beskrivelse på tegning T7. Snit 1. Beskrivelse af profil. bredde 90 cm, dybde 30 cm. 
Overgangen mellem pløjelaget og underliggende A504 er glidende. A504 er tydelig, nærmest skarp, defineret mod 
undergrunden. Fylden i grøften A504 er homogent mellem til mørkt brungråt let humøst sandblandet ler. Der iagttages 
enkelte spredte trækulsnister og nister af rødbrændt ler. Enkelte småsten (diameter op til 5 cm) som i den omgivende 
undergrund. Fylden i anlæggets øverste del er noget opblandet med brundgult undergrundsler, mod bunden ses 
undergrunden kun som små klumper. Snit 2. Beskrivelse som ovenfor. Fylden er dog homogen i toppen. De nederste 5-7 
cm er opblandet med brungult undergrundsler. Bunden i nedgravningen er plan. Lokalt er fylden temmeligt opblandet med 
homogent undergrundsler, nærmest i et udefineret lag.   S.: 42 
Tegninger: 7 
Foto:  
Består:  
Fund: 33: til flotering , Historisk tid (1067 -) 
 
506 
Stolpehul, Vægstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 800 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Ikke snittet  S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
507 
Udgår, Udgår, Udateret-Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Intet at se i snit.  S.: 20 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
508 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 800 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Mellem gråbrunt fyld ret opblandet UG-ler. Ikke 
snittet i bund. Ligner sandsynligvis A671 og A680. Rektangulær.   S.: 20 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
509 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 801 
Diameter i cm: 97 Dybde i cm: 58 Flade: oval Side: skrå Bund: rund Nuance: lys-mellem Beskrivelse: stolpehul med 
stolpespor. stolpen har stået oven på en stor sten nederst i stolpehullet. Stenen hviler på undergrund kun en lille smule 
nedskreden muld c) klæber til stens vestlige side.  Fyld a) nedgravning, lyst gråbrunt homogen sandblandet ler temmelig 
opblandet med brungult undergrundsler. i fylden næve store flintesten.  b) stolpespor, mellem gråbrun sandblandet ler kun 
let opblandet med brungult undergrundsmateriale, spredte trækulsnister og småsten (Ø<5 cm.). c) Helt homogen mørkt 
gråbrunt ler + måske indskredet muld, der er skredet ind mens stolpen blev rejst ovenpå sten.  S.: 32 
Tegninger:  
Foto:  
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Består:  
Fund: 30: til flotering , Historisk tid (1067 -) 
 
510 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 800 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Ikke snittet  S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
513 
Stolpehul, Vægstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 800 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Ikke snittet  S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
518 
Stolpehul, Vægstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 800 
Diameter i cm: 30 Dybde i cm: 12 Flade: kvadratisk Side: skrå Bund: rund Nuance: mellem Beskrivelse: Fyld homogen 
mellem brungråt sandblandet kun let opblandet med brungult undergrund med sandblandet ler. Tydelig afgrænsning. Med 
enkelte trækulsnister og småsten (max Ø 5x5 cm.)  S.: 33 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
520 
Sten, Stenspor, Natur, Udateret-Udateret 
Diameter i cm: 39 Dybde i cm: 4 Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Stenspor? Fylden helt homogen go skarpt 
afgrænset muldlignende mørkt brungråt ler. OBS! dog fladbundet.  S.: 33 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
522 
Udgår, Udgår, Udateret-Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Udgår intet at se i snit.  S.: 37 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
523 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 806 
Diameter i cm: 71 Dybde i cm: 12 Flade: cirkulær Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Fyld, homogent mellem 
gråbrunt ler dog let spættet af lysere gulbrunt undergrundsler i diffust afgrænsede klatter. s. 41 beskrevet som 56 cm bred.   
S.: 6, 41 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
524 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 805 
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Diameter i cm: 36 Dybde i cm: 8 Flade:  Side:  Bund: rund  Nuance: mellem Beskrivelse: Irregulær i plan, sider ukendt, bund 
rund. homogent mellem gråbrunt ler.  S.: 37 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
525 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 45 Dybde i cm: 5 Flade: atypisk Side:  Bund: flad  Nuance: mellem Beskrivelse: Irregulær form i plan, sider, 
ukendt. sidste rest af stolpehul, homogent mellem gråbrunt blandet med lyst gulbrunt undergrundsler.  S.: 37 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
526 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 806 
Diameter i cm: 50 Dybde i cm: 6 Flade:  Side:  Bund: flad.  Nuance: mellem Beskrivelse: Homogent mellem gråbrunt 
blandet med lyst gulbrunt undergrundsler.  S.: 37 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
528 
Grube, Grube, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 801 
Diameter i cm: 132 Dybde i cm: 30 Flade:  Side: skrå Bund: rund Nuance: mellem Beskrivelse: Grube? Form i flade ukendt. 
Sider skrå, bunden rund. Fyld, homogen mellem brungråt (fremstår meget brun) sand blandet ler kun let opblandet med 
brungult undergrundsmateriale. Spredte trækulsnister. Tydeligt afgrænset. Minus relation til A757.  S.: 22 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
529 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 805 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Ikke snittet  S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
531 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 805 
Diameter i cm: 68 Dybde i cm: 25 Flade: oval Side: lodret Bund: rund Nuance: mellem Beskrivelse: Jævnt og klart afgrænset 
i flade og snit, fylden mellem brungrå let opblandet med brungult undergrundsmateriale. opblanding tiltager mod bunden. 
Enkelte trækulsnister, minus relation til A532.  S.: 10 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
532 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 805 
Diameter i cm: 38 Dybde i cm: 32 Flade: cirkulær Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Stolpehul med 
stolpespor. Fund af træ (forkullet??) i stolpespor = lag a. Ingen relation til A531. Fyld, a) stolpespor mellem gråbrunt 
sandblandet ler i toppen let opblandet med brungult ler (ej synlig i flade) men tiltager i farveintensitet mod bunden. Central 
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mod bunden fund af træ, antagelig rester af stolpen. b) Nedgravning mellem gråbrunt sandblandet ler jævnt opblandet med 
brungult undergrundsmateriale. Anlæg er jævnt og tydeligt afgrænset mod undergrund.  S.: 11 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
533 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 805 
Diameter i cm: 86 Dybde i cm: 27 Flade: rektangulær  Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Formen i fladen er 
rektangulær med rundede hjørner, siderne er skrå med afrundede hjørner, bunden er flad. Fylden består af mellem brungråt 
let sandet ler opblandet med brungult undergrundsler, der nærmest ligger i striber. Tydeligt afgrænset.  S.: 17 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
539 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 804 
Diameter i cm: 92 Dybde i cm: 35 Flade: rektangulær Side: lodret Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: I flade 
rektangulær med afrundede hjørner.  Fyld, mellem brungråt sandblandet ler let opblandet med brungult undergrundsler. 
Spredte trækulsnister. Tydeligt afgrænset. Flere små sten i fylden (Ø<5 cm.).  S.: 26 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
542 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 805 
Diameter i cm: 55 Dybde i cm: 4 Flade: oval Side:  Bund:  Nuance: mellem Beskrivelse: Absolut bund af stolpehul. I fladen 
velafgrænset oval, i snit mere diffust afgrænsning. Mellem gråbrunt lerblandet sand bevaret i 2-4 cm dybde.  S.: 9 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
543 
Naturfænomen, Dyregang, Udateret-Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Fyld mellem gråbrunt.  S.: 10  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
544 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 36 Dybde i cm: 4 Flade: cirkulær Side:  Bund:  Nuance: mellem Beskrivelse: I fladen velafgrænset cirkulær, i 
snit kun bevaret 4 cm. Relativ tydelig afgrænsning. Fylden mellem gråbrunt sandblandt ler let opblandet med brungult 
undergrunds materiale.  S.: 10 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
545 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 40 Dybde i cm: 17 Flade: cirkulær Side: lodret Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: skåret af A546. 
Fortrinsvis bestående af mellem til mørkt gråbrunt ler iblandet diffust afgrænsede klatter af lysere gulbrunt undergrundsler.  
S.: 36 
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Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
546 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 804 
Diameter i cm: 110 Dybde i cm: 52 Flade: cirkulær Side: lodrette Bund: flad Nuance: mellem-mørkt Beskrivelse: Stolpehul, 
antagelig cirkulært i plan. OBS, er større end indmålt.  Fyld. a) (gps opmålt) homogent mellem til mørkt gråbrunt ler iblandet 
spredte trækulsnister (antageligt fra opgravning af stolpe. b) homogent mørkt sortbrunt humøst ler - givetvis nedbrudt 
stolpe. c) spættet blanding fortrinsvis bestående af lyst gul og gråbrunt undergrundsler iblandet fyld fra lag a. d) Som lag b. 
dog knap så humøst angiveligt et muldlag.  S.: 36 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund: 27: til flotering, Historisk tid (1067 -) 
 
547 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 803 
Diameter i cm: 90 Dybde i cm: 42 Flade: oval Side: lodret Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Stolpehul med synlig 
opgravning.  a) oprindeligt stolpehul lyst gråbrunt sandblandet ler ( ret sandet ) opblandet med en del brungult 
undergrundsmateriale. b) som lag a). c) Røverhul? da stolpen skulle trækkes op, graves dette hul?. Mørkt gråbrunt temmelig 
humøst sandblandet ler. En del trækulsnister og nister af rødbrændt ler, kun let undergrundsopblandet. anlæg er tydeligt 
afgrænset.  S.: 28 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
549 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 42 Dybde i cm: 15 Flade: cirkulær Side: lodret Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: homogent mellem til 
mørkt brungråt let sandet ler. Skarp afgrænsning.  S.: 45 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
550 
Grube, Grube, Yngre Bronzealder-Ældre Jernalder 
Diameter i cm: 190 Dybde i cm: 70 Flade: cirkulær Side: skrå Bund: rund Nuance:  Beskrivelse: Grube omtren cirkulær i 
plan. Siderne er skrå til lodrette, bunden er let afrundet. Fyld, a) Homogent mellem gråt til gråbrunt let sandet ler. Iblandet 
spredte småsten og trækulsnister. b) Tynd og lidt diffust afgrænset horisont af trækul. c) Heterogen blanding af lyst til 
mellem let sandet gråt og gråbrunt ler spættet af gulbrune klatter af let sandet undergrundsler. Iblandet spredte småsten. d) 
som lag b). f) homogent mellem til mørkt gråt fedtet let sandet ler. Særlig ved bunden mod vest ses rester af keramik og 
langs bunden et tyndt lag trækul. e) Lyst gulbrunt undergrundsler.  Nedgravningskanten er lodret mod vest og syd, mens den 
mod øst har små afsatser fra da gruben blev gravet. Ligner lidt kældergruberne i Brædstrup, men der er ikke fundet 
tilhørende huse. (Kunne godt ligne en ovn hvis A550 og A761 er et og samme anlæg. KR. d. 13.10.2011.)   S.: 46 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund: 22: Sideskår, Yngre Bronzealder 
 
551 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 806 
Diameter i cm: 40 Dybde i cm: 2 Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Rest af stolpehul. Få cm mørkt brungråt muldet 
sand iblandet lidt trækulsnister, udtørret. Tydelig afgrænsning.  S.: 44 
Tegninger:  
Foto:  
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Består:  
Fund:  
 
552 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 55 Dybde i cm: 34 Flade: cirkulær Side: atypisk Bund: flad Nuance: mellem-mørk Beskrivelse: Uregelmæssige 
sider.  fyld, a) homogent mellem til mørkt brungråt let sandet ler. diffus afgrænsning.  b) Fortrinsvis bestående af let sandet 
gulbrunt undergrundsler, iblandet ganske lidt grålligt let sandet ler. diffus afgrænsning.  S.: 45 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
553 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm:  Dybde i cm: 4 Flade: cirkulær Side:  Bund: rund  Nuance: mellem Beskrivelse: Let spættet blanding 
fortrinsvis bestående af mellem brungråt ler iblandet diffust afgrænsede klatter af gulbrunt undergrundsler.  S.: 45 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
554 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 805 
Diameter i cm: 60 Dybde i cm: 26 Flade: cirkulært Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Homogent mellem til 
mørkt gråbrunt let sandet ler. Tydeligt afgrænset.  S.: 45 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
555 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 806 
Diameter i cm: 58 Dybde i cm: 8 Flade:  Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem-mørk Beskrivelse: uafrenset i flade. Fylden 
homogen mellem brungråt (ret  humøst) sandblandet ler, kun let opblandet med brungult undergrundsmateriale. Tydelig 
afgrænsning.  S.: 44 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
556 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 803 
Diameter i cm: 80 Dybde i cm: 25 Flade:  Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem-mørk Beskrivelse: uafrenset i flade. Fylden 
mellem til mørkt brungråt sandblandet ler, spredte trækulsnister kun let opblandet med brungult undergrundsmateriale 
(humøst muldet). Tydelig afgrænsning.  S.: 44 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
557 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 78 Dybde i cm: 15 Flade:  Side: atypisk Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Uafrenset i flade, en lodret 
og en skrå side. Fylden mellem gråbrunt, let humøst, sandblandet ler, kun let opblandet med brungult undergrundsmateriale. 
tydelig afgrænsning.  S.: 39 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
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Fund:  
 
558 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 55 Dybde i cm: 8 Flade:  Side: skrå Bund: rund Nuance: mørk Beskrivelse: afrenset flade. fylden mørk 
brungråt humøst sandblandet ler med mange trækulsnister. Tydelig afgrænsning.  S.: 39 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
559 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 65 Dybde i cm: 28 Flade: firkantet Side: atypisk Bund: flad Nuance: mellem til mørk Beskrivelse: Formen i 
fladen er rund, let kantet, nærmest kvadratisk. Siderne er skrå og lige. bunden er flad. Stolpehul med stolpespor, der er 
trykket lidt længere ned i UG end selve stolpehullets nedgravning. Fyld a. Stolpespor, mellem til mørkt brungråt sandblandet 
ler, let opblandet med brungult UG-materiale. Tydeligt afgrænset. b. Nedgravning, som a. blot langt mere opblandet med 
brungult UG-materiale. TA mod UG.   S.: 17 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
560 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 804 
Diameter i cm: 70 Dybde i cm: 34 Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Skæres af A561, og er dermed ældst. Fylden i 
anlægget består af mellem til mørkt brungråt sandblandet ler let opblandet med brungult UG-materiale. Tydeligt afgrænset.   
S.: 18 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
561 
Afgrænsning, Grøft, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm:  Dybde i cm: 21 Flade:  Side:  Bund: flad  Nuance: mellem Beskrivelse: Grøft? muligvis stolpehul længst mod 
N, der skærer A560. Stolpehullet kam ikke ses klart i hverken flade eller profil. I det mulige hul ses pakning eller opfyldning 
af næsten rent ler, kun let opblandet med mellem brungråt sandblandet ler a. Selve grøften b. er opfyldt med mellem 
brungråt sandblandet ler, let opblandet med brungråt sandblandet ler, let opblandet med brungult UG-ler. Tydeligt 
afgrænset.   S.: 18 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
562 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 805 
Diameter i cm: 30 Dybde i cm: 6 Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Stolpehul ? Irregulær afgrænset fyldskifte. 
Fylden mellem gråbrun med trækulsnister og nister af rødbrændt ler. Klassifikation usikker. Beliggenhed taler for tolkning af 
anlægget som stolpehul.  S.: 44 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
563 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 34 Dybde i cm: 4 Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Absolut bund af stolpehul. Fylden er mellem 
brun (ret brun). Ses ok i fladen, men er diffus i snit.   S.: 18 
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Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
564 
Udgår, Udgår, Udateret-Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: intet at se i snit.  S.: 26 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
565 
Udgår, Udgår, Udateret-Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: intet at se ved snit.  S.: 26 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
566 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 806 
Diameter i cm: 78 Dybde i cm: 30 Flade:  Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem-mørk Beskrivelse: uafrenset i flade. 
Stolpehul med stolpespor. Tydelig afgrænsning. Fyld, a) stolpespor, homogen mellem til mørk brungråt sandblandet ler med 
små klumper af brungult undergrundsler. mange trækulsnister. b) Nedgravning, mellem gråbrunt og mørkt brungråt 
sandblandet ler, temmelig opblandet med brungult undergrundsler.  S.: 41 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
567 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 805 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Ikke snittet  S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
568 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 806 
Diameter i cm: 86 Dybde i cm: 32 Flade: oval Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Stolpehul med muligt spor 
af stolpe (a). Skæres af A751 og er dermed ældst. Fyld, a) muligt stolpespor ses ej i fladen, men udelukkende i bunden. 
Mellem gråbrunt sandblandet ler temmelig opblandet med brungult undergrundsmateriale i top. b) Nedgravning, lyst til 
mellem gråbrunt sandblandet ler jævnt opblandet med brungult undergrundsmateriale og til undergrund tydelig. Anlæg er 
velafgrænset i såvel flade som profil.  S.: 11 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
569 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 80 Dybde i cm: 9 Flade: rektangulær Side: lodret Bund: flad Nuance: mellem til mørk Beskrivelse: Fylden er 
mellem til mørk brungråt ler, let opblandet med brungult ler. Tydeligt afgrænset.  S.: 17 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
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Fund:  
 
570 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 70 Dybde i cm: 30 Flade:  Side: lodrette Bund: flad Nuance: lys Beskrivelse: ikke afrenste i flade. Fylden, 
omgravet brungult ler let opblandet med lyst gråbrunt ler (syner meget gråt). Tydelig afgrænsning.   S.: 42 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
571 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 806 
Diameter i cm: 45 Dybde i cm: 8 Flade:  Side:  Bund: rund  Nuance: mellem Beskrivelse: ikke afrenset i flade. Fyld, mellem 
gråbrunt ler og brungult undergrundsler. diffust afgrænset i snit.   S.: 42 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
572 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 805 
Diameter i cm: 50 Dybde i cm: 28 Flade:  Side: lodret Bund: rund Nuance: mellem Beskrivelse: Overlejres af forstyrrelse? 
fyld a) Helt homogen mellem gråbrunt ler med en enkelt sten synlig i profil. Muligvis bare variant af lag b). lag a skal 
muligvis tolkes som forstyrelse. b) selve stolpehullet, mellem gråbrunt ler opblandet med gulbrunt undergrundsler. tydeligt 
afgrænset.  S.: 28 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
574 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 806 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Ikke snittet  S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
576 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 40 Dybde i cm: 10 Flade:  Side: lodret Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: rest af stolpehul mod vest. 
Mod øst antagelig smadret af sten. Den østlige del anses dermed for at være et stenspor. Fylden mellem gråbrunt homogen 
ler. Under afrensningen sås spor af brændt ler.  S.: 28 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
577 
Udgår, Udgår, Udateret-Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: intet at se ved snit.  S.: 27 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
578 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 806 
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Diameter i cm: 78 Dybde i cm: 12 Flade: oval Side: lodret Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Yngre end A579. Fyld 
Tydelig afgrænset mellem gråbrunt ler temmelig opblandet med brungult undergrundsler-   S.: 27 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
579 
Grube, Koge-/ildgrube, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 128 Dybde i cm: 28 Flade: atypisk Side: lodret Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: kogegrube - Ildsted - 
arne ??? I flade kantet mod syd , med afrundet mod nord - måske oprindelig rektangulær form. Skæres af to anlæg A580 og 
A578 og er dermed ældre end begge. Fylden,  a) øverst homogen mellem gråbrun kun meget lidt opblandet med 
undergrundsmateriale. Der ses en del opløst trækul stammende fra lag b). b) Ses mod bunden. Heri ovenfor omtalte fyld, 
dog meget trækulsholdt samt lokalt med små klumper af rødbrændt ler. Fylden synes i høj grad præget af brunlige 
udfældninger. Enkelte ildskørnede sten.  c) som lag a).  S.: 27 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
580 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 806 
Diameter i cm: 85 Dybde i cm: 15 Flade: cirkulær Side: skrå Bund: rund Nuance: mellem Beskrivelse: yngre end A579. Fyld, 
homogen mellem brungrå og kun let opblandet med undergrundsmateriale. Spredte trækulsnister. Tydeligt afgrænset. I top 
lidt brændt ler.  S.: 27 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
581 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 62 Dybde i cm: 22 Flade: cirkulær Side: lodret Bund: flad Nuance: mellem-mørk Beskrivelse: Fylden er mere 
trækulsopblandet og mørk i bunden. Der er den mellem brungråt ler, let opblandet med brungult undergrundsmateriale. 
Mod toppen bliver lys brungrå ligeledes opblandet medbrungult undergrundsmateriale. Tydeligt afgrænset.  S.: 27 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
582 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 805 
Diameter i cm: 66 Dybde i cm: 25 Flade: cirkulær Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Stolpehul antageligt 
med stolpespor ( b) . Tydeligt og jævnt afgrænset mod undergrund. Fyld, a) brungult undergrundsler let opblandet med 
mellem gråbrunt ler. Spredte trækulsnister. Mod syd større grad ad opbland med gråbrunt ler, der for diffus afgrænsning 
mod stolpespor. b) stolpespor, homogent mellem gråbrunt ler kun let opblandet med brungult undergrundsmateriale. 
Enkelte trækulsnister.   S.: 9 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
584 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 803 
Diameter i cm: 72 Dybde i cm: 40 Flade: oval Side: lodret Bund: atypisk Nuance: mellem Beskrivelse: Bund i 2 niveauer, 
mod syd ned flad bund, mod nord med rund bund. muligvis har stolpen trykket sig længere ned i undergrund. Fyld, stribe af 
lyst gråbrunt afgrænser anlæg tydeligt, men selve fylden er meget undergrundsblandet. Mellem gråbrunt ler ses i plamager 
okalt. Spredte trækulsnister.   S.: 26 
Tegninger:  
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Foto:  
Består:  
Fund:  
 
586 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 804 
Diameter i cm: 82 Dybde i cm: 44 Flade:  Side: atypisk Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Uafrenset i flade, sider en 
skrå og en lodret. Fylden, a) mellem gråbrun sandblandet ler med striber af brungult undergrundsmateriale, spredte 
trækulsnister. b) nedgravning omgravet undergrundsler let opblandet med gråbrunt ler, mørk stribe i bund. Tydelig 
afgrænsning.  S.: 40 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
598 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 50 Dybde i cm: 9 Flade: cirkulær Side: skrå Bund: flad Nuance: mørk Beskrivelse: Mod syd diffust afgrænset, 
men mod nord tydeligt afgrænset. Fylden mørk gråbrun homogen sand med småsten + indslag af ler. Spredte trækulsnister 
og jernudfældninger.  S.: 12 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
599 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 45 Dybde i cm: 6 Flade: cirkulær Side:  Bund: flad  Nuance: mellem Beskrivelse: I fladen tydeligt afgrænset, 
men i profil mere diffust afgrænset, navnlig i øst. Fylden mellem gråbrunt homogent groft sand med mange småsten men 
også lerholdig. Spredte trækulsnister.  S.: 12 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
600 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 802 
Diameter i cm: 94 Dybde i cm: 28 Flade:  Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: A600 stolpehul skærer A760 og 
er dermed yngst.  Fyld,  a) Mellem gråbrunt homogen sandblandet ler med undergrundsler i striber. Spredte trækulsnister. b) 
Nedgravning, omgravet brungult undergrundsler opblandet med gråbrunt ler. Tydelig afgrænsning.  S.: 40 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
601 
Udgår, Udgår, Udateret-Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Intet at se i snit, vel dyregange med fyld af mellem 
gråbrunt sandbladet ler. Muligvis levn af et stolpehul.  S.: 35 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
603 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 40 Dybde i cm: 4 Flade:  Side: lodret Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Lodrette sider, flad bund, 
velafgrænset. Ej afrenset i fladen. Fylden, gråbrunt sandblandet ler.  S.: 35 
Tegninger:  
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Foto:  
Består:  
Fund:  
 
604 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 805 
Diameter i cm: 40 Dybde i cm: 10 Flade:  Side: skrå Bund: rund Nuance: mellem Beskrivelse: Ikke afrenset i fladen. Fylden 
mellem til mørk gråbrun i plamager kraftigt indslag af undergrund. Tydelig afgrænsning.  S.: 35 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
605 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 806 
Diameter i cm: 65 Dybde i cm: 38 Flade:  Side: lodrette Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: ikke afrenset i falde. Fylden 
i toppen lag a) mellem gråbrunt sandblandet ler med striber af brungult undergrundsler. Antagelig sætningslag. b) Primært 
bestående af brungult undergrundsler opblandet med lyst gråbrunt ler og enkelte småsten (Ø op til 5 cm). PÅ trods af den 
lyse og undergrundsholdigt fyld er anlægget tydeligt afgrænset.  S.: 40 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
606 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 60 Dybde i cm: 11 Flade: rektangulær Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Skæres af A608 i 
nord, er dermed ældst. Fylden mellem gråbrunt sandblandet ler let opblandet med brungult undergrunds materiale. Spredte 
stykker trækul (Ø op til 0,5 x 1 cm.). Tydeligt afgrænset.  S.: 7 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
607 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 802 
Diameter i cm: 64 Dybde i cm: 32 Flade: kvadratisk Side: atypisk Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: En lodret side og 
en skrå. Fyld mellem gråbrunt sandblandet ler let opblandet med brungult undergrundsmateriale. Stykker trækul Ø < 1 cm. I 
bunden dog temmelig opblandet med brungult undergrundsler. En stribe gråbrunt ler definerer bunden. Fylden og 
undergrund stift ler.   S.: 7 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
609 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 806 
Diameter i cm: 64 Dybde i cm: 31 Flade: cirkulær Side: lodrette Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Fyld, a) Heterogen 
spættet blanding primært bestående af mellem gråt ler. b) Lyst gulbrunt undergrundsler - dog iblandet lidt lag a. Centralt i 
fylden ses et lodret spor fyldet består af en blanding af lag og lag b.  S.: 6 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
610 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
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Diameter i cm: 52 Dybde i cm: 24 Flade: cirkulær Side: lodrette Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Fyld, Fortrinsvis 
bestående af homogent mellem gråbrunt ler iblandet spredte trækulsnister. Centralt i fyldet ses et større indhold af gulbrunt 
undergrundsler.   S.: 6 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
611 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 60 Dybde i cm: 14 Flade:  Side: skrå Bund: flad Nuance: lys-mellem Beskrivelse: ike afrenset i fladen. Fylden 
lys til mellem brungråt sandblandet ler leet opblandet med gulbrunt undergrundsler. Tydelig afgrænsning.  S.: 35 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
612 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 805 
Diameter i cm: 54 Dybde i cm: 25 Flade:  Side: atypisk Bund: rund Nuance: mellem Beskrivelse: Ikke afrenset i fladen. Skrå 
sider, den ene mere stejl. skrå bund. Fylden mellem brungrå sandblandet ler med nister af undergrunds materiale samt trækul 
og enkelte nister af rødbrændt ler. Tydelig afgrænsning.  S.: 35 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
613 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 806 
Diameter i cm: 68 Dybde i cm: 30 Flade:  Side: lodret Bund: flad Nuance:  Beskrivelse: lodrette sider og flad bund. Tydeligt 
afgrænset. Fyld. a. måske rest af oprindlig nedgravning? lyst gråbrunt sandblandet ler temmeligt opblandet med brungult 
UG-ler. b. mellem til mørkt gråbrunt homogent sandblandet ler med lidt brungult UG-ler, der primært ses som striber. 
Ældre end A614.   S.: 21 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
614 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 58 Dybde i cm: 12 Flade:  Side: skrå Bund: rund Nuance: mellem Beskrivelse: Fylden består af mellem 
gråbrunt sandblandet ler, ret opblandet med brundgult UG-ler. Spredte tkn. Tydeligt afgrænset. Fylden fremstår temmeligt 
homogent. Yngre end A613.   S.: 21 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
615 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 57 Dybde i cm: 15 Flade: cirkulær Side: lodrette Bund: flad Nuance: mellem-mørkt Beskrivelse: Fyld a) 
homogent mellem til mørkt gråbrunt ler iblandet spredte trækulsnister (Stolpespor). b) Heterogen blanding af lyst gulbrunt 
undergrundsler og lag a. Diffus overgang mellem de to fyldkomponenter i laget.   S.: 4 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
616 
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Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 56 Dybde i cm: 4 Flade: cirkulær Side:  Bund: flad  Nuance: mellem Beskrivelse: Sidste rest af stolpehul. 
Fyld, Heterogen blanding af mellem gråbrunt ler og lysere gulbrunt undergrundsler (minder om A615)  S.: 4 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
617 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 802 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Ikke snittet  S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
618 
Stolpehul, Vægstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 800 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Ikke snittet  S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
619 
Stolpehul, Vægstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 800 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Ikke snittet  S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
620 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 802 
Diameter i cm: 64 Dybde i cm: 30 Flade: oval Side: lodret Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Fyld, mellem gråbrunt ler, 
let opblandet med brungult undergrundsler, navnlig i siderne. Spredte trækulsnister og nistrede udfældninger. Tydelig 
afgrænset.  S.: 7 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund: 28: til flotering , Historisk tid (1067 -) 
 
621 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 800 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: A-nr udgår - antagelig del af A679. 13-02-2012 FC: 
Anlægget er nu oprettet som stolpehul igen.  S.: 8 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
622 
Stolpehul, Dørstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 802 
Diameter i cm: 65 Dybde i cm: 51 Flade: cirkulær Side: lodrette Bund: rund Nuance: mellem Beskrivelse: Omtrent cirkulær i 
plan. Fyld, Heterogen blanding af mellem gråbrunt ler og lyst gulbrunt undergrundsler. Ligeligt fordelt. Der er ingen 
stoplespor. Tydelig afgrænsning.  S.: 38 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
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Fund:  
 
623 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 801 
Diameter i cm: 94 Dybde i cm: 58 Flade: rektangulær Side: atypisk Bund: rund Nuance: mellem Beskrivelse: form i fladen, 
uafrenset antageligt rektangulær. siderne, en skrå og en lodret, bunden rundet. Fylden, mellem gråbrunt sandblandet ler med 
trækulsnister og småsten (Ø max 5 x 5 cm.) I toppen jævnt opblandet med brungult undergrundsler sorteret i striber. 
Tiltagende mængde af trækulsnister eller mindre , opløste trækulsstykker ses også i lagene af gråbrunt sandblandet ler mod 
bunden.  S.: 34 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund: 32: til flotering , Historisk tid (1067 -) 
 
627 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 24 Dybde i cm: 8 Flade: cirkulær Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem-mørkt Beskrivelse: Fyld, homogent 
mellem til mørkt gråt til gråbrunt ler, iblandet spredte trækulsnister.  S.: 3 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
628 
Stolpehul, Stolpehul, Udateret-Udateret 
Diameter i cm: 35 Dybde i cm: 10 Flade: Cirkulær Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Homogent mellem gråt 
ler. Tydelig grænse. Iblandet meget spredte trækulsnister.  S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
631 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 42 Dybde i cm: 14 Flade: cirkulær Side: lodrette Bund: flad Nuance: mellem-mørk Beskrivelse: Fyld, 
homogent mellem til mørkt gråbrunt ler iblandet spredte trækulsnister. Tydeligt afgrænset.  S.: 5 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
634 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 36 Dybde i cm: 8 Flade: cirkulær Side:  Bund: flad  Nuance: mellem  Beskrivelse: Fortrinsvis bestående af 
mellem gråt ler, iblandet diffust afgrænsede klatter af lysere gulbrunt UG-ler.  S.: 19 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
635 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 59 Dybde i cm: 32 Flade: cirkulær Side: lodrette Bund: flad Nuance: lys Beskrivelse: Obs større end opmålt. 
a. Homogent mellem gråt ler iblandet spredte tkn. b. fortrinsvis bestående af lyst gulbrunt UG-ler, iblandet lidt a. Diffus 
grænse til UG.  S.: 19 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
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636 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 46 Dybde i cm: 10 Flade: atypisk Side: skrå Bund: atypisk Nuance: mellem Beskrivelse: Fyld, Homogent 
(lyst) til mellem gråligt let sandet ler. Tydeligt afgrænset.  S.: 5 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
637 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 802 
Diameter i cm: 82 Dybde i cm: 18 Flade: cirkulær Side: lodrette Bund: flad Nuance: lys-mellem Beskrivelse: Fyld, Heterogent 
fortrinsvis bestående af lyst gulbrunt undergrundsler iblandet klatter af mellem gråt ler. Tydeligt afgrænset.  S.: 5 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
638 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 26 Dybde i cm: 18 Flade: cirkulært Side: lodrette Bund: flad Nuance: mellem-mørk Beskrivelse: Fyld, 
homogent mellem til mørkt gråbrunt ler. (let humøst). Tydeligt afgrænset. Fyldet minder om A639, men hullet er meget 
mindre end dem.  S.: 1 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
639 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 50 Dybde i cm: 16 Flade: cirkulær Side: lodrette Bund: flad Nuance: mellem-mørk Beskrivelse: Fyld, 
Homogent mellem til mørkt gråbrunt ler( let humøst). Tydeligt afgrænset.   S.: 1 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
640 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 33 Dybde i cm: 18 Flade: cirkulær Side: lodrette Bund: flad Nuance: mellem-mørkt Beskrivelse: Fyld, 
Homogent mellem til mørkt gråbrunt ler.   S.: 2 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
641 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 802 
Diameter i cm: 65 Dybde i cm: 27 Flade: cirkulær Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem-mørkt Beskrivelse: Fyld, Homogent 
mellem til mørkt gråbrunt ler. I fyldet ses spredte trækulsnister samt en del sten (Ø op til 16 cm) tydeligt afgrænset.  S.: 4 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
642 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 



 51 

Diameter i cm: 39 Dybde i cm: 16 Flade: cirkulær Side: lodrette Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Fyld, Homogent 
mellem gråbrunt sandet ler. Iblandet spredte trækulsnister. lidt diffust afgrænset.  S.: 2 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
643 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 65 Dybde i cm: 22 Flade: cirkulært Side: lodrette Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Fyld, homogent 
mellem gråbrunt let sandet ler. Uden noget særligt andet indhold.  S.: 2 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
644 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: - Dybde i cm: - Flade: cirkulært Side: skrå Bund: rund Nuance: mellem Beskrivelse: Diffust afgrænset. Fyld, 
Homogent mellem gråt ler.   S.: 2 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
645 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm:  Dybde i cm: 9 Flade: oval Side: lodrette Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Kan være to stolpehuller, 
lag b er givetvis yngst. Fyld, a) Heterogent blanding af mellem gråbrunt ler og lyst gulbrunt undergrundsler. b) Homogent 
mellem gråt ler.   S.: 4 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
646 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 45 Dybde i cm: 12 Flade: cirkulært Side: lodrette Bund: flad Nuance: mellem-mørkt. Beskrivelse: Fyld, 
Homogent mellem til mørkt let sandet ler. Let humøst.   S.: 1 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
647 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 807 
Diameter i cm: 82 Dybde i cm: 13 Flade: oval Side: atypisk Bund: atypisk Nuance: mellem Beskrivelse: sider, en lodret og en 
skrå. bund overvejende rundet. Velafgrænset såvel i flade som i snit. Bund og side afrundet mod nordøst, mens anlæg mod 
sydvest mere kantet. Fylden mellem til mørk gråbrunt sandblandet ler kun let opblandet med brungult 
undergrundsmateriale. enkelte trækulsnister. Fylden er muldagtig.  S.: 10 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
648 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 807 
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Diameter i cm: 44 Dybde i cm: 16 Flade:  Side: skrå Bund: rund Nuance: mellem Beskrivelse: Uafrenset i flade. Fylden, 
mellem gråbrunt sandblandet ler let opblandet med brungult undergrundsmateriale. Tydelig afgrænsning med okkerfarvet 
hummussyre vandings stribe.  S.: 44 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
651 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 807 
Diameter i cm: 60 Dybde i cm: 8 Flade:  Side: skrå Bund: rund Nuance: mellem-mørk Beskrivelse: ikke afrenset i flade. 
Fylden mellem til mørk brungråt sandblandet ler med klumper af brungult undergrunsler.  S.: 41 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
653 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 807 
Diameter i cm: 55 Dybde i cm: 30 Flade:  Side: lodrette Bund: flad Nuance: mellem-mørk Beskrivelse: A653 bliver skåret af 
A657 og er dermed ældst. Uafrenset i flade. Fylden, mellem til mørkt homogen brungråt sand med spredte trækulsnister. I 
anlæggets vestlige del opblandet med brungult undergrundssand og ler  striber, mod øst koncentreret brunggråt sand 
humøst opblandet (måske rest af stolpespor. tydelige afgrænsning.  S.: 43 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
655 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 807 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Ikke snittet  S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
656 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 807 
Diameter i cm: 78 Dybde i cm: 11 Flade: oval Side: skrå Bund: rund Nuance: mellem-mørk. Beskrivelse: Fyld, mellem til 
mørk gråbrunt sandblandet ler let opblandet med brungult undergrundsmateriale.  S.: 9 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
657 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 68 Dybde i cm: 14 Flade:  Side: skrå Bund: rund Nuance: mellem Beskrivelse: uafrenset i flade. yngre end 
A653, skærer denne. Fylden homogen mellem brungråt temmelig humøst sand og kun let opblandet med gulbrunt 
undergrundssand. tydelig afgrænsning.  S.: 43 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
659 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 806 
Diameter i cm: 60 Dybde i cm: 12 Flade:  Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: ikke afrenset i falde. Fyld  
mellem til mørk brungråt sandblandet ler med klumper af brungult undergrundsler. Tydelig afgrænsning.  S.: 41 
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Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
661 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 42 Dybde i cm: 6 Flade: cirkulært Side:  Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Fyld, Homogent mellem 
gråt (gråbrunt) ler, let humøst (sidste rest) men står fint i fladen.  S.: 3 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
662 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 52 Dybde i cm: 6 Flade: cirkulær Side:  Bund:flad  Nuance: mellem Beskrivelse: Fyld, Homogent mellem 
gråbrunt ler.   S.: 3 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
663 
Stolpehul, Vægstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 800 
Diameter i cm: 36 Dybde i cm: 5 Flade: cirkulær Side:  Bund: flad  Nuance: mellem-mørkt  Beskrivelse: Fyld, homogent 
mellem til mørkt let humøst gråbrunt ler. Tydeligt afgrænset.  S.: 3 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
664 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 32 Dybde i cm: 14 Flade: cirkulær Side: lodret Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Homogent mellem 
gråbrunt ler iblandet spredte tkn.   S.: 19 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
665 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 88 Dybde i cm: 6 Flade: cirkulært Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Fyld, Homogent mellem 
gråbrunt ler. Iblandet spredte natursten. Lidt diffus overgang til UG.  S.: 1 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
666 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 40 Dybde i cm: 18 Flade: cirkulær Side: atypisk Bund: atypisk Nuance: mellem Beskrivelse: Homogent 
mellem gråbrunt ler. Mod syd dog iblandet flere diffust afgrænsede klatter af UG-ler. Muligvis stolpespor mod nord.   S.: 19 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
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667 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 68 Dybde i cm: 36 Flade:  Side: lodret Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: yngre end A668. Fylden er 
homogen mellem gråbrunt sandblandet ler med klumper af gulbrunt undergrundsmateriale og rødlige udfældninger. Tydelig 
afgrænsning.  S.: 31 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
668 
Grube, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 801 
Diameter i cm: 144 Dybde i cm: 50 Flade:  Side:  Bund: atypisk Nuance: mellem Beskrivelse: Antagelig grube. Ældre end 
A754 og A667. Skæres også af A755 mod øst og er dermed også ældre end denne. Fyld homogen gråbrunt sandblandet ler 
med ganske let opblandet med undergrundsmateriale. Få trækulsnister. nister af rødbrændt ler iagttaget. Tydeligt afgrænset.  
S.: 30, 31 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
670 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 800 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Ikke snittet  S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
671 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 800 
Diameter i cm: 77 Dybde i cm: 38 Flade: cirkulær Side: lodret Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: fyld, a) nedgravning, 
lyst til mellem gråbrunt sandblandet ler ret opblandet med brungult undergrundsmateriale. Enkelte trækulsnister. b) Muligt 
stolpespor mellem homogen gråbrunt ret sandblandet ler, kun let opblandet med brungult undergrundsmateriale. Spredte 
trækulsnister. c) stribe af mørkt muldet ler, definerer overgang til undergrund. tydeligt afgrænset i denne del af anlæg.  S.: 29 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund: 31: til flotering , Historisk tid (1067 -) 
 
673 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 800 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Ikke snittet  S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund: 19: Gråvare, bugskår, Yngre Middelalder (1250 - 1535)-Nyere tid (1661 - ) 
 
674 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 806 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: intet at se i snit, falden udtørret. 15-02-2012 FC: 
Anlægget er i bearbejdningen klassificeret som et stolpehul og udgår ikke.  S.: 33 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
675 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 801 
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Diameter i cm: 85 Dybde i cm: 54 Flade: oval Side: lodret Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: sider let skrående, bund 
let skråenden.  Fyld, homogen mellem gråbrunt sandblandet ler, let opblandet med brungult undergrundsmateriale. Graden 
af opblanding tiltager mod bunden (altså der er mere undergrundsmateriale opblandet i den gråbrune fyld mod bunden) 
Kun få spredte  trækulsnister. En enkelt større sten (15 x 10 cm 9 ses i snittet. tydelig afgrænsning.  S.: 33 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund: 18: Gråvare, randskår, Yngre Middelalder (1250 - 1535)-Nyere tid (1661 - ) 
 
676 
Stolpehul, Vægstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 800 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Ikke snittet  S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
678 
Stolpehul, Vægstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 800 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Ikke snittet  S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
679 
Stolpehul, Vægstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 800 
Diameter i cm: 80 Dybde i cm: 5 Flade: oval Side:  Bund:flad  Nuance: Mellem Beskrivelse: klassifikation lidt usikker. Fylden 
mellem gråbrunt ler let opblandet med brungult undergrundsler. Tydelig afgrænset i fladen, men meget diffust afgrænset i 
profil, som følge af ringe dybde.  S.: 8 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
680 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 800 
Diameter i cm: 65 Dybde i cm: 37 Flade: rektangulær Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Siderne er let 
skrånende. Fylden homogen mellem gråbrunt sandblandet ler med pletter af opløst trækul og tkn med orangegult UG-ler i 
klumper. I anlæggets sydside optræder UG-ler og sandblandet ler i striber. Spredte småsten (ø op til 5 cm). Tydeligt 
afgrænset..   S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
681 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 800 
Diameter i cm: 55 Dybde i cm: 35 Flade: kvadratisk Side: lodret Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Homogent mellem 
gråbrunt sandblandet ler, lokalt temmeligt mørkfarvet af opløst trækul ret opblandet med brungult UG-ler i klumper, 
spredte tkn og småsten optil Ø 5 cm. Ligner A680, dog en anelse mørkere.  Tydeligt afgrænset.  S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
682 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Ikke snittet  S.:  
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Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
683 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 805 
Diameter i cm: 68 Dybde i cm: 8 Flade: oval Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem-mørk Beskrivelse: jævnt og tydeligt 
afgrænset, fylden mellem til mørkt gråbrunt sandblandet ler let opblandet med brungult undergrundsmateriale. muldagtigt 
indtryk.  S.: 9 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
689 
Afgrænsning, Grøft, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 
Diameter i cm:  Dybde i cm: 28 Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Grøft beskrivelse af profil. Overgangen mellem 
pløjelaget og den underliggende A689 er tydelig, omend fylden i A689 i farve og beskaffenhed kun adskiller sig en anelse fra 
den overliggende muld. Fylden i A689 er lys til mellem brungrå sandblandet ler. Temmeligt homogen og kun ganske lidt 
opblandet med brungult undergrundsmateriale. Der ses nistre af trækul og rødbrændt ler spredt i fylden, der er let humøs. 
Enkelte småsten (max diameter 5 cm) som i omgivende undergrund. Anlægget er jævnt afgrænset mod undergrunden, 
rundbundet med flade sider, der toner fylden ud i muldlaget. Der har ikke stået vand i grøften.  Bemærkninger: Det ligner 
muld i grøften. Desuden ser det ikke ud som om grøfterne har stået åbne i særligt lang tid, hvilket der ikke umiddelbart er 
nogen forklaring på. Grøfterne synes at tilhøre bebyggelsens yngste periode, bedømt efter fylden s mørke karakter.   S.:  
Tegninger: 7 
Foto:  
Består:  
Fund: 26: Gråvare, fod, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 
 
690 
Sten, Stenspor, Natur, Udateret-Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: udgår  S.: 48 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
692 
Grube, Grube , Udateret-Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Grube. op til 20 x 10 cm. store sten i top. Fylden 
mellem gråbrunt ler let opblandet med brungult undergrunds ler. Lidt trækul. Stenene ligger spredt i fylden, og der ses en del 
mindre sten 10 x 10 cm - altså ingen anledning til mistanke om grav.  S.: 48 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
693 
Ikke tolkbart, Ikke tolkbart, Udateret-Udateret 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Klassifikation usikker _ naturfænomen? 
regelmæssig afgrænsning i snit, men minus kulturpåvirket fyld.  S.: 48 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
695 
Grube, Grube, Udateret-Udateret 



 57 

Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: grube med op til 30 x 30 cm store sten i top. Fylden 
mellem gråbrunt ler let opblandet med brungult undergrundsler. En del opløst trækul. Anlægget er af ringe dybde, måske 
kun 30 cm. dyb.  S.: 48 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
701 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 56 Dybde i cm: 20 Flade: cirkulær Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem-mørk Beskrivelse: Skrå sider og let 
rundet bund. Fyld, a) homogent mellem til mørk gråligt let gruset sand. afgrænsning er let diffus. Særligt mod bunden. b) 
Rent lyst gulligt undergrundssand.  S.: 16 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
702 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 35 Dybde i cm: 8 Flade: cirkulær Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Stolpehul (muligt) 
Diffust afgrænset i flad og snit. Skrå sider og let rundet bund. Homogent mellem gråt sand - let gruset.  S.: 16 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
703 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 72 Dybde i cm: 23 Flade:  Side:  Bund:  Nuance: mellem  Beskrivelse: Stolpehul (evt. 2). Fyld, a) (det ene 
stolpehul) Let ovalt nord- syd. Diffust afgrænsede sider let rundet bund. Homogent (dog mere heterogent end lag b)) 
mellem brunt let humøst let gruset sand. b) (andet stolpehul) Cirkulær i plan, lodrette sider og let rundet bund. homogent 
mørk brun let humøst let gruset sand med spættede plamager.  Stratigrafi mellem lag a og lag b er ikke afklaret.  S.: 16 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
704 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 50 Dybde i cm: 14 Flade: oval Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Heterogen blanding 
bestående af homogent gråligt let gruset sand iblandet en diffust afgrænsede klatter af undergrundssand. Ingen sikker 
stratigrafi.  S.: 13 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
705 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 49 Dybde i cm: 14 Flade: cirkulær Side: skrå Bund: flad Nuance: Mellem Beskrivelse: Homogen mellem gråt 
let gruset sand. nedgravningskant er stedvis diffus.  S.: 13 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
709 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 



 58 

Diameter i cm: 70 Dybde i cm: 25 Flade: cirkulær Side: lodrette Bund: flad Nuance: mellem-mørk Beskrivelse: Homogent 
mellem til mørkt gråligt let humøst let gruset sand. Iblandet enkelte sten med Ø 5 cm.   S.: 13 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
711 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 60 Dybde i cm: 25 Flade: cirkulær Side: lodrette Bund: flad Nuance: mellem-mørk Beskrivelse: Homogent 
mellem til mørkt gråligt let humøst let gruset sand. Iblandet enkelte sten med Ø 5 cm.   S.: 13 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
718 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 50 Dybde i cm: 21 Flade: oval Side: lodret Bund: rund Nuance: mellem-mørk Beskrivelse: I profil rundet 
uden at være rundbundet, hjørnerne afrundede. Fylden homogen mellem til mørk gråbrunt sandblandet ler kun let 
opblandet med brungult undergrundsmateriale. Tydelig afgrænsning i flade og snit. Spredte trækulsnister.  S.: 15 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
720 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 32 Dybde i cm: 3 Flade:  Side:  Bund:  Nuance: mellem-mørk Beskrivelse: Absolut bund af stolpehul. Ujævn 
afgrænsning mod undergrund. Måske endda kun spor efter dyreaktivitet under stolpehul i den nordlige del af snittet. Fyld 
homogen mellem til mørk gråbrunt lerblandet sand.   S.: 15 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
721 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Antagelig stolpehul. skrapt afgrænset, mørk gråbrun 
muld.  S.: 15 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
722 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 26 Dybde i cm: 2 Flade:  Side:  Bund:  Nuance: mellem-mørk Beskrivelse: Absolut bund af stolpehul, fylden 
homogen mellem til mørk gråbrun lerblandet sand. Bunden tydeligt afgrænset.  S.: 15 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
723 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 53 Dybde i cm: 34 Flade: cirkulær Side: skrå Bund: lodret Nuance: mellem Beskrivelse: Genopgravet snit fra 
forundersøgelse. Fylden mellem gråbrunt sand let opblandte med brungult undergrundssand. Tydelig afgrænsning. Synes lidt 
lysere mod sydøst. Spredte trækulsnister.  S.: 14 
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Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
724 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 50 Dybde i cm: 15 Flade: cirkulær Side: skrå Bund: rund Nuance: mørk Beskrivelse: Tydelig afgrænsning. 
Fylden mørk gråbrun homogen, groft sand. Spredte trækulsnister.  S.: 14 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
725 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 45 Dybde i cm: 7 Flade: oval Side: skrå Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Form i flade og snit noget 
diffus afgrænsning på grund af dyreaktivitet. Fylden mellem gråbrunt groft sand med flere småsten. Let opblandet med 
brungult undergrundssand. Spredte trækulsnister og enkelte rustrøde udfældninger.  S.: 14 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
726 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 50 Dybde i cm: 12 Flade: cirkulær Side: skrå Bund: rund Nuance: mørk Beskrivelse: Formen i fladen meget 
velafgrænset, i snit noget forstyrret af dyreaktivitet. I fylden ses 2 op til 15 x 15 cm store sten (heraf den ene flint) - muligvis 
efter stenskoning. Fylden mørk gråbrun homogen sand.  S.: 12 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
738 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 18 Dybde i cm: 14 Flade:  Side: lodret Bund: flad Nuance: lys Beskrivelse: I flade og snit diffus afgrænsning. 
Lyst gråbrunt sand, noget omrodet af dyreaktivitet.   S.: 15 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
751 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 28 Dybde i cm: 9 Flade: cirkulær Side: lodret Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Skærer A568 og er 
dermed yngst. Fyld, mellem til mørk sandblandet ler. Tydelig afgrænsning.  S.: 11 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
752 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 805 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Ikke snittet  S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
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753 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 68 Dybde i cm: 30 Flade:  Side: skrå Bund: flad Nuance: mørk Beskrivelse: Form i flade ukendt ikke afrenset. 
Fylden velafgrænset mellem til mørk brungråt sandblandet ler med klumper af undergrundsler og spredte trækulsnister. 
minus relation.  S.: 31 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
754 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 58 Dybde i cm: 48 Flade:  Side: skrå Bund: flad  Nuance: mellem Beskrivelse: Antagelig yngre end A668 lidt 
svært at skelne fylden fra hinaden - iagttagelsesforhold dårlige i solskin. Fladen uafrenset, siderne skrå, bunden flad 
(fortegnet her - det var nærmere falden der var skrå ikke bunden. Fylden homogen mellem gråbrunt sandblandet ler med 
ganske let opblandet med undergrundsmateriale. Få trækulsnister. tyderligt afgrænset.  S.: 31 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
755 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 801 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse:   S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
756 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 801 
Diameter i cm: 40 Dybde i cm: 28 Flade:  Side: lodret Bund: flad Nuance: lys Beskrivelse: ikke afrenset i fladen. Fylden lyst 
gråbrunt sandblandet ler noget opblandet med undergrundsmateriale. Spredte trækulsnister. Tydeligt afgrænset.  S.: 30 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
757 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side: skrå Bund: rund Nuance:  Beskrivelse: Beskrevet andet sted. s. 22 ses yderkanten 
af stolpehullet, der skærer A758. A757 er dermed yngre end A758. minus relation til A757 (der menes muligvis A528 som 
ses på snittegning) s. 37 ukendt form i plan. skrå sider, rund bund. Fortrinsvis bestående af homogent mellem gråbrunt ler 
iblandet spredte små klatter af undergrundsler. Desuden meget spredte trækulsnister.  S.: 22, 37 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
758 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 45 Dybde i cm: 58 Flade:  Side: atypisk Bund: flad Nuance: mellem Beskrivelse: Form i fladen ukendt, 
siderne mod nord og syd skrånende - næsten tragtformet, bunden flad. Bliver skåret af A757, og er dermed ældst.  Fylden 
homogen gråbrun med spredte trækulsnister, brungult undergrundsler ses i striber mod anlægs bund. Tydelig afgrænsning.  
S.: 22 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
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Fund:  
 
759 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 801 
Diameter i cm:  Dybde i cm:  Flade:  Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Ikke snittet  S.:  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
760 
Stolpehul, Tagstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 803 
Diameter i cm:  Dybde i cm: 26 Flade:  Side: lodret Bund: rund Nuance: mellem Beskrivelse: Mål i flade ukendt, da A760 
skæres af A600 og er der med ældst. Fylden, mellem brungråt sandblandet ler med klumper af brungult undergrundsler. 
Tydelig afgrænsning.  S.: 40 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
761 
Grube, Grube, Yngre Bronzealder-Ældre Jernalder 
Diameter i cm:  Dybde i cm: 108 Flade: 54 Side:  Bund:  Nuance:  Beskrivelse: Grube usikker form i plan, uregelmæssige 
sider i snit, let afrundet bund.  Fyld, A) Homogent mellem gråbrunt let sandet ler. Iblandet spredte sten og enkelte stykker 
trækul, samt lidt keramik. B) Let spættet blanding af lyst til mellem gråt let sandet ler. Spættet i flere grålige nuancer samt 
diffust afgrænsede klatter af undergrundsler. Iblandet en del keramik (YBA) C) som B) men mere fedtet og mørkere og uden 
keramik.  S.: 47 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund: 20: Kar, helt - se beskrivelse, Yngre Bronzealder; 21: Kar, helt - se beskrivelse, Yngre Bronzealder; 35: til flotering , 
Historisk tid (1067 -); 36: Afslag, Oldtid; 37: Trækul, Oldtid 
 
775 
Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Diameter i cm: 123 Dybde i cm: 50 Flade:  Side: atypisk Bund: rund Nuance: mellem Beskrivelse: uafrenset i fladen. Den ene 
side skrå og den anden lodret. Rund bund med ekstra nedgravning eller stolpespor? mod nordøst. Skærer A668 og er 
dermed yngst. Fylden mellem brungrå med en del trækulsnister (adskiller sig kun svagt fra A668, en tone mørkere samt 
mange flere trækulsnister). Desuden temmelig homogen. i fylden ses der striber af undergrundsler. Anlæg tydeligt afgrænset.  
S.: 30 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
 

 


