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Udgravning februar 2018 forud for byggemodning. Der blev afrømmet tre felter
med et samlet areal på 6.713 m2. I felt 1 blev der fundet syv kogestensgruber
formodentligt fra yngre bronzealder – ældre jernalder. Desuden fremkom der otte
gruber, et grubekompleks og en samling af stolpehuller der formodentligt har været
del af en konstruktion. Anlæggene dateres til ældre jernalder. I felt 2 blev der
fundet et nedsat lerkar fra senneolitikum. Seks kogestensgruber formodentligt fra
yngre bronzealder – ældre jernalder. Seks gruber og et grubekompleks, samt en
brønd fra ældre jernalder. To jordfæstegrav fra sen førromersk jernalder – ældre
romersk jernalder. Tre brydegruber formodentligt fra middelalder-nyere tid. I felt 3
blev der fundet en brydegrube som formodentligt er fra middelalder-nyere tid.
Desuden blev der fundet en partiel stenlægning med en slibesten og enkelte
flintafslag imellem stenene.
Cand. Mag. Arkæolog Thomas Booker Nielsen
05-07-2018
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Undersøgelsens forhistorie
Udgravningen er gennemført da bygherre, Ejendomsselskabet Vegavej ApS, ønsker at byggemodne et
13,8 hektar stort areal beliggende mellem Vegavej og Orionvej i det sydvestlige Horsens. I vinteren
2017/2018 gennemførte Horsens Museum en arkæologisk forundersøgelse af arealet der var fordelt på
matrikel 1af, 1r, 1q, 1ag, 1v, 1x, 1u, 1y, 1t,1z, 1am, 1ak, 1ah - Oens by Ejerlav. Forundersøgelsen blev
forestået af arkæolog Thomas Booker Nielsen. Der blev i den forbindelse påvist væsentlige
fortidsminder i tre afgrænsede områder (felt 1-3) og disse blev udpeget til arkæologisk udgravning.
Denne beretning omhandler resultaterne fra udgravningen af disse tre felter hvis placering kan ses på
figuren på forsiden.

Administrative data
Finansierende myndighed for anlægsarbejdet og dermed også den arkæologiske udgravning er
Ejendomsselskabet Vegavej Aps. Budgettet for den arkæologiske udgravning blev godkendt af Slots- og
Kulturstyrelsen og bygherre. (SLKS J. nr.: 17/09049/HOM-3493). Museet udførte udgravningen for
den ansvarlige for jordarbejdets regning, jf. museumslovens § 27, stk. 4.
Udgravningen blev udført fra den 12-02-2018 til den 21-02-2018. Udgravningen blev gennemført af
arkæolog cand. mag. Thomas Booker Nielsen (TBN) og arkæolog DDA. Dataindtastning er udført af
Thomas Booker Nielsen og DDA.
Sagens akter og korrespondance, analog og digital udgravningsdokumentation, samt fund, opbevares på
Horsens Museums arkiv under journal-nr. HOM 3493 Vegavej. Udgravningens data (anlæg, fund og
foto og tegninger) er indtastet i Museernes Udgravningsdata.
Sagsgang og anden personfølsom administrativ data kan ses i bilaget ” HOM 3493 Vegavej
Administrative data – Beretning” på museets server.
Med mindre andet er angivet er nord op på de indsatte tegninger og figurer i denne beretning.
Vejret skiftede mellem vintervejr med dag- og nattefrost, sne og snefygning til mildere perioder med
tøvejr og slud. De våde pløjemarker gjorde det særdeles hårdt at bevæge sig rundt.

Topografi
Området syd for Torsted er karakteriseret af et terræn med skrånende og let kuperede flader vekslende
mellem kote 38-48. Fra Saturnvej på den sydlige del af marken, kote 48, falder terrænet jævnt mod
nord, kraftigst fra den sydvestlige del, hvorefter det stiger til et lidt højere, fladt parti der støder op til
Orionvej hvor felt 2 er beliggende. Herefter falder terrænet ned i en lavning der gennemskære den
vestlige del af arealet i et nordvest-sydøst gående forløb, hvorefter terrænet skråner opad mod nord og
danner en smal øst-vest gående højderyg hvor felt 1 er beliggende, for igen at falde jævnt ned mod en
lille bæk der ligger i kote 38. Bækken danner en topografisk adskillelse af området fra det nordfor
liggende areal. Bækken udgør desuden sogne- og ejerlavsskel, og løber ud i Hatting bæk længere mod
vest. Mod øst er der et jævnt plateau langs med og syd for Vegavej, mens terrænet nord for Vegavej
falder ned imod bækken.
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På arealets sydlige del op imod Saturnvej er der et mindre vådområde, som kan ses på de høje
maalebordsblade. Undergrundens i de udgravede felter varierer en del, således fra letsandet ler til
mindre partier med næsten ren sandjord. Muldtykkelsen på de afrømmede felter er generelt 30-40 cm.
I lokalområdet var der i forvejen flere kendte arkæologiske lokaliteter. Lokaliteterne kan ses på
nedståede figur hvor teksten henviser til sb-nummeret. Bemærk at lokaliteter nord for sognegrænsen
(bækken) hører til Torsted sogn og lokaliteter syd for sognegrænsen hører til i Ølsted sogn.
Nord og nordvest for udgravningsområdet, på nordsiden af bækken, er der over flere etaper udgravet
flere jernalderlandsbyer med gårdsenheder dateret til yngre -førromersk/ældre romersk jernalder (HOM
2382, HOM 3354, HOM 400) (sb. 170409-47, -68, -23).
På sydsiden af bækken, øst for feltet, blev der i forbindelse med anlæggelsen af Vegavej, fundet en
urnegrav, 5-10 kogstensgruber, et grøft forløb og mulige stolpehuller (HOM 1934 etape1) sb. 48.
På samme sted er der udgravet en gravhøj (sb.1) med flere urne- og jordfæstegrave fra ældre jernalder. I
1963 og 1979 var der allerede fundet en central urnegrav, og tre jordfæstegrave nær gravhøjen.
Totaludgravningen af gravhøjen i 2007/2008, forud for opførelsen af Plantorama, frembragte yderligere
to urnegrave og ti jordfæstegrave. Urnerne dateres til førromersk jernalder. Jordfæstegravene dateres til
ældre romersk jernalder (HOM 1634). Langs med bækken er der desuden gjort spredte fund fra
senneolitikum og ældre bronzealder (HOM 2582) sb. 59.
Vest for felt 2 blev der i forbindelse med anlæggelsen af transportcenteret udgravet tre stenpakkede
gruber der tolkes som mulige grave fra germansk jernalder (HOM 1529 Kildbjerg) sb. 73.

Figur 1: Lokalområdet omkring den nuværende udgravning –sb. 83, markeret med sort ring. Vist på de høje
maalebordsblade fra 1842-99. Højdekurven er vist i fod.
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Målesystem
Udgravningen er målt op med højpræcisions-GPS, Trimble R8 i projektion UTM Zone 32 ETRS89.
Udgravningen er opmålt af Thomas Booker Nielsen og DDA. Opmålingerne er ved optimale forhold
foretaget med en tolerance på 0,02 m (horisontalt) og 0,035 m (vertikalt). Opmålingsdata ligger på
Horsens Kommunes server på g-drevet som eksporterede .csv-filer. Alle opmålingsdata er
autodigitaliseret i Mapdigi der opererer med foruddefinerede lag: Anlæg, felt, fund, snit, målepunkter,
prøver, kote, fejl. Opmålingsdata er genereret i MapInfo-dataformat (.dat, .id, .map, .tab).
Udgravningen er udelukkende opmålt med GPS. I kotetabellen ligger en kote for hvert opmålt punkt i
anlægstabellen opmålt i geoiden DVR90.

Udgravningsmetode
Felterne er gravet med gravemaskine med en 2 m bred skovl der fjernede muldjorden så den lysere
undergrund blev blotlagt. Alle iagttagede strukturer, der vurderedes at have arkæologisk interesse, blev
ridset op og forsynet med fortløbende anlægsnummer. Samtlige anlæg er efterfølgende indmålt med
GPS. Relevante anlæg er snittet med skovl, afrenset med ske, tegnet og beskrevet. Alle anlæg har fået et
A-nr. Tolkninger af komplekse strukturer (huse, hegnsforløb, gårdsanlæg osv.) bestående af flere anlæg
har fået et overordnet A-nr. Genstande har fået et x-nr. og jordprøver har ligeledes fået et x-nr.
Hovedparten af anlæggene er tegnet i 1:20 på A5 foliepapir der er vedlagt i sagsmappen. Andre anlæg er
tegnet på A3 tegnepapir der er tildelt et T-nr. Fotos har F-nr. og er gemt i sagsmappen på museets
server. Udgravningens data er tastet i MUD, Museernes Udgravningsdata. I MUD er der registreret
sagsdata samt anlæg, lag, fund, foto og tegninger.
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Undersøgelsens resultater

Figur 2: Oversigt over de tre felter med anlæg. Vist på de høje maalebordsblade fra 1842-99. Højdekurven er vist i fod.

Der blev afrømmet tre felter (felt 1-3) med et samlet areal på 6.713 m2. I felt 1 blev der fundet syv
kogestensgruber formodentligt fra yngre bronzealder –ældre jernalder. Desuden fremkom der otte
gruber, et grubekompleks og en samling af stolpehuller der formodentligt har været del af en
konstruktion. På baggrund af enkelte keramikskår dateres anlæggene bredt til ældre jernalder.
I felt 2 blev der fundet et nedsat lerkar fra senneolitikum. Seks kogestensgruber formodentligt fra yngre
bronzealder –ældre jernalder. Seks gruber og et grubekompleks, samt en brønd hvor enkelte indehold
keramik fra ældre jernalder. To jordfæstegrav fra sen førromersk jernalder – ældre romersk jernalder.
Tre brydegruber til hørproduktion, formodentligt fra middelalder-nyere tid. I felt 3 blev der fundet tre
ukarakteristiske gruber af uvis datering, samt en brydegrube som formodentligt er fra middelalder-nyere
tid. Desuden blev der fundet en partiel stenlægning med en slibesten og enkelte flintafslag imellem
stenene. Dateringen af denne er noget usikker, men helt sikkert forhistorisk.
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I det nedstående vil de vigtigste anlæg blive nærmere beskrevet – startende med felt 1.

Felt 1

Figur 3: Oversigt over felt 1. Kogestensgruber med sort, udgåede med blå poly-linje.

I udgravningsfeltet blev der fundet syv kogestensgruber, heraf de fem i det sydøstlige hjørne af feltet.
Der blev ikke fundet genstande i anlæggene og de dateres derfor bredt til yngre bronzealder –ældre
jernalder. Spredt på feltet var der desuden otte mindre gruber og et større grubekompleks – gruberne
tolkes som funktionsgruber og materialetagningsgruber – måske i forbindelse med landsbyerne fra sen
ældre førromersk – ældre romersk jernalder på nordsiden af bækken. Der blev fundet ukarakteristiske
skår fra ældre jernalder i det store grubekompleks og disse anlæg ses da også ofte i netop denne periode.
Syd for det store grubekompleks blev der fundet en del stolpehuller der formodentligt har været del af
en eller flere konstruktioner. Stolpehullerne kan ikke umiddelbart dateres, da der kun er gjort fund i et
enkelt anlæg, en knusesten. På baggrund af de omkringliggende anlæg og dateres anlæggene bredt til
yngre bronzealder-ældre jernalder.
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Figur 4: Med rødt ses stolpehuller i konstruktion A224.

Konstruktion A224
Ved forundersøgelsen fremkom to stolpesæt (A23/24) og (A54/55) i hvad der blev tolket som et
treskibet langhus. Ved udgravningen blev der åbnet et felt omkring disse stolpehuller for at finde resten
af bygningen. Som det ses på ovenstående figur blev der ganske rigtigt fundet en del stolpehuller.
Desværre er de ikke i et system der understøtter en tolkning som et treskibet langhus. Stolperne er
generelt velbevarede og fint afgrænset mod undergrunden. Dybden er mindst i de tre anlæg (58,61,221)
mod vest som kun er mellem 1-10 cm. De resterende anlæg er mellem 15 og 31 cm dybe med et
gennemsnit på omkring 24 cm.
Der er flere muligheder for at lave 4-stolpe anlæg og der kunne måske også være tale om to sidestillede
buede øst-vestgående forløb, men disse tolkninger må anses som spekulation.
I A58 er der fundet en omtrent kuglerund granitsten (x28) med tydelige knusemærker og knuse-flader.
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Grubekompleks A25
Grubekompleks med en smule keramik fra ældre jernalder i fladen. Snittet med maskinen. Ved
afgravningen fremkom der to gruber A217, A218 på bunden af afgravningen. De blev kun registreret i
fladen.
Grubekomplekset var 9,8 meter NV-SØ og cirka 0,9 meter dyb. Øverst bestod fylden af mørkt
homogent muldblandet sandet ler og enkelte trækulsnister. Under dette sås et heterogent lyst brungråt gråbrunt lag af sandet ler med en del trækul. I laget kunne der ses en linse af rødbrændt ler. Gruben er
tegnet på T8 og tolkes som en materialetagningsgrube.

Felt 2
Anlæggene var placeret på en mindre forhøjning i landskabet, omgivet af lavereliggende slugte.
Forhøjningen ligger som en langstrakt tunge og ses tydeligst på de høje maalebordsblade på figur Figur
2. Der blev derfor åbnet et udgravningsfelt på hele bakketoppen da der var grund til at tror at der
kunne ligge flere grave eller en gravhøj omkring de anlæg der blev fundet i forundersøgelsen. I
udgravningsfeltet blev der fundet spor efter aktivitet fra flere periode. Der blev udgravet et nedsat
lerkar fra senneolitikum (optaget i præparat), samt løsfund af flintredskab og flintafslag der formentlig
stammer fra samme periode. Seks spredte kogestensgruber skal formodentligt dateres til yngre
bronzealder –ældre jernalder. Seks gruber og et grubekompleks hvor enkelte indehold keramik fra ældre
jernalder skal formodentligt også tilskrives disse perioder. De to jordfæstegrave der blev fundet i
forundersøgelsen var de eneste grave der blev fundet. Ved udgravningen blev der fundet keramik og
jerngenstande der daterer gravene til sen førromersk jernalder – ældre romersk jernalder.
Der blev desuden fundet tre brydegruber og en brønd. De tre brydegruber til hørproduktion er
formodentligt fra middelalder-nyere tid, da to af dem er skarpt afgrænset. Brønden der blev fundet i
nærheden kan have haft en funktion i forbindelse med hørproduktionen, men der blev kun fundet
keramik fra ældre jernalder i fylden og datering kan derfor være alt fra ældre jernalder til middelalder.
Trods grundig eftersøgning blev der ikke fundet spor efter en gravhøj på det åbnede felt. Om den
nogensinde har været der dermed uvist. Der blev heller ikke fundet anlægsspor fra neolitikum, men der
blev fundet yderligere flintafslag og enkelte flintredskaber kan knyttes til neolitisk aktivitet. Det nedsatte
lerkar i A157 er derfor det eneste jordfaste anlæg.
Det er påfaldende at lerkarret er nedsat i umiddelbar nærhed af de to jordfæstegrave der er omkring
2000 år yngre. Kan der have været noget i landskabet der har været konstant igennem de 2000 år og
som har tiltrukket sig opmærksomhed?
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Figur 5: Oversigt over felt 2.
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Figur 6: Grav A143 og grav 144, samt A157 og nærliggende anlæg.

A143
Anlægget blev fundet i forundersøgelsen. Her blev anlægget opmålt med GPS i det afgravede niveau,
kaldet niveau 1. I fladen fremstod anlægget som et nordvest-sydøst orienteret rektangulært fyldskifte
med rundede hjørner. Anlægget var 166 cm langt og 120 cm bredt. Fylden bestod af spættet mørkt
gråbrunt muldblandet, let leret sand og gulbrunt let muldblandet sandet undergrundsler – kaldet fyld a.
På fladen midtfor og langs gravens nordside ses en sten ca. 22x11 cm. Fra gravens østlige halvdel er der
af maskinen fjernet en sten. I gravens fyld mod nordøst ses yderligere en sten. Spor efter at der kan
have ligget flere sten rundt i kanten af graven, som er fjernet af gravemaskinen.

Side 11 af 85

Figur 7: A143, flade vestside, niv. 2, set fra vest

Der blev udlagt en 20 cm bred balk nord-syd på tværs af gravens midte. Herefter blev der forsigtigt
udgravet i plant niveau på begge side af balken med graveske og skovl. I det sydvestlige hjørne
fremkom siden af et helt lerkar, cirka 5 cm under afgravet niveau. Karret er væltet om på siden med
mundingen mod nord og lettere knust af jordtrykket.
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Vestlig halvdel: I gravens nordlige langside vest
for balken lå der en støttesten. Omtrent midt i
gravens vestlige halvdel fremkom der i en
dybde af 20 cm under afgravet niveau en bøjle
fra en fibel. Et 10x20 cm stort område blev
efterladt på en søjle og optaget som præparat
x20. Lerkarret blev ligeledes efterladt på en
jordsøjle og optaget i præparat x19. I 15cm
dybde blev der fundet 3-4 mindre stykker
brændt ben (x34). Der blev afgravet forsigtigt
med graveske omkring jordsøjlerne på hele
gravbunden uden at der blev gjort yderligere
fund trods stor opmærksomhed omkring
muligheden for at iagttage ligskygge eller
tænder.
Østlig halvdel: I kanten af gravens sydlige
langside sad to støttesten, i den nordlige
langside en støttesten. I gravfylden blev der nær
profilen i en dybde af 20 cm omkring gravens
midte fundet en dorn i et rustrødt område,
området blev efterladt på en jordsøjle og
optaget i præparat x21.
Da graven var færdigudgravet blev profilen
tegnet på T.1. Gravens bund lå 22 cm under
afgravet niveau.
Figur 8: Grav A143 i niveau 2. Bemærk orientering.

Fund:
X19: Lerkar. Lerkarret blev optaget i præparat for at kunne udgrave det forsigtigt på museet. Der er tale
om et mindre hankkar med kraftigt fortykket og smalt facetteret rand. X-formet hank med rundt
tværsnit. Datering: Sen førromersk jernalder (FRJ IIIb) og ældre romersk jernalder (B1).
X20: Præparat optaget omkring fibel. Sendt til konserveringscenter Vejle hvor det afventer
konservering. Som det ser ud lige er der taget røntgenfoto og lavet en mindre forundersøgelse af
præparatet. Foruden den iagttagede fibel er der fundet tænder og muligvis organisk materiale.
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X21: Præparat optaget i felten omkring dorn og
rustrødt område. Sendt til konserveringscenter
Vejle hvor det afventer konservering. Som det
ser ud lige er der taget røntgenfoto. På dette ses
den i felten observerede dorn, samt en mulig
kniv og et muligt bæltespænde. Der er muligvis
bevaret organisk materiale i forbindelse med
genstandene.
Der fremkom desuden spredte flintafslag (x25)
og en flintskraber (x38) i fylden.

Figur 9: Nærbillede af tænder i præparat x20.

Datering: På baggrund i det fundne lerkar dateres graven til sen førromersk jernalder (FRJ IIIb) og
ældre romersk jernalder (B1).
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A144
Fundet i forundersøgelsen hvor det fremstod i
fladen som et omtrent nordvest-sydøst
orienteret rektangulært fyldskiftet med rundede
hjørner. Længde 150 cm og bredde 74 cm.
Fylden bestod af homogent lyst brungråt sandet
ler med små pletter af gråbrunt muldblandet ler
– kaldet fyld a. På fladen lå to sten på ca. 10x10
cm. Anlægget opmålt med GPS i det afgravede
niveau, kaldet niveau 1.
Der blev udlagt en profil omkring gravens
midte og anlægget blev forsigtigt udgravet med
graveske og skovl på hver side af profilen.
Omkring gravbunden i cirka 16 cm dybde
fremkom et område med rustrødt metal nær
profilen omtrent midt i graven. Dette område
blev efterladt på en jordsøjle og siden optaget i
præparat x24. Graven blev tegnet på T.3 i
fladen i niveau 2, 15 cm under afgravet niveau.

Figur 10: Grav A144 i fladen, set fra vest.

Figur 11: Grav A144. Niveau 2.

Side 15 af 85

Fund: Omkring gravbunden i cirka 16 cm dybde fremkom et område med rustrødt metal nær profilen
omtrent midt i graven. Dette område blev efterladt på en jordsøjle og optaget i præparat x24. Sendt til
konserveringscenter Vejle hvor det afventer konservering. Der er taget røntgenfoto. På dette ses en
kniv med hvad der ligner et svajet blad. Der er muligvis bevaret organisk materiale i forbindelse med
kniven.
Dateringen: Som det ses på figur Figur 6 har graven sammen orientering som grav A143 og er desuden
meget nær denne – en datering samtidig med denne er herfor nærliggende. Den formodede svajede
kniv er en såkaldt type 3 kniv der har paralleller i flere grave fra det danske område. De ældste dateres
til sen førromersk jernalder, men de fleste ligger i ældre romersk jernalder B2 og yngre romersk
jernalder C1. (Henriksen 2009: 170-172).
A157
Fundet i forundersøgelsen i forbindelse med udvidelsen omkring jordfæstegrav A143. Gravemaskinens
jord i skovlen blev spredt ud på jorden i det lerkarret blev blotlagt, men der blev ikke fundet løse skår. I
det lerkarret dukkede frem af jorden blev det i første omgang tolket som en urnebegravelse pga. de
nærliggende jordfæstegrave. Et hurtig kig på keramikken viste dog hurtigt at der formodentligt var tale
om et lerkar fra senneolitikum-ældre bronzealder på grund af keramikoverfladens kvalitet og indholdet
af groft magringsmateriale.

Figur 12: A157 i fladen, set fra oven.

Figur 13: Randskår med liste
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Figur 14: Lerkar x4 udgravet og tømt.

Da lerkar fra denne periode er ret sjældne og keramikken i meget dårlig forfatning blev det besluttet at
optage lerkarret i præparat x4. Der var tale om et ganske stort præparat der med besvær kunne køres på
museet til videre undersøgelse. Præparatet blev udgravet løbende i januar og februar 2018 på Horsens
Museum af Thomas Booker Nielsen.
Ved udgravningen af præparatet blev det hurtigt klart at karret lå væltet om på siden med mundingen
mod vest. Det viste sig senere at dele af karret var kollapset ned i bunden af karret. Det faktum at
lerkarret lå på siden har beskyttet lerkarret imod den kraftige pløjning der kunne ses i den lerede
undergrund omkring anlægget. Dele af lerkarrets side mangler og er formodentligt pløjet bort.
I det karret manglede sin ene side (den øverste) blev karret tømt for jord i hele karrets højde, til karret
lå som et komplet tømt kar med omkring halvdelen bevaret.
Store dele af karrets rand er bevaret. Randen er ud ad bøjet og cirka to centimeter under randen kan der
ses en påsat liste med fingerindtryk. Bunden er lerkarret er kun delvist bevaret. Karret var desværre
meget beskadiget og revnet og kunne ikke optages helt. Da lerkarret var tømt kunne der tages
omtrentlige mål af karret. Omtrentlig karhøjde: 40 cm. Omtrentlig kardiameter: 29 cm
Der taget en jordprøve (x26) fra bunden af karret i den nederste del. Prøven er floteret og der blev
fundet en smule trækulsnister (x26.2). Trækullet er vedlagt i fundæsken for lerkarret.
Datering: Lerkarret dateres til senneolitikum på baggrund af randens udformning og på grund af
keramikoverfladens kvalitet og indholdet af groft magringsmateriale. Se for eksempel Stilborg, O. 2002,
fig. 115.
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A156
Fundet ved forundersøgelsen hvor anlægget
fremstod som et øst-vest orienteret rektangulær
anlæg med let rundede hjørner. Længde 253 cm
og bredde 85 cm. Umiddelbart vest for
anlægget (med ca. 5 cm´s mellemrum) ses en
kogestensgrube (A155). Anlægget er forstyrret
på tværs af det nordøstlige hjørne af en
drængrøft (A154), der kan følges til feltgrænsen.
Fylden i fladen bestod af homogent tydeligt
muldblandet sortbrunt sand (lag a) i kanten af
anlægget og et lag undergrundsler som er
blandet med muld placeret centralt i anlægget
(lag b). Lag b svarer til fylden der ses i den
gennemskærende drængrøft A154. Der kunne
iagttages enkelte stykker af trækulsnister.
På grund af orientering og form, samt
tilstedeværelsen af de sikre jordfæstegrave
A143/A144 kunne det ikke udelukkes at også
A156 var en jordfæstegrav. Anlægget blev
derfor gravet med midterbalk. Men ved
tilsynekomsten af rødlige/orangerøde lag, samt
et massivt lag af trækul ændrede tolkningen af
anlægget sig til at det måtte være en brydegrube

til tørring af hørstængler. På grund af de skarpt
afgrænsede lag er dateringen formodentligt
middelalder-nyere tid.

Figur 15: A156 i fladen, set fra vest. I bunden af
billedet anes kogestensgrube A155.
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Figur 16: A156, profil, set fra øst.

Figur 17: Anlæg i den østlige del af felt 2.
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A206
I fladen er der tale om et rektangulært anlæg med en længde på 275 cm og en bredde på midten på 93
cm. Anlæggets hjørner er let afrundet og nedgravningen er lettere udvisket – hvilket muligvis skyldtes
den sande undergrund i denne del af feltet. Fylden bestod af homogent muldblandet mørkt gråbrunt
sand spættet med rødgult sandblandet ler. Anlægget blev tolket som en mulig grav i forundersøgelsen,
men ved udgravningen af A156 og A169 der ligner til forveksling kunne anlæg nu tolkes som en brydeeller rødningsgrube. Anlægget blev derfor snittet på langs for at kunne iagttage lagene i en større profil.
I bunden af anlægget fremkom et kraftigt trækulslag overlejret af et lerlag og anlægget tolkes derfor som
en brydegrube til at tørre tørven over. Anlægget dateres bredt til middelalder-nyere tid. Anlægget er
tegnet i profil på T.4.

Figur 18: A206, set fra syd.

Figur 19: A206 i profil, set fra nord.

A210
Skarpt afgrænset rektangulært anlæg med let afrundede hjørner. 196 cm langt og 125 cm bredt. På
smalsiden mod syd er der en mindre udposning. Der blev udlagt en øst-vest gående balk og anlægget
blev udgravet med skovl da der var en formodning om at der var tale om en grube, men der var en
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mindre mulighed for at det kunne være en grav. Udposningen blev snittet vinkelret på gruben og tolkes
som et trin ned i gruben.

Figur 20: A210, set fra vest

På T.7 er anlægget tegnet i niveau 2, 40 cm under afgravet niveau. I dette niveau fremstår
nedgravningen som en rektangulær kasse med skarpe hjørner og der kunne ses et område med trækul.
Anlægget tolkes som en grube med funktion i hørrøddningsprocessen. Dateringen er usikker da der
ikke er fundet genstande i fylden. Som den nærliggende brydegrube A206 er fylden forholdsvist lys og
lettere diffust afgrænset mod undergrunden. I profilen står anlægget dog skarpt afgrænset og en
datering til middelalder-nyere tid syntes mest sandsynlig.

Figur 21: A210 i profil, set fra nord.

A205
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I fladen fremstod anlægget som et nord-syd orienteret rektangulært fyldskifte med kraftigt afrunde
hjørner. Fylden bestod af homogent gråbrunt mellem-mørkt muldblandet leret sand og var klart
afgrænset mod undergrunden. Længde nord-syd var 230 cm og bredde øst-vest 170 cm.
Anlægget blev snittet med et gennemgående håndskovlet snit. Fylden bestod som i fladen af homogent
gråbrunt mellem-mørkt muldblandet leret sand. Mod bunden af anlægget var fylden udvasket og
vandmættet. Snittet er kun ført delvist igennem anlægget på grund af indtrængende vand. Siderne var
lodrette, bunden lettere afrundet og lå 95 cm under afgravet niveau.
Anlægget tolkes som en brønd på baggrund af udformningen i flad og profil.
Der blev fundet enkelte sideskår og et skår med fingreindtryk (x30). Skårene kan dateres bredt til yngre
bronzealder – ældre førromersk jernalder. Det er uvist om jernalderskårene afspejler en datering af
brønden da der i det store nærliggende grubekompleks er fundet lignende keramik kan det være røget
med ned ved senere aktivitet. Fylden er dog ikke så skarpt afgrænset eller mørk at en datering til
oldtiden kan udelukkes og en datering til yngre bronzealder-ældre førromersk jernalder syntes mest
sandsynlig. Der er derfor sandsynligvis ikke en forbindelse mellem brønden og de fundne brydegruber.

Figur 22: A205, set fra vest

A211
Grubekompleks med en smule keramik fra ældre jernalder i fladen. Keramikken er ikke hjemtaget.
Anlægget blev snittet med maskinen. Grubekomplekset var 5,8 meter NØ-SV og 3,5 meter NV-SØ.
Dybden var 110 cm på det dybeste sted.
Gruben er tegnet på T.6 og tolkes som en lertagningsgrube. Tilstedeværelsen af keramik fra ældre
jernalder antyder en datering af grubekomplekset. Anlæg af denne type er almindelige i ældre jernalder.
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Figur 23: A211, set fra syd

A207
En mindre grube i kanten af udgravningsfelter med en diameter på 56 cm og en dybde 15 cm. Fylden
bestod af homogent brungråt let leret sand med en del spredte stykker trækul. Desuden blev der fundet
enkelte lerkarskår (x35). Keramikken datere gruben til ældre jernalder.

Felt 3
Ved udgravningen blev der lavet et mindre felt omkring den mulige grav A165 for at være sikker på at
anlægget lå alene. Ved udvidelsen blev fundet tre ukarakteristiske gruber af uvis datering, samt en partiel
stenlægning med en slibesten og enkelte flintafslag imellem stenene. Dateringen af denne er noget
usikker, men helt sikkert forhistorisk. Den mulige grav A165 tolkes efter udgravningen som en
rødningsgrube - formodentligt fra middelalder-nyere tid.
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Figur 24: Oversigt over felt 3.

A165
I fladen fremstod anlægget som et øst-vest orienteret aflangt, rektangulært anlæg med afrundede
hjørner. Forholdsvist skarpt afgrænset mod undergrunden. Længde 242 cm, bredde 79 cm. Rundt langs
kanten ses en smal stribe af homogent sortbrunt muldblandet sand (fladetegning lag b, T2). Men
størstedelen af fylden består af spættet gruset let muldblandet undergrundsler (profiltegning lag b, T2).
Omkring anlæggets midte ses en større koncentration af mellem til mørkt gråbrunt muld (profil- og
fladetegning lag a, T2).
Anlægget blev gravet som en jordfæstegrav da det ikke kunne udelukkes at der var tale om en sådan.
Der blev etableret en balk på 20 cm midt for anlæggets breddeakse og anlæggets vestlige halvdel
bortgraves forsigtigt. På fladen sås som tidligere beskrevet et lyst gulbrunt sandet lerlag, let
muldblandet. Dette overlejrer et gråbrunt sand- og muldblandet homogent lag, hvori ses pletter af
rødbrunt humøst jord. Herunder er laget blandet med grågult leret sand som i profilen ser ud til at være
flydt ind i anlægget fra sydsiden. Der kommer en del vand fra undergrunden som vanskeliggør
udgravningen. Den vestlige halvdel blev udgravet til undergrund. Derefter blev den østlige halvdel
gravet mere ekstensivt og der fremkom lignende lag. Anlægget var 58 cm dybt med lodrette sider og en
let afrundet bund. Der blev ikke gjort fund der kan understøtte tolkning som en grav og med tanke på
de lignede anlæg der er tolket som brydegruber i det nærliggende felt 2, tolkes også denne som en
funktionsgrube med tilknytning til hørproduktion – formodentligt en rødningsgrube.
Der er ikke blevet gjort daterende fund i anlægget, men pga. den nærliggende gård og anlæggets skarpe
afgrænsning dateres anlægget til middelalder-nyere tid.
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Figur 26: Brydegrube A165, Profil. Set fra vest.

Figur 25: Brydegrube A165 i fladen, set fra øst.

A169
Lille oval nedgravning med lys gråbrun fyld. Længde 70 cm og bredde 25 cm. I fylden blev der fundet
knogler fra et dyr – formodentligt en hund. Der er sandsynligvis tale om en hund fra den nærliggende
gård der er blevet begravet på marken.
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A212

Figur 27: Stensamlingen, set fra nord.

Ved udvidelsen omkring A165 blev der fundet et område med koncentration af sten.
I fladen fremstod anlægget som et partielt stentæppe eller en koncentration af sten i et cirka 2 meter
langt og 1 meter bredt Ø-V gående forløb. Ved afgravningen med maskinen fremkom en slibesten
(x27) og ved en let afrensning mellem stenen fremkom en flintflække og et flintafslag (x22). Anlægget
blev herefter afrenset og fotodokumenteret i fladen. Der kunne ikke erkendes en nedgravningen
omkring stenene, men over, imellem stenene og umiddelbart under stenene kunne der ses et lag af let
leret grågult gruset sand. I laget blev der fundet flere flintafslag (x33), men kun i den del af laget der lå
over de nedsatte sten. I snittet kunne det ses at stenene lå placeret på en flad bund i samme niveau, men
nedgravningen, hvis den er der, er meget diffus. De nedsatte sten er hånd- til hovedstore natursten.
Tolkning:
Ved anlæggelsen af transportcenteret vest for Orionvej blev der lavet en arkæologisk undersøgelse –
HOM 1529 Kildbjerg. I den forbindelse blev der, 200 meter vest for felt 3, fundet tre anlæg (A1-A3)
med stenlægninger/stenpakninger. I disse anlæg blev der foruden flintafslag og forarbejdet flint fundet
en slibesten i A2 og en kværnsten i A3. Desuden blev der fundet et rødbrændt sideskår på
stenlægningen i A1. Dateringen og funktionen på disse anlæg er usikker, men udgraveren anser
anlæggene for at repræsentere grave – muligvis fra yngre germansk jernalder. Dette gøres med
udgangspunkt i en gravplads fra yngre germansk jernalder udgravet af Horsens Museum (HOM 180).
Det er muligt at A212 er bunden af et dårligt bevaret anlæg af samme karakter. Det er dog meget
usikkert om dette er tilfældet.
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Diskussion
På figuren nedenfor er der en oversigt over fund fra ældre jernalder i lokalområdet. Området er
særdeles velundersøgt og således har hele det nedstående kort været undersøgt med arkæologiske
søgegrøfter inden for de seneste 20 år. Kortets areal er omkring 30 hektar. Området nord for det
indsatte kort er i øvrigt også udgravet og her er der ligeledes udgravet bebyggelser fra jernalderen.
Marken nord for Vestvejen ved bebyggelse C og B1/B2 forvendtes forundersøgt senere i 2018.
Jordfæstegravene fra ældre romersk jernalder der er undersøgt i den nuværende udgravning er markeret
med (1).
Igennem flere år har museet udgravet flere større jernalderbebyggelser – først ved anlæggelsen af
Vestvejen og siden langs med denne i forbindelse med erhvervsudstykning. Jernalderlandsbyerne er
dateret til yngre førromersk jernalder-ældre romersk jernalder. Der er fundet en jordfæstegrav fra ældre
romersk jernalder i forbindelse med disse udgravninger. Landsbyernes udstrækning og jordfæstegraven
(2) ses på figuren nedenfor
I 2008 blev der udgravet en gravhøj med urner fra ældre førromersk jernalder og 13-14 jordfæstegrave
fra ældre og yngre romersk jernalder i og omkring gravhøjen (3). Det er en nærliggende tanke at alle
disse grave har forbindelse til de landsbyer der har eksisteret på samme tid på den anden side af
bækken.

Figur 28: Oversigt over ældre jernalderlokaliteter i nærområdet. Hele kortet er forundersøgt. De gule prikker er
jordfæstegrave. Landsbyerne fra sen førromersk –ældre romersk jernalder ses med deres formodede udstrækning. Den
del af landsbyerne der er udgravet i 1988 under HOM 400 er ikke vist.
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Men der er kun fundet 16-17 grave der er samtidige med bebyggelsen. Med de mange gårdsenheder og
landsbyens levetid på omkring 300 år er det klart at mangler grave – disse skal muligvis findes på
marken nord for landsbyerne.
Vejen til venstre på figur 28 fører i en lige linje ned imod en landsby fra ældre romersk jernalder med
tilhørende gravplads fra yngre romersk jernalder (HOM 2211), afstanden er omkring 1000 meter.
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Fremtidigt arbejde på stedet
De undersøgte arealer er frigivet til anlægsarbejde.
Museumsloven er fortsat gældende, så gøres der fund af fortidsminder skal anlægsarbejdet standses og
Horsens Museum tilkaldes jf. museumslovens § 27 stk. 2.

Arkæolog Thomas Booker Nielsen
05 juli 2018
Horsens Museum
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Anlægsbeskrivelse
Kampagne: 12-02-2018
3
Vandteknisk anlæg, Dræn, Nutid
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse: Dræn
Fyld:
S: 1
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

16
Grube, Grube, Oldtid
Diameter i cm: 245
Dybde i cm: 60
Flade: oval
Side: skrå
Bund: uregmæssig
Nuance:
Beskrivelse: Grube med jernalderkeramik i fladen.
Snittet med maskinen.
Fyld: a) homogent mårkt gråbrunt muldblandet sand. b) homogent lyst rødbrunt letsandet ler. c) homogent lyst
brungråt let sandet ler. d) heterogent lyst grågult let sandet ler. e) hvidgråt sand.
S: 5 og 34
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

3493/55, 3493/56
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22
Sten, Stenspor, Natur, Udateret
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse: stenspor
Fyld:
S: 6
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

23
Stolpehul, Stolpehul, Udateret
Diameter i cm: 33
Dybde i cm: 21
Flade: rund
Side: lodret
Bund: rund
Nuance: mørkt/lyst
Beskrivelse: stolpehul
Fyld: a) stolpespor. Mørkt homogent sortgråt sandet ler med trækulsnister. Fint afgrænset. b) lyst gulbrunt homogent
let sandet ler. diffust afgrænset.
S: 7
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

224

24
Stolpehul, Stolpehul, Udateret
Diameter i cm: 34
Dybde i cm:15
Flade: rund
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Side: lodret
Bund: flad
Nuance: mellem
Beskrivelse: stolpehul
Fyld: a) Heterogent hvidgråt brungråt sandet ler. Klart afgrænset.
S: 7
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

224

25
Grube, Grubekompleks, Ældre Jernalder
Diameter i cm: 980cm
Dybde i cm: 90
Flade:Ureglmæssig
Side: skrå
Bund: flad
Nuance: mellem/mørk
Beskrivelse: Grubekompleks med en smule keramik i fladen. snittet med maskinen. Ved afgravningen fremkom der to
gruber A217, A218 på bunden af afgravningen. De blev kun registreret i fladen.
Fyld: a) mørkt homogent muldblandet sandet ler. Enkelte trækulsnister. KA. b) som fyld a. c) Heterogent lyst brungråt
- gråbrunt sandet ler med en del TKN . Fint afgrænset mod UG. d) Linse af rødbrændt ler i fyld c, KA.
S: T8
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

8
3493/1, 3493/52, 3493/53, 3493/54

23: Sideskår, uornamenteret, Ældre Jernalder

26
Stolpehul, Stolpehul, Udateret
Diameter i cm: 37
Dybde i cm: 10
Flade: oval
Side: skrå
Bund: flad
Nuance: mørk
Beskrivelse: stolpehul
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Fyld: a) mørkt homogent gråbrunt muldblandet sandet ler. Nister af gul UG ler. Skarpt afgrænset
S: 6
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

33
Grube, Koge-/ildgrube, Yngre Bronzealder-Ældre Jernalder
Diameter i cm: 53
Dybde i cm: 20
Flade: uregelmæssig
Side: atypisk
Bund: atypisk
Nuance: Beskrivelse: Kogestensgrube
Fyld: a) sortgråt homogent sandet ler med trækulsnister og ildskørnede sten. Fint afgrænset. b) gråbrunt muldblandet
sandet ler. Klart afgrænset. Homogent.
S: 4
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

53
Grube, Grube, Oldtid
Diameter i cm: 113
Dybde i cm: 21
Flade: Irregulær
Side: Lodret
Bund: Irregulær
Nuance: Mørk/mellem
Beskrivelse: Grube
Fyld: Homogent mellem til mørkt gråbrunt letleret og muldblandet sand m. sten op til knytnævestore.
S: 43
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Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

54
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid
Diameter i cm: 36
Dybde i cm: 21
Flade: Rund
Side: Lodret
Bund: Flad
Nuance:
Beskrivelse: Tagbærende stolpehul m. stolpespor.
Fyld: a) Stolpespor. Heterogent gråbrunt og lyst brungråt sandet ler, KA. b) Heterogent lyst grågult og lyst gulbrunt
sandet ler, DA.
S: 41
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

224

55
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid
Diameter i cm: 24
Dybde i cm: 20
Flade: Rund
Side: Lodret
Bund: Flad
Nuance:
Beskrivelse: Tagbærende stolpehul m. stolpespor.
Fyld: a) Stolpespor, homogent mørkt gråbrunt sandet ler, KA. b) Heterogent lyst gulgråt og gråhvidt sandet ler, DA.
S: 41
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:

224
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Fund:
Lag:

56
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid
Diameter i cm: 35
Dybde i cm: 20
Flade: Rund
Side: Lodret
Bund: Flad
Nuance:
Beskrivelse: Tagbærende stolpehul m. stolpespor.
Fyld: a) Stolpespor. Heterogent mørkt gråbrunt og lyst brungråt sandet ler, Fint afgrænset. b) Heterogent lyst grågult
og lyst gulbrunt sandet ler, DA.
S: 41
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

224

57
Grube, Grube, Udateret
Diameter i cm: 170
Dybde i cm: 10
Flade: Rund
Side: Skrå
Bund: Flad
Nuance: Mellem
Beskrivelse: Grube
Fyld: a) Homogent brungråt sandet ler med en del sten og fragmenter af sten. Ingen tegn på ildskørning af sten.
S: 45
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

Side 38 af 85

58
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid
Diameter i cm: 32
Dybde i cm: 1
Flade: Rund
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse: Anlægget var bestod af gråbrunt sandet ler som var fint afgrænset i fladen. Der kunne ikke ses noget i
profilen. I fylden blev der opsamlet en rund knusesten
Fyld:
S: 43
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

224
28: Bearbejdet: knusesten, Oldtid

59
Grube, Grube, Udateret
Diameter i cm: 177
Dybde i cm: 20
Flade: Oval
Side: Lodret
Bund: Irregulær
Nuance: Mørk/mellem
Beskrivelse: Grube
Fyld: Homogent mellem til mørkt gråbrunt letleret og muldblandet sand m. sten op til knytnævestore.
S: 43
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

60
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid
Diameter i cm: 22
Dybde i cm:12
Flade: rund
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Side: skrå
Bund: flad
Nuance: ly/mellem
Beskrivelse:
Fyld: a) Lyst-mellem homogent gråbrunt let sandet ler. Klart afgrænset
S: 9
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

224

61
Stolpehul, Gavlstolpehul, Oldtid
Diameter i cm: 22
Dybde i cm: 10
Flade: rund
Side: lodret
Bund: flad
Nuance: lys/mellem
Beskrivelse: gavlstolpehul
Fyld: Homogent lyst-mellem brungråt let sandet ler med trækulsnister. Klart afgrænset
S: 9
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

224

62
Udgår, Muldplet, Udateret
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse:
Fyld:
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S: 41
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

143
Grav, Jordfæstegrav, Yngre Førromersk Jernalder (per.3A)-Ældre Romersk Jernalder, B1
Diameter i cm: 166 x 120
Dybde i cm: 24
Flade: rektangulær
Side: Lodret
Bund: Flad
Nuance: Mellem
Beskrivelse: nordvest-sydøst orienteret jordfæstegrav, rektangulær med rundede hjørner
Fyld: Spættet mørkt gråbrunt muldblandet, let leret sand og gulbrunt let muldblandet sandet ler/UG-ler. På fladen
midtfor og langs gravens N-side ses en sten ca. 22x11 cm. Fra gravens østlige halvdel er der af maskinen fjernet en
sten. I gravens fyld mod nordøst ses yderligere en sten. Spor efter at der kan have ligget flere sten rundt i kanten af
graven, som er fjernet af gravemaskinen.
Udvidet forundersøgelse: Der blev udlagt en balk N-S og forsigtigt afgravet i vestlig halvdel af anlægget. Der kan ses en
lys kerne af UG-ler i anlægget, omkring den er der homogent gråbrunt muldblandet sandet ler. I det sydvestlige hjørne
fremkom siden af et helt lerkar 5 cm nede. Karret er væltet om på siden med mundingen mod nord. Lettere knust af
jordtryk. Jernalder keramik. Der blev gravet ned ved profil i syd. Her ses lodret side og flad bund i en dybde af 22 cm.
-----T.1
Flade: Anlægget blev udgravet med ske og skovl. Der blev udlagt en 20 cm bred balk på tværs af gravens midte. Der
blev udgravet i plant niveau på begge side af balken. Der fremkom spredte flintafslag i fylden på begge sider af balken
(x25).
Vestlig halvdel: I gravens nordlige langside fremkom der en støttesten. Omtrent midt i gravens vestlige halvdel
fremkom der i en dybde af 20 cm under afgravet niveau en bøjle fra en fibel (x20). Et 10x20 cm stort område blev
efterladt på en søjle og der blev afgravet forsigtigt med ske på hele gravbunden. Lerkarret (x19) som allerede var
erkendt blev ligeledes efterladt på en jordsøjle. I 15cm dybde blev der fundet 3-4 mindre stykker brændt ben (x34).
Fyld: a) Homogent mørkt gulbrunt letleret og muldblandet sand. Klart afgrænset fra UG
Østlig halvdel: I kanten af gravens sydlige langside sad to støttesten, i den nordlige langside en støttesten. I gravfylden
blev der nær profilen i en dybde af 20 cm omkring gravens midte fundet en dorn i et rustrødt område (x21), området
blev efterladt på en jordsøjle.
Fyld: a) Homogent mørkt gulbrunt letleret og muldblandet sand med enkelte 10-20 cm store sten i fylden. Klart
afgrænset fra UG
Profil: a) Homogent mellem gråbrunt muld- og lerblandet sand med pletter af rødtbrunt UG-ler. I fylden ses to større
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sten, 10-15 cm. Svarer til fyld a) i fladen. Klart afgrænset fra UG.
B) Mindre område af heterogent lyst gråbrunt og mellem gråbrunt sand og muld øverste i lag a.
S: 29 og T.1
Tegninger:
1
Foto:
3493/10, 3493/11, 3493/17, 3493/30, 3493/31, 3493/32, 3493/71, 3493/72, 3493/73
Består af:
Indgår i:
Fund:
19: Kar, helt - se beskrivelse, Yngre Førromersk Jernalder (per.3A)-Ældre Romersk Jernalder, B1; 20:
Præparat , Yngre Førromersk Jernalder (per.3A)-Ældre Romersk Jernalder, B1; 21: Præparat , Yngre Førromersk
Jernalder (per.3A)-Ældre Romersk Jernalder, B1; 25: Forarbejdet flint, Oldtid; 34: Brændte knogler, Oldtid; 38: Skraber,
Neolitikum-Bronzealder
Lag:

144
Grav, Jordfæstegrav, Yngre Førromersk Jernalder (per.3A)-Ældre Romersk Jernalder, B1
Diameter i cm: 150 x 74
Dybde i cm: 19
Flade: oval
Side: skrå
Bund: flad
Nuance: mellem - mørk
Beskrivelse: øst-vest orienteret mindre grav, oval, (badekarformet) med rundede hjørner.
Fyld: Homogent lyst brungråt sandet ler med små pletter af gråbrunt muldblandet ler. På fladen ses to sten ca. 10x10
cm.
T.3: Tegnet i fladen i niveau 2, 15 cm under afgravet niveau.
Der blev udlagt en profil og anlægget blev forsigtigt udgravet med ske og skovl på hver side af profilen. Omkring
gravbunden i cirka 16 cm dybde fremkom et område med rustrødt metal nær profilen omtrent midt i graven. Dette
område blev efterladt på en jordsøjle og optaget i præparat x24.
Fyld: a) heterogent leret og muldblandet gravfyld . Mellem - mørkt gulbrunt med partier af mere gråbrunt. Enkelte
sten 10-12 cm. b) Ug-ligende fyld.
Profil: fyld a) spættet mellem gråbrunt muldblandet, leret sand. b) homogent mørkt gulbrunt meget let muldblandet
let sandet ler. c) homogent mørkt brungråt leret , sandet muldblandet med TKN.
S: 30 og T.3
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

3
3493/12, 3493/17

24: Præparat , Romersk Jernalder

146
Grube, Grube, Udateret
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Diameter i cm: 160
Dybde i cm: 20
Flade: oval/diffus
Side: skrå
Bund: Nuance: mellem/lys
Beskrivelse: Grube TA
Fyld: lystbrungråt heterogent let muldblandet sand, spor af TK
S: 26
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

153
Sten, Stenspor, Natur, Udateret
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse: stenspor
Fyld:
S: 52
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

154
Vandteknisk anlæg, Dræn, Nutid
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:
Nuance:
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Beskrivelse: dræn
Fyld:
S: 52
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

3493/13, 3493/14, 3493/15, 3493/16

155
Grube, Koge-/ildgrube, Yngre Bronzealder-Ældre Jernalder
Diameter i cm: 100
Dybde i cm: 41
Flade: rund
Side: skrå
Bund: rund
Nuance:
Beskrivelse: Kogestensgrube
Fyld:a) homogent grågult let sandet ler med nister af trækul. klart afgrænset. b) tæt pakket lag med hånd-hovedstore
ildskørnede sten og trækul.
S: 27 og 36
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

3493/14, 3493/15

156
Grube, Brydegrube, Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Diameter i cm: 253 x 85 (på det bredeste sted midten)
Dybde i cm: 65
Flade: Rektangulær
Side: Skrå
Bund: flad
Nuance: mørk/mellem
Beskrivelse: Flade. Øst-vest orienteret rektangulær anlæg med let rundede sider og fint rundede hjørner. Umiddelbart
vest for anlægget (med ca. 5 cm´s mellemrum) ses A155 kogestensgrube. Anlægget er forstyrret på tværs af det
nordøstlige hjørne af en drængrøft, der kan følges til feltgrænsen.
Fyld: (fladen) Homogent tydeligt muldblandet sortbrunt sand. Har karakter af at være sekundært muligt recent fyld. I
en lang bred stribe midtfor i øst-vest retning ligner fylden undergrundsler som er blandet med muld. Tilsvarende fyld
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ses i den gennemskærende drængrøft. Enkelte stykker af TK.
T5: Profiltegning
Beskrivelse: Gruben blev til at starte med betragtet som en grav og gravede derfor med midterbalk. Men ved
tilsynekomsten af rødlige/orangerøde lag samt trækul ændrede tolkningen af anlægget sig til at det måtte være en
hørrødningsgrube.
Fyld:
lag a) Homogent let humøst mørkt gråbrunt muldblandet med enkelte lerpletter og enkelte ssten 5-10 cm.
lag b) Spættet forstyrret lerlag med pletter af muld
lag c) Heterogent lyst brungråt let muldblandet sand
lag d) Homogent lysst grågult let sandet ler
lag e) som d
lag f) Homogent rødorange organisk, meget fedtet ler. (Affaldsprodukt fra rødningsprocessen)
lag g) som f
lag h) Minder om lag a, men mere leret.
lag i) Homogent mørkt grågult sandet ler
lag j) Som lag g og lag f, men sandblandet
lag k) Homogent mørkt gråsort vanddruknet organsik lag med meget trækul.
S: 30 og T5
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

5
3493/13, 3493/14, 3493/15, 3493/16, 3493/74, 3493/75, 3493/76, 3493/77, 3493/78, 3493/79

36: til flotering , Udateret

157
Depot-/Offerfund, Depot-/Offerfund, Senneolitikum
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse: I fladen spor af keramik, som var gravet ned i undergrund og blev hjemtaget som præparat. Foreløbig
tolkning: senneolitisk forråds-/offerkar.
Fyld:
S: 27
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:

3493/19
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Fund:
4: Anden kardel - se beskrivelse, Senneolitikum; 26: til flotering , Udateret; 26/1: Reference prøve,
Udateret; 26/2: Trækul, Udateret; 26/3: Floterings rest, Udateret
Lag:

158
Grube, Koge-/ildgrube, Yngre Bronzealder-Ældre Jernalder
Diameter i cm: 86
Dybde i cm: 25
Flade: rund
Side: skrå
Bund: flad
Nuance:
Beskrivelse: kogegrube
Fyld: a) homogent grågult letsandet ler med nister af grågult ler. b) homogent gråsort sandet ler med en del trækul.
S: 27 og 37
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

159
Grube, Koge-/ildgrube, Yngre Bronzealder-Ældre Jernalder
Diameter i cm: 55
Dybde i cm: 10
Flade: rund
Side: skrå
Bund: flad
Nuance:
Beskrivelse: kogestensgrube
Fyld: a) brungråt sandet ler med TKN og fragmenter af ildskørnede sten.
S: 27 og 37
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:
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163
Vandteknisk anlæg, Dræn, Nutid
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse: Dræn
Fyld:
S: 27
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

165
Grube, Brydegrube, Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Diameter i cm: 243x79
Dybde i cm: 58cm
Flade: Rektangulær
Side: Lodret
Bund: Svagt afrundet
Nuance: Mørk
Beskrivelse: Øst-vest orienteret aflangt, rektangulært anlæg med afrundede hjørner.
Fyld: Fladen: Rundt langs kanten ses en smal stribe af homogent sortbrunt muldblandet sand (fladetegning lag b, T2).
størstedelen er spættet gruset let muldblandet UG-ler (profiltegning lag b, T2). I midten ses en større koncentration af
mellem til mørkt gråbrunt muld (profil- og fladetegning lag a, T2). Enkelte mindre sten 7-10 cm.
Udvidet forundersøgelse/udgravning: Anlægget blev gravet som en jordfæstegrav da det i første omgang blev tolket
som en sådan. Der blev etableret en balk på 20 cm midt for anlæggets breddeakse og anlæggets vestlige halvdel
bortgraves forsigtigt. På fladen sås som tidligere beskrevet et lyst gulbrunt sandet lerlag, let muldblandet. Dette
overlejrer et gråbrunt sand- og muldblandet homogent lag, hvori ses pletter af rødbrunt humøst jord. Herunder er
laget blandet med grågult leret sand som i profilen ser ud til at være flydt ind i anlægget fra sydsiden. Der kommer en
del vand fra undergrunden som vanskeliggør udgravningen. Den vestlige halvdel blev udgravet til UG og der fremkom
lignende lag ved udgravningen af østsiden. Der blev ikke gjort nogenn fund der kan understøtte tolkning som en grav
og med tanke på de lignede anlæg der er tolket som brydegruber i det nærliggende felt, tolkes også denne som en
funktionsgrube med tilknytning til hørrødning.
I profilen ses flere lag (Se profiltegning T.2)
lag a) homogent humøst muldblandet mørkt gråbrunt let leret sand med enkelte sten 5-10 cm
lag b) let spættet rød- og gulbrunt let sandet ler
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lag c) heterogent muld og undergrund. lyst grå- og gulbrunt muldblandet ler.
lag d) homogent mørkt brungråt let muldblandet sand.
lag e) som lag d,f,g
lag f) som lag d,e,g
lag g) som lag d,e,f
lag h) Homogent sortbrunt leret muldblandet sand
lag i) homogent gråsort stribe, muligvis grus eller opløste sten.
S: 27 og 33 og T.2
Tegninger:
2
Foto:
3493/18, 3493/20, 3493/21, 3493/22, 3493/23, 3493/26, 3493/27, 3493/28, 3493/29, 3493/33,
3493/34, 3493/35, 3493/59, 3493/60, 3493/61, 3493/62, 3493/63, 3493/64, 3493/65, 3493/66, 3493/67, 3493/68,
3493/69, 3493/70
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

166
Recent forstyrrelse, Recent forstyrrelse, Nutid
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse:
Fyld:
S: 28
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

167
Grube, Grube, Oldtid
Diameter i cm: 84
Dybde i cm: 22
Flade: Rund
Side: Uregelmæssig
Bund: atypisk
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Nuance:
Beskrivelse:
Fyld: a) Homogent lyst mellem gråbrunt sand med TKN. KA mod UG og b)
b) heterogent lyst gråbrunt mellem brungult sand. DA mod UG.
S: 31
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

3493/24

168
Sten, Stenspor, Natur, Udateret
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse: Nedgravning med 1 x 0,5 m sten. Nedgravning er formodentligt nedgravning i forbindelse med fjernelse af
den sø-lige halvdel af stenen, der fremstår halv. Anlægget skæres af dræn.
Fyld:
S: 32
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

3493/25

169
Grav, Dyrebegravelse, Nyere tid (1661 - )
Diameter i cm: 70 x 25
Dybde i cm: 10
Flade: oval
Side:
Bund:
Nuance: lys gråbrun
Beskrivelse: Nedgravning af et dyr, afrundede hjørner i snittet, fund af knogler i fyldet.
Fyld:

Side 49 af 85

S: 32
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

32: Dyreknogler, Nyere tid (1661 - )

175
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid
Diameter i cm: 52
Dybde i cm: 8
Flade: Oval
Side: Lige/Skrå
Bund: Fald
Nuance: Mellem
Beskrivelse: Muligt Stolpehul
Fyld: a) Homogent mellem brungråt muld- og sandblandet ler. b) Homogent lyst gulgråt let sandet ler.
S: 40
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

176
Grube, Grube, Oldtid
Diameter i cm: 97
Dybde i cm: 10
Flade: Diffus
Side: Diffus
Bund: Irregulær
Nuance: Mørk/mellem
Beskrivelse: Grube
Fyld: Homogent mørkt til mellem sortbrunt muldblandet, let leret sand med en del tkn.
S: 40
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:

Side 50 af 85

Fund:
Lag:

177
Udgår, Natur, Udateret
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse:
Fyld:
S: 38
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

178
Grube, Koge-/ildgrube, Yngre Bronzealder-Ældre Jernalder
Diameter i cm: 156
Dybde i cm: 40
Flade: Rektangulær
Side: Skrå
Bund: Flad
Nuance:
Beskrivelse: Kogestensgrube
Fyld: a) mørkt gråbrunt homogent muldblandet letsandet ler. DA mod fyld b). KA mod UG.
b) Fyld a) blandet med meget fragmenterede sten der er opløst og formodentligt ildskørnede. Desuden en del trækul.
KA mod UG.
S: 38
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

Side 51 af 85

179
Grube, Koge-/ildgrube, Yngre Bronzealder-Ældre Jernalder
Diameter i cm: 54
Dybde i cm: 10
Flade: Rund
Side: Skrå
Bund: Flad
Nuance:
Beskrivelse: Kogestensgrube
Fyld: Mørkt homogent sandet ler med ildskørnede sten og lidt trækulsnister. KA. Ej tegnet.
S: 38
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

180
Grube, Koge-/ildgrube, Yngre Bronzealder-Ældre Jernalder
Diameter i cm: 26
Dybde i cm: 7
Flade: Rund
Side: Skrå
Bund: Flad
Nuance:
Beskrivelse: Kogestensgrube
Fyld: Heterogent brungråt - mørkt gråbrunt sandet ler med TKN og fragmenter af ildskørnede sten.
S: 38
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

181
Naturfænomen, Nedsivningsfænomen, Udateret
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:

Side 52 af 85

Nuance:
Beskrivelse:
Fyld:
S: 42
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

182
Grube, Koge-/ildgrube, Yngre Bronzealder-Ældre Jernalder
Diameter i cm: 141
Dybde i cm: 18
Flade: Oval
Side: Skrå
Bund: Ureglmæssig
Nuance:
Beskrivelse: Kogegrube.
Fyld: a) Homogent brungråt sandet ler med enkelte fragmenter af kogesten og lidt TKN spredt i fylden samt en større
koncentration af trækul centralt i fylden, KA. Gennemskæres af pløjespor.
S: 42
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

183
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid
Diameter i cm: 25
Dybde i cm: 5
Flade: Rund
Side: Skrå
Bund: Flad
Nuance:
Beskrivelse: Stolpehul (Bunden)
Fyld: Homogent lyst brungråt sandet ler. Diffust afgrænset. Ikke tegnet.
S: 42

Side 53 af 85

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

184
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid
Diameter i cm: 24
Dybde i cm: 8
Flade: Rund
Side: Skrå
Bund: Flad
Nuance:
Beskrivelse: Stolpehul (Bunden)
Fyld: Homogent lyst brungråt sandet ler. okay afgrænset. Ikke tegnet.
S: 42
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

185
Sten, Stenspor, Natur, Udateret
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse: stenspor
Fyld:
S: 52
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

Side 54 af 85

186
Naturfænomen, Naturfænomen, Udateret
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse:
Fyld:
S:
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

187
Udgår, Natur, Udateret
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse:
Fyld:
S: 44
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

188
Stolpehul, Stolpehul, Udateret
Diameter i cm: 32
Dybde i cm: 12

Side 55 af 85

Flade: Rund, diffus
Side: Skrå
Bund: Flad
Nuance: Lys
Beskrivelse: Stolpehul, DA.
Fyld: a) Homogent lyst brunt- og gulgråt leret sand.
S: 44
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

224

189
Stolpehul, Stolpehul, Jernalder
Diameter i cm: 39
Dybde i cm: 27
Flade: Rund
Side: Lodret
Bund: Flad
Nuance: mellem
Beskrivelse: Stolpehul med stolpespor.
Fyld: a) Stolpespor. Homogent gråbrunt sandet ler. KA mod fyld b). B) heterogent lyst gråbrunt og lyst gråhvidt sandet
ler med orange udfældninger.
S: 45
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

224

190
Stolpehul, Stolpehul, Jernalder
Diameter i cm: 37
Dybde i cm: 26
Flade: Oval
Side: Skrå
Bund: Spids
Nuance: Lys/mellem
Beskrivelse: Stolpehul med stolpespor. TA.

Side 56 af 85

Fyld: a) homogent mellem brungråt let muldblandet let leret sand, stolpespor? b) Homogent lyst brungråt leret sand.
S: 44
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

224

191
Recent forstyrrelse, Recent forstyrrelse, Nutid
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse: Recent
Fyld:
S:
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

192
Grube, Koge-/ildgrube, Yngre Bronzealder-Ældre Jernalder
Diameter i cm: 60
Dybde i cm: 20
Flade: Rund
Side: Skrå
Bund: Rund
Nuance: Mørk
Beskrivelse: Kogegrube
Fyld: a) Homogent mørkt gråsort let leret sand med trækulsnister. KA mod UG.
S: 45
Tegninger:
Foto:

Side 57 af 85

Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

193
Stolpehul, Stolpehul, Jernalder
Diameter i cm: 30
Dybde i cm: 20
Flade: cirkulær
Side: Skrå
Bund: Rundet
Nuance: Mørk
Beskrivelse: Stolpehul
Fyld: a) homogent let muldblandet gråsort sandet ler. TKN? b) homogent mørkt grågult let sandet ler.
S: 39
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

224

194
Stolpehul, Stolpehul, Jernalder
Diameter i cm: 32
Dybde i cm: 30
Flade: Oval
Side: Lodret
Bund: Flad
Nuance: Mørk/Mellem
Beskrivelse: Stolpehul m. stolpespor
Fyld: a) homogent mørkt brungråt muldblandet leret sand. b) Spættet lyst/mellem gul- og brungråt leret sand. c) Som
fyld b)
S: 39
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

224

Side 58 af 85

195
Grube, Grube, Ældre Jernalder
Diameter i cm: 63
Dybde i cm: 14
Flade: Oval
Side: Skrå
Bund: Flad
Nuance: mørk/mellem
Beskrivelse: Stolpehul
Fyld: a) homogent mørkt til mellem gråbrunt let muldblandet sand, let gruset.
S: 39
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

196
Grube, Grube, Jernalder
Diameter i cm: 56
Dybde i cm: 11
Flade: Oval
Side: Skrå
Bund: Flad
Nuance: Lys/mellem
Beskrivelse: Stolpehul
Fyld: a) homogent mellem brungråt let muldblandet sand. b) homogent lyst grågult sand.
S: 40
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

197
Grube, Grube, Oldtid
Diameter i cm: 103
Dybde i cm: 27

Side 59 af 85

Flade: Rund
Side: Skrå
Bund: Ureglmæssigt
Nuance: Mellem/Mørk
Beskrivelse: Grube
Fyld: a) homogent mørkt gråbrunt let muldblandet sand. Fint afgrænset. b) Heterogent grågult - gråbrunt sand. Fint
afgrænset
S: 48
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

198
Grube, Koge-/ildgrube, Yngre Bronzealder-Ældre Jernalder
Diameter i cm: 75
Dybde i cm: 11
Flade: Cirkulær
Side: Skrå
Bund: Irregulær
Nuance: Lys/Mellem
Beskrivelse: Kogestensgrube, DA
Fyld: a) Heterogent mørkt brungråt sand og grus med rester af ildskørende sten. TKN og sten på 5-10 cm.
S: 50
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

199
Grube, Grube, Oldtid
Diameter i cm: 143
Dybde i cm: 40
Flade: Oval
Side: Skrå
Bund: Flad
Nuance: Mørk
Beskrivelse: Grube

Side 60 af 85

Fyld: a) homogent mørkt gråbrunt let muldblandet sand. KA (klart afgrænset). Et enkelt flintafslag i fylden, samt en
hovedstor sten.
S: 48
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

31: Afslag, Oldtid

200
Naturfænomen, Rodvælter, Udateret
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse: rodvælter
Fyld:
S: 200
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

201
Grube, Koge-/ildgrube, Yngre Bronzealder-Ældre Jernalder
Diameter i cm: 137
Dybde i cm: 34
Flade: cirkulær
Side: irregulær/skrå
Bund: rundet
Nuance: mørk
Beskrivelse: Kogestensgrube
Fyld: a) Homogent brunsort til sort leret og trækulsmættet sand med enkelte ildskørnede sten. Spor efter dyregange i
form af lyse sandpletter. b) Homogent rødbrunt ildpåvirket let leret sand med trækulsnister og grus efter ildskørnede
sten. Rundt om dette på fladen ses en del sten 5-10 cm.
S: 49

Side 61 af 85

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

3493/96, 3493/97, 3493/98

202
Grube, Koge-/ildgrube, Yngre Bronzealder-Ældre Jernalder
Diameter i cm: 64
Dybde i cm: 15
Flade: Rund
Side: Skrå
Bund: Flad
Nuance:
Beskrivelse: Kogestensgrube
Fyld: a) heterogent brungråt - gråsort letsandet ler med trækul og fragmenter af ildskørnede sten. KA.
S: 49
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

203
Naturfænomen, Naturfænomen, Udateret
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse:
Fyld:
S: 46
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

Side 62 af 85

204
Grube, Grube, Oldtid
Diameter i cm: 230
Dybde i cm: 27
Flade: Cirkulær
Side: Skrå
Bund: Flad
Nuance: Mellem
Beskrivelse: Grube
Fyld: a) homogent gråbrunt sand med enkelte mindre sten. KA. Enkelte TKN.
S: 51
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

205
Brønd, Produktionsbrønd, Yngre Bronzealder-Ældre Jernalder
Diameter i cm: 230
Dybde i cm: 95
Flade: Rundoval
Side: Lodret
Bund: afrundet
Nuance:
Beskrivelse: Brønd med vandførende lag i de nederste 40 cm. Kun delvist udgravet pga. vand.
Fyld: a) homogent gråbrunt mellem-mørkt muldblandet leret sand. klart afgrænset mod UG. Mod bunden af anlægget
er fylden udvasket og vandmættet. Der blev fundet enkelte jernalderskår og afslag i fylden men der er uvist om
jernalderskårene afspejler en datering. Da der i det store nærliggende grubekompleks er fundet lignende keramik kan
det være røget med ned ved senere aktivitet.
S: 36
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

3493/45, 3493/46, 3493/49

29: Afslag, Mesolitikum-Bronzealder; 30: Sideskår, ornamenteret, Ældre Jernalder

Side 63 af 85

206
Grube, Brydegrube, Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Diameter i cm: 265
Dybde i cm: 73
Flade: Rektangulær
Side: lodret
Bund: flad
Nuance: mellem/mørk
Beskrivelse: I fladen er der tale om et rektangulært anlæg, længde 275 cm, bredde på midten 93 cm. Anlæggets
hjørner er let afrundet og nedgravningen er lettere udvisket. Tolket som en mulig grav i forundersøgelsen, men ved
udgravningen af A156 og A169 der ligner til forveksling kunne anlæg nu tolkes som en bryde- eller rødningsgrube.
Anlægget belv derfor snittet på langs for at kunne iagttage lagene i profil. I bunden af anlægget fremkom et kraftigt
trækulslag overlejret af et lerlag.
Fyld: I fladen ses en blanding af homogent muldblandet mørkt gråbrunt sand spættet med rødgult sandblandet ler.
Mod øst ses en sten liggende i fylden, ca. 10 x 15 cm.
Fyld: I profil (se T4)
lag a) Homogent sortbrunt let muldblandet trækulslag med større stykker trækul og et større stykke ildskørnet flint. En
form for bål.
lag a1) Homogent mørkt gråbrunt muld- og TK blandet lag. Danner afslutning på lag a, men er mere muldblandet.
lag b) Spættet gulbrunt let muldblandet lerlag. lag e) og lag f) ses som små koncentrationer af muld i laget.
lag c) Homogent mørkt brungråt muld- og let lerblandet sand. Mod Vest sess nogle striber af sand og ler.
lag d) Helt lyst og mørkt gråbrunt muld- og sandblandet lag med partier af brungult sand.
lag e) Som primær fyld i lag c
lag f) Som lag c og e.
lag g) lille cirkulær koncentration af lag a som er adskilt fra dette. (dyregang)
lag h) Homogent mørkt brungråt muldblandet og lerblandet sand.
lag i) Spættet brungult UG-ler blandet med gråbrunt muld. Meget forstyrret lag.
UG) Hvidgult sandblandet ler. Varmepåvirket af det overlejrende bål.
S: 34
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

4
3493/43, 3493/44, 3493/49, 3493/50, 3493/80, 3493/81

37: til flotering , Udateret

207
Grube, Grube, Ældre Jernalder
Diameter i cm: 56
Dybde i cm: 15
Flade: Oval
Side: Skrå
Bund: Flad
Nuance:

Side 64 af 85

Beskrivelse: Grube med keramik.
Fyld: Homogent brungråt let leret sand m. en del spredte stykker trækul, KA. Desuden enkelte lerkarskår.
S: 46
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

35: Keramik diverse, Ældre Jernalder

208
Grube, Koge-/ildgrube, Yngre Bronzealder-Ældre Jernalder
Diameter i cm: 56
Dybde i cm: 5
Flade: Rund
Side: Skrå
Bund: Flad
Nuance:
Beskrivelse: Kogenstensgrube, bunden.
Fyld: Fragmenter af kogesten blandet med trækulsnister
S: 46
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

209
Udgår, Recent, Nutid
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse:
Fyld:
S: 46

Side 65 af 85

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

210
Grube, Brydegrube, Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Diameter i cm: 196 x 125
Dybde i cm: 52
Flade: Rektangulær
Side: Lodrette
Bund: Flad
Nuance: Mellem
Beskrivelse: Grube med funktion i hørrøddning. Skarpt afgrænset rektangulært anlæg med let afrundede hjørner. På
den smalsiden mod syd er der en mindre udposning. Der blev udlagt en øst-vet gående balk og anlægget blev
udgravet med skovl da der var en formodning om at der var tale om en grube, men der var en mindre mulighed for at
det kunne være en grav.
Fyld: På side 35 ses en mindre profil af en udposning mod syd på det store rektangulære anlæg. Udposningen tolkes
som et trin ned i gruben.
Fylden i dette snit består af homogent brungråt humøst sandet ler med striber af grågult UG materiale. Fylden kan
ikke skilles fra fylden i selve gruben.
T7: Fladetegning. Niveau 2, 40 cm under afgravet niveau. I dette niveau fremstår nedgravningen som en rektanglær
kasse skarpe hjørner.
lag a) heterogent spættet grågult og gulorange letsandet ler. Velafgrænset mod lag c og b.
lag b) Homogent gråsort stærkt trækulsholdigt lag under lag a.
lag c) Homogent gråbrunt fedtet sandet ler med enkelte rødorange nister. Skarpt afgrænset mod grågult UG-ler. Mål i
dette niveau. Længde 182cm, Bredde 130cm.
Profil:
lag a) se fladetegning
lag c) se fladetegning
lag d) Heterogent spættet grågult - brungråt leret sand. KA
lag e) Homogent grågult sand med klumper af mørkt homogent gråbrunnt sandet ler. Let diffust afgrænset.
lag f) Homogent gråbrunt sandet ler. Diffust afgrænset mod lag a, KA mod UG.¨
lag g) Mørkt homogent gråbrunt sandet ler. KA.

S: 35 og T7
Tegninger:
Foto:
Består af:

7
3493/47, 3493/48, 3493/49, 3493/82, 3493/83, 3493/84, 3493/85, 3493/86

Side 66 af 85

Indgår i:
Fund:
Lag:

211
Grube, Materialetagningsgrube, Ældre Jernalder
Diameter i cm: 580
Dybde i cm: 110
Flade: Ureglmæssig
Side: skrå
Bund: Ureglmæssig
Nuance:
Beskrivelse:
Fyld:
T6: Profiltegning
Fyld:
lag a) Homogent mørktbrunt, humøst sandet ler. Nedsunket muld.
lag b) Heterogent mellem brungråt sandet ler med pletter af jernudfældning og få TKN
lag c) Heterogent mellem mørkegråt sandet ler. Få TKN. TA mod UG.
lag d) Recent. Dræn.
lag e) Som lag b.
lag f) Homogent mellem brungråt sandet ler. En del TKN og mindre stykker TK
lag g) Heterogent lyst gulbrunt sandet ler med grå pletter og få TKN.
lag h) Som f, dog med mere TK og få varmepåvirkede/skøre sten.
lag i) Stribe af herterogent mørkegråt - sort sandet ler, farvet af stort indehold af TK
lag j) Som lag g, omrodet UG.
lag k) Heterogent mellem gråt sandet ler med striber af lyst gulbrunt ler. Få TKN. TA.
lag l) Heterogent mellem brungråt sandet ler med pletter og striber af lyst UG-ler. Enkelte TKN.
S: T6
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

6
3493/57, 3493/58

212
Sten, Stenlægning, Stenalder
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:

Side 67 af 85

Nuance:
Beskrivelse: I fladen fremstod anlægget som et partielt stentæppe eller koncentration af sten i et cirka 2 meter langt
og 1 meter bredt Ø-V gående forløb. Ved afgravningen med maskinen fremkom en slibesten (x27) og en let afrensning
mellem stenen fremkom en flintflække og et flintafslag. Anlægget blev afrenset og fotodokumenteret i fladen. Der
kunne ikke erkendes en nedgravningen omkring stenene, men over, imellem stenene og umiddelbart under stenene
kunne der ses et lag af let leret grågult gruset sand. I laget blev der fundet flere flintafslag, men kun i den del af laget
der lå over de nedsatte sten. I snittet kunne det ses at stenene lå placeret på en flad bund i samme niveau, men
nedgravningen er MEGET diffus. De nedsatte sten er hånd- til hovedstore.
Fyld:
S: 47
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

3493/91, 3493/92, 3493/93, 3493/94, 3493/95

22: Flække, Neolitikum-Ældre Bronzealder; 27: Bearbejdet: slibesten, Oldtid; 33: Afslag, Neolitikum

213
Grube, Grube, Oldtid
Diameter i cm: 81
Dybde i cm: 34
Flade: Rund
Side: Skrå
Bund: Flad
Nuance: Mørk
Beskrivelse: Grube.
Fyld: a) Homogent mørkt gråbrunt muldblandet leret sand. KA. B) Skiftende bånd af klart afgrænset henholdvist
homogent mellem gråbrunt leret sand og grågult homogent leret sand. Fint afgrænset.
S: 46
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

214
Grube, Grube, Oldtid
Diameter i cm: 51
Dybde i cm: 29
Flade: Cirkulær
Side: Lodret/Skrå

Side 68 af 85

Bund: Flad
Nuance: Mellem
Beskrivelse: Grube, DA
Fyld: a) homogent mørkt brungråt muldblandet sand. En større flad sten (20x20 cm) i midten af gruben i fylden,
desuden lidt TKN. Ved tømning af gruben fremkom yderligere tre sten (To stk på 30x20 cm, et stk på 20x20 cm) Disse
fyldte det meste af gruben og kan være årsag til det tydelige anlægsspor, dvs stenspor i fladen
S: 50
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

215
Grube, Grube, Oldtid
Diameter i cm: 55
Dybde i cm: 3
Flade: Cirkulær
Side: Bund: Flad
Nuance: Mellem
Beskrivelse: Grube, DA, bunden.

S: 50
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

216
Naturfænomen, Naturfænomen, Udateret
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse:
Fyld:

Side 69 af 85

S: 50
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

219
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid
Diameter i cm: 24
Dybde i cm: 17
Flade: Rund
Side: Lodret
Bund: Flad
Nuance:
Beskrivelse: Stolpehul
Fyld: a) Homogent brungråt sandet ler med klumper af grågul UG. Fint afgrænset.
S: 42
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

220
Stolpehul, Stolpehul, Jernalder
Diameter i cm: 40
Dybde i cm: 31
Flade: Oval
Side: Lodret
Bund: Flad
Nuance: mellem/lys
Beskrivelse: Stolpehul med stolpespor. DA.
Fyld: Spættet lyst grågult sandet ler blandet med lidt muld. b) stolpespor. Homogent muldblandet leret sand.
S: 44
Tegninger:
Foto:
Består af:
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Indgår i:
Fund:
Lag:

224

221
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid
Diameter i cm: 43
Dybde i cm: 8
Flade: Oval
Side: Skrå
Bund: Flad
Nuance: Lys
Beskrivelse: Stolpehul
Fyld: a) spættet lyst grå- og gulbrunt sandet ler
S: 43
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

224

222
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid
Diameter i cm: 28
Dybde i cm: 20
Flade: rund
Side: lodret
Bund: Flad
Nuance: lys/mellem
Beskrivelse: Stolpehul
Fyld: a) Lyst homogent brungråt sandet ler. KA mod UG. Mulig TB-stolpehul.
S: 52
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

224
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223
Afgrænsning, Grøft, Nutid
Diameter i cm: 28
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse: Grøft nedgravet i 1954.
Fyld:
S: 52
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

10024
Sten, Sten, Udateret
Sten i A22
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:
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Fundliste
Fund

Materiale

Genstand

Datering

Anlæg

Kampagne: 12-02-2018
4

Keramik / oldtid

Anden kardel - se
beskrivelse

Senneolitikum

157

19

Keramik / oldtid

Kar, helt - se beskrivelse

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A)-Ældre
Romersk Jernalder, B1

143

20

Jord

Præparat

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A)-Ældre
Romersk Jernalder, B1

143

21

Jord

Præparat

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A)-Ældre
Romersk Jernalder, B1

143

22

Flint

Flække

Neolitikum-Ældre Bronzealder

212

23

Keramik / oldtid

Sideskår, uornamenteret

Ældre Jernalder

25

24

Jord

Præparat

Romersk Jernalder

144

25

Flint

Forarbejdet flint

Oldtid

143

26

Jord

til flotering

Udateret

157

26/1

Jord

Reference prøve

Udateret

157

26/2

Træ

Trækul

Udateret

157

26/3

Ubestemmeligt

Floterings rest

Udateret

157

27

Sten

Bearbejdet: slibesten

Oldtid

212

28

Sten

Bearbejdet: knusesten

Oldtid

58

29

Flint

Afslag

Mesolitikum-Bronzealder

205

30

Keramik / oldtid

Sideskår, ornamenteret

Ældre Jernalder

205

31

Flint

Afslag

Oldtid

199

32

Zoologisk materiale

Dyreknogler

Nyere tid (1661 - )

169

33

Flint

Afslag

Neolitikum

212

34

Zoologisk materiale

Brændte knogler

Oldtid

143

35

Keramik / oldtid

Keramik diverse

Ældre Jernalder

207

36

Jord

Til anden
naturvidenskabelig analyse

Udateret

156

37

Jord

Til anden
naturvidenskabelig analyse

Udateret

206

38

Flint

Skraber

Neolitikum-Bronzealder

143
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Fundbeskrivelse
Kampagne: 12-02-2018
4
Keramik / oldtid, Anden kardel - se beskrivelse, Senneolitikum
Karret, der er meget skrøbeligt er hjemtaget i præparat.
Ved udgravningen kunne det ses at lerkarret var placeret på siden. Øverste randskår er 10 cm under afgravet niveau,
nederste 20 cm under afgravet niveau. karret er klappet sammen.
Tegninger:
Foto:
3493/19, 3493/36, 3493/37, 3493/38, 3493/39, 3493/40, 3493/41, 3493/42, 3493/87, 3493/88,
3493/89, 3493/90
Anlæg:
157
Fund:
26: til flotering , Udateret; 26/1: Reference prøve, Udateret; 26/2: Trækul, Udateret; 26/3: Floterings
rest, Udateret
Lag

19
Keramik / oldtid, Kar, helt - se beskrivelse, Yngre Førromersk Jernalder (per.3A)-Ældre Romersk Jernalder, B1
Optaget i præparat.
Mindre hankkar optaget i præparat og udgravet af TBN på museet.
Kraftigt fortykket og smalt facetteret rand. X-formet hank med rundt tværsnit.
Jorden fra lerkarret er floteret uden resultat.
Datering: Sen førromersk jernalder (FRJ IIIb) og ældre romersk jernalder (B1)

Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

3493/30, 3493/31, 3493/32
143

20
Jord , Præparat , Yngre Førromersk Jernalder (per.3A)-Ældre Romersk Jernalder, B1
Optaget i præparat. Præparatet opbevares på Konserveringscenteret i Vejle.
Afventer godkendelse af budget.
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Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

143

21
Jord , Præparat , Yngre Førromersk Jernalder (per.3A)-Ældre Romersk Jernalder, B1
Optaget i præparat. Præparatet opbevares på Konserveringscenteret i Vejle.
Afventer godkendelse af budget.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

143

22
Flint, Flække, Neolitikum-Ældre Bronzealder
Et afslag og et mindre flækkelignede afslag
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

212

23
Keramik / oldtid, Sideskår, uornamenteret, Ældre Jernalder
Ukarakteristiske sideskår
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

25

24
Jord , Præparat , Romersk Jernalder
Optaget i præparat. Præparatet opbevares på Konserveringscenteret i Vejle.
Afventer godkendelse af budget.
Tegninger:
Foto:
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Anlæg:
Fund:
Lag

144

25
Flint, Forarbejdet flint, Oldtid
8 flintafslag, incl. et enkelt vingeafslag, fundet i gravfylden
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

143

26
Jord , til flotering , Udateret
Jordprøve fra bunden af lerkarret.
Ved flotering blev der fundet en smule trækulsnister (x26.2). Trækullet er vedlagt i fundæsken for lerkarret.
Der er desuden udskilt en ref. prøve (x26.1) og en flot. rest (x26.3)
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

157
4: Anden kardel - se beskrivelse, Senneolitikum

26/2
Træ, Trækul, Udateret
Under 1 ml. trækul.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

157
4: Anden kardel - se beskrivelse, Senneolitikum

28
Sten, Bearbejdet: knusesten, Oldtid
Omtrent kuglerund granitsten med tydelige knusemærker og knuse-flader.
Cirka 8,5 cm i diameter.
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Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

58

29
Flint, Afslag, Mesolitikum-Bronzealder
1 større klodset flintafslag, en mindre flintspån og et stykke hvidbrændt flint.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

205

30
Keramik / oldtid, Sideskår, ornamenteret, Ældre Jernalder
3 ukarakteristiske sideskår og et sideskår med fingerindtryksliste.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

205

31
Flint, Afslag, Oldtid
Lille flintafslag
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

199

32
Zoologisk materiale, Dyreknogler, Nyere tid (1661 - )
Ubrændte knogler fra et dyr, primært tænder. Muligvis fra en gris. Bevaringsgraden gør at fundet dateres til nyere tid.
Formodentligt med tilknytning til den nærliggende gård.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:

169
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Fund:
Lag

33
Flint, Afslag, Neolitikum
Tre mindre flintafslag, her af et vingeafslag
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

212

34
Zoologisk materiale, Brændte knogler, Oldtid
Fragmenter af brændte ben. Fundet i vestlig del af graven i cirka 15 cm dybde.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

143

35
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Ældre Jernalder
6 ukarakteristiske sideskår og et bundskår med en markant afsat fod
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

207

36
Jord , Til anden naturvidenskabelig analyse, Udateret
Der er udtaget en prøve som er gemt på magasinet
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

156
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37
Jord , Til anden naturvidenskabelig analyse, Udateret
Taget i A206, lag a. Der ses forkullede stængler af plantemateriale i prøven.
Der er udtaget en prøve som er gemt på magasinet
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

206

38
Flint, Skraber, Neolitikum-Bronzealder
Løsfundet i gravfylden
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

143

Tegningsliste
Tegning Målestok

Type

Anlæg

Fund

Beskrivelse

Dato

Tegner

Kampagne: 12-02-2018
1

1:20

Plantegning

143

Fladetegning af grav
07-02A143, gravbund i niv 2 2018
(20 cm dybde), samt
profiltegning af A143

Dorthe
Danner
Andersen

2

1:20

Plantegning

165

A165 Rødningsgrube i
flade og profil

07-022018

Dorthe
Danner
Andersen

3

1:10

Plantegning

144

A144, Grav i flade og
profil

07-022018

Dorthe
Danner
Andersen

4

1:20

Plantegning

206

A206, Brydegrube

07-022018

Dorthe
Danner
Andersen

5

1:10

Plantegning

156

A156, Rødningsgrube

08-022018

Dorthe
Danner
Andersen

6

1:20

Plantegning

211

A211, Grube

02-022018

Lars Pagh

Side 79 af 85

7

1:20

Plantegning

210

A210, kælder, rødning, 13-02flade og profil
2018

Thomas
Booker
Nielsen

8

1:20

Plantegning

25

A25, Grube

Thomas
Booker
Nielsen

19-022018

Side 80 af 85

Fotoliste
Billed

Motiv

Beskrivelse

Anlæg Fund Filmtype Dato

Fotograf

Kampagne: 12-02-2018
3493/36

Udgravning af lerkar x4, dybde 10 cm, set fra
øst (foto 102-665)

4

digitalt
foto

25-01- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/37

Udgravning af lerkar x4, dybde 10 cm, set fra
nord (foto 102-666)

4

digitalt
foto

25-01- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/38

Udgravning af lerkar x4, dybde 10 cm, set fra
syd (foto 102-667)

4

digitalt
foto

25-01- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/39

Lerkar x4 med vulst nær randen, dybde 10 cm,
set fra syd (foto 102-668)

4

digitalt
foto

25-01- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/40

Lerkar x4 med vulst nær randen, dybde 10 cm,
set fra oven (foto 102-669)

4

digitalt
foto

25-01- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/41

Munding på lerkar x4 med vulst. set fra
nordvest (foto 102-672)

4

digitalt
foto

25-01- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/42

Munding på lerkar x4 med vulst. set fra
nordvest (foto 102-673)

4

digitalt
foto

25-01- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/43

Brydegrube A206, set fra syd (foto 102-674)

206

digitalt
foto

01-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/44

Brydegrube A206, set fra syd (foto 102-675)

206

digitalt
foto

01-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/45

Grube A205, set fra øst (foto 102-676)

205

digitalt
foto

01-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/46

Grube A205, set fra vest (foto 102-677)

205

digitalt
foto

01-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/47

Kældergrube A210, set fra vest (foto 102-678)

210

digitalt
foto

01-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen
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3493/48

Kældergrube A210, set fra øst (foto 102-679)

210

digitalt
foto

01-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/49

Oversigt over felt 2 med A206, A210 og A205
afrenset, set fra syd (foto 102-680)

205,
206,
210

digitalt
foto

01-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/50

Oversigt over felt 2 med A206, set fra sydøst
(foto 102-681)

206

digitalt
foto

01-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/51

Udsigt mod felt 3 fra felt 2, set fra nordøst
(foto 102-682)

digitalt
foto

01-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/52

A25 grubekompleks, set fra vest (foto 102-683)

25

digitalt
foto

02-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/53

A25 grubekompleks, set fra vest (foto 102-684)

25

digitalt
foto

02-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/54

A25 grubekompleks, set fra vest (foto 102-685)

25

digitalt
foto

02-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/55

A16 grube, set fra vest (foto 102-686)

16

digitalt
foto

02-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/56

A16 grube, set fra vest (foto 102-687)

16

digitalt
foto

02-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/57

A211 grube, set fra syd (foto 102-688)

211

digitalt
foto

02-02- Lars Pagh
2018

3493/58

A211 grube, set fra syd (foto 102-689)

211

digitalt
foto

02-02- Lars Pagh
2018

3493/59

A165 grube, set fra vest (foto 102-690)

165

digitalt
foto

05-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/60

A165 grube, set fra vest (foto 102-691)

165

digitalt
foto

05-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/61

A165 grube, set fra nordvest (foto 102-692)

165

digitalt
foto

05-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen
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3493/62

A165 grube, profil balk, set fra vest (foto 102693)

165

digitalt
foto

05-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/63

A165 grube, profil balk, set fra vest (foto 102694)

165

digitalt
foto

05-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/64

A165 grube, østside, set fra nord (foto 102695)

165

digitalt
foto

05-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/65

A165 grube, østside, set fra nord (foto 102696)

165

digitalt
foto

05-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/66

A165 grube, balk østside, set fra øst (foto 102697)

165

digitalt
foto

05-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/67

A165 grube, østside, set fra nord (foto 102698)

165

digitalt
foto

06-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/68

A165 grube, østside, set fra øst (foto 102-699)

165

digitalt
foto

06-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/69

A165 grube, østside, profil, set fra øst (foto
102-700)

165

digitalt
foto

06-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/70

A165 grube, østside, profil, set fra øst (foto
102-701)

165

digitalt
foto

06-02- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/71

A143, flade østside, niv. 2, set fra øst (foto
102-702)

143

digitalt
foto

06-02- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/72

A143, flade vestside, niv. 2, set fra vest (foto
102-703)

143

digitalt
foto

06-02- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/73

A143, flade, niv. 2, set fra Lod (foto 102-705)

143

digitalt
foto

08-02- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/74

A156 rødningsgrube, østdel, set fra syd (foto
102-706)

156

digitalt
foto

08-02- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/75

A156 rødningsgrube, profil, set fra øst (foto
102-707)

156

digitalt
foto

08-02- Dorthe
2018
Danner
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Andersen
3493/76

A156 rødningsgrube, profil, set fra øst (foto
102-708)

156

digitalt
foto

08-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/77

A156 rødningsgrube, profil, set fra øst (foto
102-709)

156

digitalt
foto

08-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/78

A156 rødningsgrube, profil, set fra øst (foto
102-710)

156

digitalt
foto

08-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/79

A156 rødningsgrube, profil, set fra øst (foto
102-711)

156

digitalt
foto

08-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/80

A206 brydegrube, set fra nord (foto 102-712)

206

digitalt
foto

09-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/81

A206 brydegrube, set fra nord (foto 102-713)

206

digitalt
foto

09-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/82

A210 flade, set fra øst (foto 102-714)

210

digitalt
foto

12-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/83

A210 flade, set fra nord (foto 102-715)

210

digitalt
foto

12-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/84

A210, niv.2, 40 cm dybde, nordlig ½-del, set fra
nord (foto 102-716)

210

digitalt
foto

13-02- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/85

A210, niv.2, 40 cm dybde, sydlig ½-del, set syd
(foto 102-717)

210

digitalt
foto

13-02- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/86

A210, profil, set fra nord (foto 102-718)

210

digitalt
foto

14-02- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/87

Lerkar x4 tømt, set fra nord (foto 102-719)

4

digitalt
foto

15-02- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/88

Lerkar x4 tømt, set i lod (foto 102-720)

4

digitalt
foto

15-02- Thomas
2018
Booker
Nielsen
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3493/89

Lerkar x4 tømt, set i fra vest (foto 102-721)

4

digitalt
foto

15-02- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/90

Lerkar x4 tømt, set i fra øst (foto 102-722)

4

digitalt
foto

15-02- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/91

A212, stentæppe, set fra syd (foto 102-723)

212

digitalt
foto

20-02- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/92

Dorthe (DDA) afrenser A212, stentæppe, set
fra nordøst (foto 102-724)

212

digitalt
foto

20-02- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/93

Dorthe (DDA) afrenser A212, stentæppe, set
fra nord (foto 102-725)

212

digitalt
foto

20-02- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/94

A212, set fra nord (foto 102-726)

212

digitalt
foto

20-02- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/95

A212, set i lod (foto 102-727)

212

digitalt
foto

20-02- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/96

A201 kogestensgrube, set fra nord (foto 102728)

201

digitalt
foto

20-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/97

A201 kogestensgrube, set fra nord (foto 102729)

201

digitalt
foto

20-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/98

A201 kogestensgrube, set fra nord (foto 102730)

201

digitalt
foto

20-02- Dorthe
2018
Danner
Andersen

3493/99

Slibesten x27, fundet i A212. (mobil)

digitalt
foto

01-02- Thomas
2018
Booker
Nielsen

3493/10
0

Slibesten x27, fundet i A212. (mobil)

digitalt
foto

01-02- Thomas
2018
Booker
Nielsen
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