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  Arkæologisk udgravning 

Beretning 
 

Udgravningen af lokaliteterne 10 og 11 var forårsaget af anlæggelsen af en ny omfartsvej 
syd om Horsens. På Lokalitet 10 blev der undersøgt en mose med spor efter tørvegravning i 
den yngste bronzealder/tidligste jernalder i form af en større fladeafgravning af tørven. 
Mosehullet var omgivet af i alt 20 kogestensgruber og tre fundtomme gruber med ukendt 
datering, en moderne grube samt to flintkoncentrationer, som indtil videre er dateret til yngre 
senpalæolitikum-mesolitikum. Mod udgravningens afslutning blev det konstateret, at mosen 
i virkeligheden udgjorde et dødishul med velbevarede senglaciale aflejringer samt et 
senpalæolitisk genstandsmateriale i form af Bromme-flint og forarbejdede rensdyrgevirer.  

På Lokalitet 11 blev der undersøgt et neolitisk kulturlag. Dateringen synes 
hovedsageligt at være senneolitikum (evt. ældre bronzealder), men også andre perioder af 
neolitikum kan være repræsenteret. Kulturlaget var omgivet af fem kogestensgruber, to 
mulige stolpehuller og fire-fem mindre gruber/fyldskifter. Anlæggene var fundtomme og kan 
derfor ikke dateres nærmere end oldtid, men de kan være samtidige med kulturlaget. Under 
kulturlaget fremkom et par gruber/kogestensgruber, tre diffuse fyldskifter/gruber samt et par 
mulige stolpehuller. For disse anlæg er dateringen antageligt neolitikum. 
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Undersøgelsens forhistorie  
Den arkæologiske udgravning af lokaliteterne 10 og 11 var foranlediget af anlæggelsen af en ny omfartsvej 

syd om Horsens. Ved forundersøgelsen af vejtraceet blev der udpeget flere lokaliteter til egentlig 

udgravning (HOM 2978). Lokaliteterne 10 og 11 var dog blevet udpeget i forbindelse med en arkæologisk 

forundersøgelse af matrikel 8bi forud for byggemodning (HOM 3370). Denne forundersøgelse 

resulterede i udpegningen af 12 lokaliteter med væsentlige fortidsminder, herunder lokaliteterne 10 og 11. 

Da de forskellige projekter blev detailplanlagt, viste det sig imidlertid, at lokaliteterne 10 og 11 lå i traceet 

for omfartsvejen. Lokaliteterne 10 og 11 blev derfor undersøgt i forbindelse med udgravningen af de 

øvrige lokaliteter i vejtraceet. 

 

 

Figur 1. Relationen mellem omfartsvejen og matrikel 8bi. Gråt: Det nye vejtrace. Sort: Lokaliteter udpeget i 

forbindelse med forundersøgelsen af vejtraceet. Rød streg: Matrikel 8bi. Rød udfyldning: Lokaliteter udpeget i 

forbindelse med forundersøgelsen af matrikel 8bi. Grøn udfyldning: Lokaliteterne 10 og 11 – oprindeligt 

udpeget i forbindelse med forundersøgelsen af matrikel 8bi, reelt beliggende i vejtraceet. 

 

Ved forundersøgelsen af Lokalitet 10 blev der påvist et mindre og ret velafgrænset mosehul, hvori 

der var spor efter tørvegravning i den yngste bronzealder eller den tidligste jernalder. Tørvegravningen 

så ud til at være foregået som en større fladeafgravning af tørven. Desuden blev der på vest- og østsiden 

af mosehullet konstateret en større mængde kogestensgruber. Der var tale om dybe og velbevarede 

kogestensgruber – måske en særlig form for produktionsanlæg? Kogestensgruberne kunne ikke 

umiddelbart dateres nærmere.   
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På Lokalitet 11 blev der ved forundersøgelsen påvist et neolitisk kulturlag. Laget blev med en vis 

forsigtighed dateret til senneolitikum/ældre bronzealder, men ældre perioder af neolitikum kunne måske 

også være repræsenteret i laget. Desuden blev der også på denne lokalitet påvist velbevarede og dybe 

kogestensgruber – igen med en usikker datering.  

I denne rapport beskrives forløbet og resultaterne af den arkæologiske udgravning af de to 

lokaliteter. Da udgravningen af Lokalitet 10 var tæt på at være afsluttet, blev det påvist, at mosen i 

virkeligheden udgjorde et dødishul med særdeles velbevarede senglaciale aflejringer. Til stor overraskelse 

fremkom der efterladenskaber fra Bromme-kulturen i form af flint og ikke mindst forarbejdede 

rensdyrgevirer i et par mindre felter i tilknytning til disse aflejringer. Også dette forløb beskrives i 

rapporten. Senere blev dødishullet totaludgravet (med selvstændig afrapportering).  

  

Administrative data 
Horsens Museum har foretaget den arkæologiske undersøgelse. Sagens akter, udgravnings-

dokumentationen og det indsamlede genstandsmateriale opbevares i Horsens Museums arkiver og 

magasiner under journalnummeret HOM 3370 Kværnbækgård Øst. Slots- og Kulturstyrelsen har 

journaliseret sagen under nummeret 16/02364. 

Undersøgelsen fandt sted efter museumslovens kapitel 8, § 27 stk. 4: ”Udgiften til den arkæologiske 

undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres”. I dette tilfælde er det Horsens 

Kommune, Affald og Trafik, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens, som har afholdt udgiften. 

I det følgende oplistes de vigtigste korrespondancer og administrative hændelser i tilknytning til 

sagen:  

25. august 2016: Horsens Museum sender anmodning om budgetgodkendelse for en arkæologisk 

udgravning af lokaliteterne 10 og 11 til Slots- og Kulturstyrelsen. 

7. september 2016: Horsens Museum gør Horsens Kommune opmærksom på, at lokaliteterne 10 og 11 

reelt ligger i traceet for omfartsvejen og ikke i den kommende boligudstykning.  

8. september 2016: Slots- og Kulturstyrelsen godkender budget for arkæologisk udgravning af de to 

lokaliteter. 

24. oktober 2016: Horsens Museum sender udgravningsbudgettet til godkendelse hos kommunens 

ansvarlige for omfartsvejen.  

25. oktober 2016: Bygherre (Horsens Kommune) godkender udgravningsbudgettet. 
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Faktuelle data 
Feltarbejdet blev påbegyndt onsdag den 16. november 2016, og det blev afsluttet den 22. december 2016. 

Undertegnede fungerede som daglig udgravningsleder.  

Maskinkraft blev leveret via HM Entreprenør A/S, som havde entreprisen på omfartsvejen. Firmaet 

lejede dog maskine og fører fra Entreprenør Per Rasmussen til opgaven. Der var tale om en stor gravemaskine 

(Volvo EC220) på bånd. 

Grej-container og skurvogn i form af en pioner-letvogn blev leveret af udlejningsfirmaet GSV.  

I udgravningsperioden var vejret noget ustadigt med vekslende nedbør, skyer og sol. Nedbøren var 

i nogen grad generende for feltarbejdet, især fordi grundvandet i forvejen stod højt i området. Om end 

der var tale om det sene efterår og den tidlige vinter, var vejret dog ret mildt – men ofte diset. 

Sammenholdt med årstiden betød det milde og disede vejr, at det ofte var vanskeligt at få taget ordentlige 

fotos.  

Det ved forundersøgelsen fremkomne genstandsmateriale er blevet vasket og nummereret af 

personale ved Horsens Museum. 

Lister og beskrivelser fra forundersøgelsen er registreret i databasen MUD, Museernes 

udgravningsdata.     

 

Topografi 
 

 

Figur 2. Omfartsvejen indtegnet på det høje målebordblad. Beliggenheden af lokaliteterne 10 og 11 er markeret 

med en rød stjerne.  

 



 

Side 7 af 84 

 

Den overordnede topografi: Landskabet syd for omfartsvejens østlige del rummer flere både små og 

større vådområder i forlængelse af Dallerup Sø, adskilt af mindre rygninger og forhøjninger. Umiddelbart 

nord for omfartsvejen er der fortsat tale om dette relativt flade landskab med flere mindre lavninger og 

nu oftest fossile vådområder. Ca. 150 m nord for vejtraceet stiger terrænet meget markant mod nord og 

bliver del af et stort plateau. Der er tale om det samme plateau, hvor den oprindelige del af Tyrsted er 

beliggende lidt over en kilometer nordøst for vejtraceet. Nord for den oprindelige landsby falder terrænet 

ret kraftigt ned mod Horsens Fjord. 

 

 

Figur 3. Detailudsnit af det høje målebordsblad med beliggenheden af lokaliteterne 10 og 11 markeret med rødt. 

 

Lokalitet 10: Landskabets oprindelige kontur på stedet var blevet udvisket af dyrkning. Ved opstart af 

udgravningen fremstod terrænet fladt, og mosen kunne ikke erkendes på overfladen. Det skal i øvrigt 

bemærkes, at heller ikke på det høje målebordsblad er der angivet vådbundssignatur for området (jf. Figur 

3). I det afrømmede niveau fremstod mosen tydeligt som en cirkulær til langoval sænkning med 

orientering nordøst/sydvest med let fald fra både nord, vest og øst ned mod sænkningen. Vest og 

nordvest for lokaliteten begyndte terrænet efterhånden at stige som del af en lokal rygning/bakke. 

Undergrunden bestod af gult ler, og muldtykkelsen lå typisk omkring 40-45 cm. 

Lokalitet 11: Også her fremstod terrænet umiddelbart plant på overfladen. I det afrømmede niveau 

fornemmede man et let terrænfald mod syd. Umiddelbart syd for feltgrænsen lå der et fossilt vådområde. 

Dette vådområde er indtegnet på det høje målebordblad (Figur 3). Kulturlaget var afsat på den let 
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skrånende flade ned mod det fossile vådområde. Øvrige anlæg i form af kogestensgruber, gruber m.m. 

koncentrerede sig i et mere plant område i feltets nordlige og nordvestlige del.  

Også på denne lokalitet bestod undergrunden af gult ler, og muldtykkelsen lå typisk omkring 35-

40 cm.  

  

Målesystem 
Da opmåling af felter og anlæg foregik med højpræcisions-GPS, blev der ikke udlagt et overordnet 

målesystem. Opmålingerne blev foretaget med en Trimble R8 og en Trimble R10, og der blev opmålt i 

UTM Zone 32 ETRS 89. Opmålingerne er ved optimale forhold foretaget med en tolerance på 0,02 m 

(horisontalt) og 0,035 m (vertikalt). Under dårlige opmålingsforhold kan der være målt op med en 

tolerance på 0,025 m (horisontalt) og 0,04 m (vertikalt).  

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 og fejl. Anlæg og felt er digitaliseret som regioner. Snit er digitaliseret som 

linjer. Fund, målepunkter, prøver og koter er digitaliseret som punkter. Opmålingsdata er genereret i 

MapInfo-dataformat (.dat, .id, .map, .tab).  

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

opmålt punkt i geoiden DVR90. 

I forbindelse med registrering af profiler i mosen på Lokalitet 10 samt profiler i kulturlaget på 

Lokalitet 11 blev der opsat målelinjer. I tilknytning til hver af disse målelinjer blev et par punkter indmålt 

med GPS.  

 

Udgravningsmetode 

Lokalitet 10  
Muldafrømningen foregik med en stor gravemaskine (ca. 22 tons) på bånd og monteret med en to meter 

bred skovl. Det var muligt at lægge mulden ud til alle sider, og derfor kunne hele lokaliteten afrømmes 

på én gang. Fra starten blev der udlagt en ca. 2,5 meter bred balk omtrent i midten af det udpegede areal. 

Balken var orienteret i udpegningens længderetning (øst/vest), og den opdelte feltet i en norddel og en 

syddel. Efter behov blev fladen skovlet ren, og anlæg blev løbende streget op, hvorefter feltgrænser og 

anlæg blev opmålt med GPS.  

I feltets centrale del fremkom mosehullet (benævnt A1001) med spor efter forhistorisk 

tørvegravning. Mosen var særligt mod nordvest og sydøst omgivet af forskellige anlæg, dog hovedsageligt 
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kogestensgruber og gruber. Disse anlæg blev undersøgt som det første, og hovedparten blev snittet med 

minigraver. Enkelte anlæg blev dog snittet med håndkraft, herunder en meget markant flintkoncentration 

i feltets nordøstlige del (A469). Generelt blev snittene registreret i målestoksforhold 1:20, og i nogle 

tilfælde blev der taget profilbilleder. Fra et udvalg af kogestensgruber blev der udtaget jordprøver – 

primært fra de sorte, trækulsholdige bundlag.  

 

 

Figur 4. Maskinsnit i mosehul A1001 samt markering af registrerede profiler. Profilerne 1 og 3 er dokumenteret 

med både fotos og tegninger. Profil 2 er fotograferet og beskrevet, men ej tegnet. Et mindre snit i den nordøstlige 

del af mosen blev ikke registreret. 

 

Selve mosehullet blev undersøgt ved flere maskinsnit. Først og fremmest blev der gravet en ca. 3,5 

m bred grøft langs balkens nordside for på denne måde at få etableret en hovedprofil gennem hele mosen. 

Denne profil blev benævnt A1001 profil 1. I en dybde af ca. 180 cm under muldoverfladen fremkom et 

lag, der blev beskrevet som gråt plastisk ler. Niveauet var et godt stykke under tørveaflejringerne, og 

afgravningen blev derfor stoppet. Efter oprensning blev hovedprofilen grundig dokumenteret i form af 

fotografering og tegning i målestoksforhold 1:20. Fra hovedprofilen blev der udtaget to jordsøjler (x353, 

x354). 

Foruden langs balkens nordside blev der gravet mindre maskinsnit i mosens nordlige og østlige 

periferi, hovedsagelig fordi der syntes at være spredt flint i aflejringerne her. Sydprofilen i det nordlige 

snit blev benævnt A1001 profil 2. Der blev taget billeder af denne profil. Endvidere blev der lavet en kort 

beskrivelse, men profilen blev ikke tegnet. Det østlige maskinsnit blev ikke registreret. Også længst mod 
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syd, hvor mosen/vådbundsaflejringerne fremstod væsentligt smallere, blev der gravet et snit – langs den 

sydlige feltgrænse. Profilen her blev benævnt A1001 profil 3, og denne profil blev både fotograferet og 

tegnet i målestoksforhold 1:20. I forbindelse med maskinsnittene blev eventuelle fund løbende samlet 

ind.  

 

Lokalitet 11 
Også her foregik muldafrømningen med en stor gravemaskine på bånd. Igen var det muligt at lægge 

mulden ud til siderne, og derfor kunne hele lokaliteten afrømmes på én gang. Fladen blev manuelt skovlet 

rent efter behov, og anlæg blev løbende streget op. Feltgrænserne og anlæg blev målt ind med GPS. 

I den nordvestlige del af feltet fremkom der spredte anlæg (hovedsagelig kogestensgruber og 

mindre gruber/fyldskifter), hvoraf de største blev snittet med minigraver. De øvrige blev snittet manuelt. 

Enkelte af anlæggene kunne ikke undersøges på grund af vand i udgravningsfeltet. Snittene blev 

registreret i målestoksforhold 1:20, og i flere tilfælde blev der taget profilbilleder. Fra et par store og dybe 

kogestensgruber blev der udtaget jordprøver. 

 

 

Figur 5. Kulturlag A413 med indtegning af de udgravede felter (benævnt 1-6). Desuden er de registrerede 

profiler markeret. Anlæg, som fremkom under kulturlaget, er også indtegnet. 

 

I feltets sydøstlige del fremkom et større kulturlag (A413). Ved muldafrømningen blev der 

konstateret spredt flint i overfladen af laget. Flinten blev tildelt et separat x-nummer og målt ind med 
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GPS. På grund af lagets karakter og fundintensitet blev det ikke totaludgravet. I alt blev der undersøgt 

seks omtrent nord/syd-orienterede baner (benævnt 1-6) gennem kulturlaget. I disse baner blev kulturlaget 

gravet af i tynde lag med minigraveren indtil undergrundsniveau. Bredden af felterne varierede mellem 

ca. 2,5-4 meter. Fund blev løbende samlet ind og henført til det pågældende feltnummer. Få steder 

fremkom der anlæg under kulturlaget i form af gruber og enkelte mulige stolpehuller. Også disse anlæg 

blev snittet og beskrevet. Der var dog ingen tegn på egentlige konstruktioner under laget, og der blev 

ikke foretaget udvidelser.  

Der blev i alt registreret to profiler i kulturlaget i henholdsvis felt 1 og felt 3. Profilen i felt 1 

(østprofil) blev benævnt A413 profil 1. Profilen i felt 3 blev benævnt A413 profil 2 (vestprofil). De to 

profiler blev grundig oprenset, fotodokumenteret og tegnet i målestoksforhold 1:20. Længst mod nord i 

profil 2 blev laget dog ikke tegnet. Dette skyldtes, at laget her ebbede kraftigt ud og var meget tyndt. 

Desuden gjorde terrænforholdene det vanskeligt at opsætte en målelinje.  

Afslutningsvis blev der taget nogle oversigtsbilleder af det færdigundersøgte felt. 

 

Naturvidenskab, lokaliteterne 10 og 11 
Fra et udvalg af kogestensgruber blev der udtaget jordprøver med henblik på flotering og C14-datering. 

Endvidere blev der udtaget en jordprøve af det gytjelag, som forseglede tørvegravningen i mosen på 

Lokalitet 10. Denne gytje havde en særlig leret karakter. Fra mosen på Lokalitet 10 blev der desuden 

udtaget to jordsøjler, som omfatter de lag, der relaterer sig til tørvegravningen i mosen (ej de senglaciale 

aflejringer). 

I skrivende stund er det naturvidenskabelige arbejde ikke sat i værk, men der påtænkes følgende 

undersøgelser: Flotering af i alt syv jordprøver fra kogestensgruberne samt et kursorisk gennemsyn for 

makrofossiler (med særlig fokus på moserelaterede makrofossiler). Desuden ønsker museet at få seks 

kogestensgruber dateret (den ene med to dateringer) ved C14-laboratoriet i Århus, og derfor omfatter 

det naturvidenskabelige arbejde også udtagelse af syv C14-prøver.  

Fra jordprøven af det særlige gytjelag skal der udtages en referenceprøve, hvorefter den resterende 

del af prøven kasseres. Der påtænkes ingen undersøgelser i denne omgang. De to jordsøjler er overdraget 

til Nationalmuseets naturvidenskabelige afdeling og den ansvarlige for det naturvidenskabelige arbejde 

vedrørende den egentlige udgravning af dødishullet. Der er ikke pt. planer om undersøgelser af søjlernes 

jordlag, men det kan blive aktuelt i forbindelse med arbejdet med dødishullet, hvor søjlerne kan belyse 

de øvre/yngste aflejringer i dødishullet.   
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Undersøgelsens resultater 
Lokalitet 10: På denne lokalitet blev der undersøgt et areal på i alt 1661 m2 (balken ikke medregnet). 

Foruden mosehullet med spor efter forhistorisk tørvegravning blev der undersøgt 20 kogestensgruber, 

fire gruber samt to fyldskifter med flint. Desuden blev der registreret ca. otte-ni dræn. Mod udgravningens 

afslutning blev det påvist, at mosen i virkeligheden udgjorde et dødishul med særdeles velbevarede 

senglaciale aflejringer og et senpalæolitisk genstandsmateriale. Dette beskrives senere i et selvstændigt 

afsnit. 

 

 

Figur 6. Lokalitet 10, tolket oversigtsplan. Orangebrun: Mosen A1001. Sort: Kogestensgruber. Rød: Gruber. 

Grå: Flintrige fyldskifter. Sort streg: Udgået anlæg. Lys beige: Dræn. 

 

Som tidligere nævnt fremstod mosehullet A1001 i det afrømmede niveau som en cirkulær (diameter 

ca. 25 meter) til langoval sænkning med orientering nordøst/sydvest med let fald fra både nord, vest og 

øst ned mod sænkningen. Både længst mod nordøst og sydvest fremstod mosen/vådbundsaflejringerne 

som et væsentligt smallere forløb, der ikke blev afgrænset i det pågældende udgravningsfelt. Fortsættelsen 

mod syd var tidligere blevet påtruffet i en søgegrøft i vejtraceet – også i form af et ret smalt forløb. Den 

centrale del af mosen blev dog frilagt og afgrænset i Lokalitet 10. Kogestensgruberne og gruberne 

fremkom overvejende nordvest for mosen, men også i mindre grad sydøst og nordøst for mosen. Disse 

aktiviteter synes ret bevidst at koncentrere sig til kanten af moseområdet, og derfor opfattes udbredelsen 

af denne aktivitetshorisont som afgrænset ved undersøgelsen. Det kan dog ikke helt udelukkes, at 



 

Side 13 af 84 

 

kogestensgruberne har fortsat i sydøstlig/østlig retning. Ca. 40 m længere mod øst blev der på Lokalitet 

11 også konstateret kogestensgruber på kanten af et vådområde. Måske er der tale om et 

sammenhængende, større og ekstensivt udnyttet aktivitetsområde, primært med kogestensgruber, på 

kanten af de lokale vandhuller/vådområder i terrænet? 

I udgravningsfeltets nordøstlige hjørne fremkom der to fyldskifter, A467 og A469, med human 

flint. Muligvis har de to anlæg i virkeligheden hængt sammen som ét stort anlæg, men det kunne ikke 

erkendes i fladen. A467 indeholdt kun enkelte afslag. Til gengæld var A469 fuldstændig pakket med flint. 

Laget af flint var ca. 5-7 cm tykt. Fylden mellem flinten bestod af mellembrunt/mørkgråt let sandet ler. 

Fylden var dog vanskelig at skelne fra undergrundsler, og hverken i A467 eller A469 kunne der erkendes 

en egentlig nedgravning.     

 

 

 

Figur 7. Nærbillede af flint i fladen af A469. Set fra syd. 
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Figur 8. Flintkoncentration A469, profil. Set fra S. 

 
 

Flinten fra A469 består groft opdelt af ti flækkelignede afslag/flækker (B-flækker), 10 

blokke/knuder (herunder et fragment af en to-polet blok), tre skrabere (kun den ene er på et regulært 

afslag/en skive og med regelmæssig retouche), ca. 20 stk. behugget flint samt en meget stor mængde 

afslag. Generelt er flinten groft tilhugget. Der er tale om direkte slag med sten (hård teknik). Der synes 

at være tale om affald fra det indledende arbejde med flinten; indtil man kom til den mere regulære 

tilhugning. Flinten fremstår helt frisk og upatineret, og den må derfor hurtigt være blevet indlejret. Som 

beskrevet lå flinten lå nærmest direkte i undergrundsleret, dvs. uden tilknytning til en regulær 

nedgravning, et muldlag, et vækstlag eller lignende. Måske er flinten sekundært aflejret i den forstand, at 

flinten er afsat i flydeler, som er flydt ned i området med mosen fra et højere beliggende terræn.  

Sammenfattende er der træk, som tyder på væsentlig ælde af flinten, men generelt er flinten 

umiddelbart meget vanskeligt at datere. Fragmentet af den to-polede blok er måske det stykke, som bedst 

kan sige noget om dateringen? Med forsigtighed er der indtil videre sat en bred dateringsramme i form 

af yngre senpalæolitikum/mesolitikum. En eventuel datering til senpalæolitikum skal ses i lyset af, at der 

er fundet flint fra Bromme-kulturen i mosehullet. Det skal dog nævnes, at yngre bronzealder også har 

været overvejet som en mulig dateringsramme, og i så fald er flinten muligvis relateret til tørvegravnings-

aktiviteterne i mosen. 
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Ved udgravningen blev der undersøgt fire gruber i form af anlæggene A435, A455, A458 og A470. 

Sidstnævnte er ikke indmålt i fladen, men udelukkende set i profil 1 i mosehullet. I A435 fremkom der et 

mørkt og ugennemsigtigt glasskår. Skåret stammer ikke fra en ølflaske eller lignende, men snarere en skål 

eller vase. Der er dog ingen tvivl om, at skåret daterer sig til historisk/nyere tid; det er ikke specielt 

gammelt. Gruben A435 opfattes derfor også som værende af nyere dato. I de tre øvrige gruber blev der 

ikke gjort fund, men i kraft af anlæggenes karakter dateres de bredt til oldtid.  

I ingen af de 20 kogestensgruber blev der gjort fund, og i skrivende kan de derfor vanskeligt dateres 

nærmere end oldtid. Kogestensgruberne omkranser nærmest mosehullet, og det er muligt, at de er anlagt 

i forbindelse med den forhistoriske tørvegravning i mosen i sen yngre bronzealder/tidlig førromersk 

jernalder. Dateringen kan dog lige så vel være en helt anden. Måske er de knyttet til den neolitiske aktivitet, 

som også er repræsenteret i nærområdet – f.eks. i form af kulturlaget A413 på Lokalitet 11. Tre anlæg 

(A447, A450 og A454) skilte sig ud med dybder på mellem 50-72 cm. A454 var den dybeste. Dette anlæg 

blev snittet og beskrevet ved forundersøgelsen, hvor det havde anlægsnummeret A290. I de øvrige 

kogestensgruber varierede dybden mellem ca. 10-30 cm. Langt hovedparten af gruberne havde et mørkt 

lag i bunden bestående af skørnede sten og trækul. Man kan overveje, om de tre dybeste anlæg udgør 

særlige produktionsanlæg. Det samme spørgsmål gør sig gældende for en lille gruppe særligt dybe 

kogestensgruber på Lokalitet 11, jf. senere.   

 

 

Figur 9. A454/A290, ca. 72 cm dyb kogestensgrube på Lokalitet 10. Profil. Set fra syd. Snittet ved 

forundersøgelsen. 
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Efter muldafrømningen fremstod mosehul A1001 i den centrale del som en nogenlunde cirkulær struktur 

med en diameter på ca. 25 m. Formen var dog noget uregelmæssig, idet mosen/vådbundaflejringerne 

blev smallere og fortsatte i både nordvestlig og sydøstlig retning uden for udgravningsfeltet – måske som 

en form for overløb (tilløb/afløb)?  

 

 

Figur 10. A1001, profil 3. Delvist snit gennem A465/A466 langs den sydlige feltgrænse. Set fra nordøst. Måske et 

overløb (tilløb/afløb?). Eventuelt overlejrer de mørke lag en nedgravning længst til højre i billedet. 

 

I fladen blev mosen indmålt som anlæggene A459, A462, A464, A465 og A466. I hvert fald A459, 

A465 og A466 repræsenterede mere eller mindre humøse, mørke aflejringer i den øvre del af mosen. 

Anlæggene A462 og A464 nord for balken bestod af brungråt ler med lidt spredt flint (umiddelbart tolket 

som neolitisk, men usikkert). Der var ikke tale om ren undergrundsler, men måske en form for flydeler 

eller vådbundsaflejringer i tilknytning til mosen. Flintkoncentrationerne A467 og A469 har muligvis også 

relateret sig til dette undergrundslignende ler.   

Ved forundersøgelsen blev det konstateret, at der var blevet gravet tørv i mosen i forhistorisk tid. 

Tørvegravningen gav sig ikke til kende i form af regulære tørvegruber. Tørvegravningen blev erkendt i 

kraft af et meget stenholdigt tørvelag, som var overlejret af et særligt leret gytjelag. I hvert fald stedvis var 

dette gytjelag overlejret af en ny tørvehorisont. Sten hører ikke naturligt til i tørv. Antagelsen er, at stenene 



 

Side 17 af 84 

 

er blevet placeret i mosen i det afsluttende niveau for en større fladeafgravning af tørven. Herefter 

kommer det afgravede område til at stå under vand, og der dannes et gytjelag. Med tiden ændrer 

vandstanden i mosen sig, og der dannes ny tørv.  

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Oversigtsbillede af profil 1 (nordsiden af den øst/vest-orienterede hovedbalk) i mosehul A1001. Set fra 

nordvest. 
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Figur 12. Nærbillede af lagserien i profil 1 i mosehul A1001 – med optegning af lagene. Der henvises til teksten 

for lagbeskrivelser. 

 

 

Det primære formål med den egentlige udgravning af mosen var at få undersøgt og dokumenteret 

den tørvegravning, som havde fundet sted i mosen i forhistorisk tid. Som beskrevet i metodeafsnittet 

foregik dette ved flere maskinsnit og profilregistrering. Figur 12 viser et udsnit af hovedprofilen i 

mosehullet (A1001 profil 1). Det pågældende udsnit betragtes som meget repræsentativt for lagserien i 

mosens centrale del. Bundlaget blev beskrevet som grå plastisk ler med tynde aflejringer – dels humøse 

(tørv), dels sandede lag. Da dette undergrundslignende lag lå væsentligt under tørveaflejringerne, blev 

afgravningen stoppet i dette niveau. Med baggrund i den senere erkendelse af mosens reelle karakter som 

et dødishul, skal laget retteligt ses som en søaflejring/gyjte. Over dette ”bundlag” var der aflejret lys 

gullighvid skalgytje (lag i) og her over et mørkt, kompakt gytjelag (lag h). Så fulgte lag g, som var 
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tørvefladen med sten – altså den horisont, hvor man har gravet tørv i oldtiden. Stenene lå jævnt spredt i 

den øvre del af tørven. Reelt fremstod tørven noget nedbrudt. Tørvelaget var overlejret af et gråt gytjelag 

(lag e), som skilte sig ud fra traditionel gytje ved et stort lerindhold. Det grå gytjelag var overlejret af en 

mørk humøs horisont (lag d). En væsentlig komponent i laget var ret nedbrudt tørv. De øvre lag (a, samt 

b og c) fremstår ikke så tydelige på billedet, til dels fordi der er gravet anlæg på profilen det pågældende 

sted. Lag a var det moderne pløjelag. Lagene b og c repræsenterede nogle mellem- til mørkbrune lag, som 

bestod af humøst og sandet ler. Lagene skal formodentlig tolkes som forskellige 

opfyldningslag/akkumulerede muldlag i mosen. Der blev konstateret trækulsnister i lagene, men der 

syntes dog ikke at være tale om kulturlag.  

I forbindelse med forundersøgelsen af mosehullerne på HOM 3370 blev Horsens Museum bistået 

af en mosespecialist fra Moesgaard Museum, som i særlig grad hæftede sig ved det grå gytjelag, som 

forseglede tørvegravningen både i denne mose og i mosen på Lokalitet 8 (ej udgravet). I sin rapport 

bemærkede specialisten følgende: ”Et særpræget forhold, der knytter sig til netop moserne på denne lokalitet er de 

markant lerholdige gytjelag, der forsegler tørvegravene. De kendes fra enkelte andre lokaliteter, men er særligt udpræget på 

denne lokalitet. Normalt er der tale om mere regulære gytjelag, der markerer en gendannelse af åbent vand efter fjernelse af 

store mængder tørv. Disse gytjelag har typisk et højt indhold af mineralsk materiale, som nok er vasket ud af de blottede 

brinker ved mosekanten. På Kværnbækgård øst er indholdet af ler markant højt, hvilket rejser spørgsmålet: hvor kommer 

de store mængder ler fra. Normalt holder vegetationen i omgivelserne på det mineralske materiale fra jorden, så den ikke 

skyller væk med regnvandet. Den ekstremt lerede gytje i mosehullerne på lokaliteten vidner derfor om, at undergrundsleret 

over større arealer end blot mosekanten må have været eksponeret. Har man anvendt græstørven eller muldlaget omkring 

moserne til særlige aktiviteter – bygning af gravhøje, vægkonstruktioner i huse eller er det tilført agrene, hvor mulden kan 

være blandet med f.eks. husdyrgødning i en speciel dyrkningsform? ”. Den egentlige udgravning bekræftede, at det 

forseglende gytjelag havde en meget leret karakter – ikke blot brednært, men også centralt i mosen. Det 

giver derfor fortsat god mening at antage, at større arealer af en eller anden grund har ligget eksponeret 

omkring mosen.  

Heller ikke ved den egentlige udgravning blev der påvist tørvegruber i mosen, men udgravningen 

kunne bekræfte den lagserie, som forundersøgelsen antydede, herunder at tørvegravningen er foregået 

som en større fladeafgravning. Desuden blev det i kraft af lagenes udbredelse konstateret, at 

tørvegravningen har været ret massiv og omfattet en afgravning af i hvert fald hele den centrale del af 

mosen. Desværre bidrog udgravningen ikke med væsentlig nyt til datering af tørvegravningsaktiviteten. 

Det var håbet, at der i tørvefladen med sten også ville være lerkarskår og måske mere intakte offerkar, 

som det var tilfældet på HOM 3370 Lokalitet 8. Det viste sig ikke at være tilfældet. Spredte skår mellem 

stenene kan dog være blevet overset på grund af vanskelige udgravningsforhold med vand og mudder. 
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Ved forundersøgelsen af mosen blev der i jordbunkerne fundet lidt flint og en hank, som med 

forsigtighed blev dateret til yngre bronzealder eller førromersk jernalder. På baggrund af dette materiale 

samt den mere omfattende keramik fra forundersøgelsen af Lokalitet 8 dateres tørvegravningen i mosen 

til yngre bronzealder eller den tidligste jernalder.  

Påvisningen af bebyggelse fra yngre bronzealder og ældste førromerske jernalder på plateauet nord 

for Lokalitet 10 (lokaliteterne 1-3) er i denne forbindelse interessant, da der meget vel kan være en direkte 

forbindelsen mellem bebyggelsen og tørvegravningen. Via naturvidenskabelige analyser kan der måske 

være muligheder for at påvise en sådan forbindelse, f.eks. analyser af grubefyld og kulturlag for 

moserelaterede makrofossiler, tørveslagge eller lignende.  

Et andet meget relevant forhold fra fladerne umiddelbart omkring mosehullet er påvisningen af de 

relativt mange kogestensgruber. Der er blevet prioriteret at få anlæggene dateret for at afgøre, om de 

overhovedet er samtidige med tørvegravningen. Påvisning af moserelaterede makrofossiler i tilknytning 

til anlæggene vil yderligere kunne bestyrke en forbindelse mellem anlæggene og mosen.  

Af udgravningens 60 x-numre er 10 knyttet til Lokalitet 10 (ej dødishullet). Heraf udgør de seks 

jordprøver fra kogestensgruberne og jordsøjlerne fra profil 1 i A1001. Tre fund omfatter flint, og det 

sidste fund er glas fra gruben A435. 

 

Lokalitet 11: I alt blev der undersøgt et areal på 1.303 m2. Figur 13 viser en samlet oversigtsplan.  

 

Figur 13. Lokalitet 11, oversigtsplan. Med stjerne er markeret overfladefund i kulturlag A413. 
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I feltets syd- og sydøstlige del blev der undersøgt et neolitisk kulturlag (A413), som dækkede ca. 

656 m2. Kulturlaget blev ikke afgrænset mod øst og syd. Ved forundersøgelsen blev det dog konstateret, 

at laget var meget forstyrret i østlig retning på grund af dræn/moderne grøfter. Mod syd fortsatte laget 

ud i en lavning/et vådområde, som var blevet påvist i en søgegrøft i forbindelse med forundersøgelsen 

af ringvejen (HOM 2978), men som ikke kastede nævneværdige fund af sig. Det vurderes derfor, at den 

primære del af kulturlag A413 er blevet udgravet med undersøgelsen af Lokalitet 11. 

Nordvest for kulturlaget fremkom der få anlæg i form af kogestensgruber og mindre 

gruber/fyldskifter. Disse anlæg lå ret spredt, og det er vanskeligt at afgøre, om disse aktiviteter blev 

endeligt afgrænset. Ca. 40-50 m længere mod vest blev der konstateret kogestensgruber i tilknytning til 

mosen på Lokalitet 10. Som tidligere foreslået er der måske tale om et sammenhængende, større og 

ekstensivt udnyttet aktivitetsområde, primært med kogestensgruber, på kanten af vandhullerne? 

Alternativt er der tale om et mere lokalt fænomen, som specifikt knytter sig til de enkelte vandhuller. 

 

 

Figur 14. A413, profil 1 – den nordlige del. Set fra sydvest. 

 

Der blev registreret to profiler i kulturlaget, hvoraf A413 profil 1 er den mest komplekse. Der er 

tale om østprofilen i felt/bane 1 (= den østlige feltgrænse.). Af profilen fremgår det, at kulturlaget kan 

opdeles i to horisonter: I hvert fald i den nordlige del er den øverste horisont mørk, og den nederste 
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fremstår væsentlig lysere. I den sydlige del er dette forhold måske knap så entydig, men der synes stadig 

at være tale om to horisonter. Endvidere er kulturlaget i den sydlige del overlejret af nogle naturlige 

aflejringer, hvoraf den øverste er beskrevet som værende af tørveagtig karakter. Antageligt har 

vådområdet mod syd på et tidspunkt været større og dækket den sydlige del af kulturlaget, for så siden at 

svinde ind igen med tørvedannelse til følge.  

 

 

Figur 15. A413, profil 2. Set fra nordvest. 

 

A413 profil 2 er mere simpel, idet der kun er registreret et enkelt lag. Laget er ret lyst, og derfor er 

der nok snarest tale om, at laget er identisk med det nedre lag i profil 1. Det er muligt, at den øvre og 

mørkere horisont er blevet afgravet med maskinen i forbindelse med muldafrømningen, hvor horisonten 

kan have været svær at skelne fra muldlaget på grund af den mørke farve. Mulden blev dog gravet af i 

tynde skrab under konstant overvågning, så fund kunne samles ind. 

I praksis var det ved udgravning af kulturlaget ikke muligt at skelne mellem de to horisonter, og 

derfor er fund blot henført til det overordnede anlægsnummer (A413) samt det pågældende felt-nummer 

eller overfladen (jf. metodeafsnittet). 

Af udgravningens ca. 60 x-numre er ca. 26 knyttet til Lokalitet 11, i langt overvejende grad kulturlag 

A413. Genstandsmaterialet fra kulturlaget består næsten udelukkende af flint. Således blev der ved den 

egentlige udgravning kun indsamlet et enkelt uornamenteret sideskår (x178).  Skåret er groft magret med 

knust granit, som træder tydeligt frem i både overflade og bagside. Skåret har en rødbrun farve. 
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Dateringen er usikker. I kraft af skårets karakter kan der være tale om tragtbægerkultur, men 

senneolitikum er også en meget sandsynlig datering. Flinten er ret ukarakteristisk. Den består overvejende 

af afslag. Nogle af afslagene kan karakteriseres som flækkelignende afslag/b-flækker. Hertil kommer få 

skrabere (typisk på simple afslag eller frostsprængninger), grove blokke/knuder med henblik på 

produktion af små flækker/afslag, et skærende redskab med savtakket æg (del af x151) samt flint med 

diverse behugningsspor. Al flinten synes at være slået med hård teknik. 

I kraft af genstandsmaterialets ukarakteristiske karakter er det umiddelbart vanskeligt at datere 

kulturlag A413. Kulturlaget anses dog for at være neolitisk, nok snarest senneolitisk (eventuel ældre 

bronzealder). Ved forundersøgelsen blev der nemlig fundet fladehugget flint (x24) i tilknytning til laget. 

Det kan dog ikke udelukkes, at også ældre perioder af neolitikum er repræsenteret, f.eks. tragtbægerkultur. 

Ingen af de to horisonter kunne dateres nærmere end disse overordnede dateringsrammer.     

Kulturlag A413 skal nok snarest opfattes som et udsmidslag i forbindelse med aktiviteter på kanten 

af det vådområde, hvis primære del har ligget syd for udgravningsfeltet. Nordvest for laget og stedvis 

under laget blev der registreret få mulige stolpehuller. Generelt var de dog ikke særligt overbevisende, og 

der blev ikke udskilt konstruktioner. I det sydøstlige hjørne af bane 1 fremkom der under kulturlaget 

mere regulære gruber (A426, A427), snarest kogestensgruber. I den nordlige del af felterne 1 og 2 

fremkom der mere diffuse fyldskifter/nedgravninger under laget (A423-A425).  

 

 

Figur 16. Lokalitet 11, tolket oversigtsplan. Orangebrun: Kulturlag A413. Sort: Kogestensgruber. Grå: Mulige 

stolpehuller. Rød: Fyldskifter/mindre gruber. Grøn: Anlæg fremkommet under kulturlag A413 – A426, A427 
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regulære gruber (snarest kogestensgruber), A423-A425 diffuse fyldskifter/nedgravninger, øvrige mulige 

stolpehuller. 

 

Nordvest for kulturlag A413 fremkom der spredte anlæg i form af fem kogestensgruber, to mulige 

stolpehuller og seks-syv mindre gruber eller fyldskifter. Anlæggene A123, A394 og A395 udgjorde en 

samlet gruppe af kogestensgruber med ret anseelige dimensioner. A394 blev undersøgt i forbindelse med 

forundersøgelsen. Anlæggene var omkring 150 cm i diameter, og de var alle tre 82 cm dybe. I bunden af 

alle tre anlæg var der ildskørnede sten blandet med trækul, måske med en tendens til et egentligt trækulslag 

i bunden. I både A123 og A395 var der tydelige sekundære nedgravninger. Det er blevet overvejet, om 

denne lille gruppe af anlæg i kraft af de ret anseelige dimensioner udgør en særlig form for 

produktionsanlæg. A418 og A421 er også kogestensgruber, men de er begge blot 15 cm dybe. På den 

anden side er det mest i kraft af dimensionerne, at de tre anlæg skiller sig ud. De fremstår ellers som ret 

sikre koge-/ildgruber. Fra A123 og A395 blev der udtaget jordprøver. Måske kan analyse af disse være 

med til at afklare spørgsmålet om anlæggenes funktion. 

 

 

 

Figur 17. A395, kogestensgrube (evt. produktionsgrube?). Profil. Uden opstregning. Set fra øst. 
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Figur 18. A123, kogestensgrube (evt. produktionsgruppe?). Profil. Uden opstregning. Set fra øst.  

 

Det kan ikke udelukkes, at kogestensgruberne og øvrige anlæg i feltets nordøstlige del er samtidige 

med kulturlag A413. Anlæggene var dog uden sikkert daterende fund, og derfor er relationen mellem 

kulturlag A413 og anlæggene mod nordvest usikker. I MUD er anlæggene nordøst for kulturlaget blot 

dateret bredt til oldtid. Det er dog blevet prioriteret at få nogle af kogestensgruberne C14-dateret. 

Det neolitiske kulturlag på Lokalitet 11 skal ses i sammenhæng med den øvrige neolitiske aktivitet, 

som er blevet påvist på matriklen, hvilket vil sige de massive kulturlag, som afsat i tilknytning til det 

skrående terræn på matriklens centrale del samt kulturlaget/den opfyldte lavning på Lokalitet 9. 

Senneolitikum (evt. ældre bronzealder) er ret dominerende, men også ældre perioder synes at være 

repræsenteret, bl.a. jf. fragmenter af slebne økser på lokaliteterne 7 og 9.  

 

Senglaciale aflejringer og Bromme-kultur i A1001 

Forløb, metode og naturvidenskab 
Efter profilregistrering i mosen A1001 på Lokalitet 10 blev det mod udgravningens afslutning besluttet 

at fritlægge og afgrave tørvefladen med sten under det forseglende gytjelag. Hensigten var få indsamlet 

noget mere daterende materiale i form af eventuelle potteskår blandt stenene i tørven. Potentielt kunne 
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der også være nedsat mere intakte offerkar eller andre ofringer. I første omgang blev dette arbejde sat i 

værk syd for balken. Det viste sig at være vanskeligt at ramme det pågældende tørvelag, og det endte med, 

at der blev gravet dybt med maskinen. Meget overraskende fremkom i dette dybe niveau et mørkegrønt 

gytjelag, og snart dukkede der en flække og et mere eller mindre intakt fiskeskelet op i laget. På grund af 

den efterhånden ret anseelige dybde blev det besluttet ikke at grave videre. På dette tidspunkt var det 

endnu ikke erkendt, at der var tale om senglaciale aflejringer og senpalæolitisk flint. 

Afgravningen syd for balken gav ikke umiddelbart et genstandsmateriale til datering af 

tørvegravningen i mosen, og det blev derfor besluttet at gøre et sidste forsøg i form af frilægning og 

afgravning af tørvefladen med sten nord for balken. Her skete der omtrent det samme som syd for balken: 

Det pågældende lag var vanskelig at fange i fladen, og der blev gravet dybt med maskinen. Også her 

fremkom et mørkegrønt gytjelag. I oprullet jord i maskinens skovl fremkom pludselig et stykke gevir. 

Afgravningen blev stoppet, og ved gennemgang af de opgravede jorddynger fremkom yderligere to 

stykker gevir. Senere blev der gravet lidt videre med den store gravemaskine, men da der begyndte at 

dukke flint op, blev arbejdet med den store maskine indstillet. Med håndkraft blev der gravet videre i den 

grønlige gytje. Der fremkom mere forarbejdet flint, og med fundet af en skafttungepil i gytjen blev det 

endeligt erkendt, at der måtte være tale om senglaciale aflejringer og senpalæolitiske fund.  

 

Figur 19. Rød udfyldning. De to felter, hvor der blev gravet dybere i mosen A1001, med konstatering af 

senglaciale aflejringer og senpalæolitiske fund (Brommekultur) til følge. Stjernerne markerer fund i form af flint 

og organisk materiale. (Bemærk: Rensdyrgevirerne er ikke indmålt). 
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Med fundet af gevirstykkerne og skafttungepilen stod det klart, at der var tale om et langt mere 

kompliceret objekt end først antaget. Selve afgravningen af gytjelaget blev indstillet, og der blev fokuseret 

på at få dokumenteret fundforholdene. Objektet fordrede en grundig dokumentation, men nu og her var 

kun en overordnet registrering mulig. Vand begyndte at trænge ind i feltet, og der var usikkerhed om 

profilens stabilitet. Desuden var der tale om udgravningens absolut sidste dag. Sammenfattende måtte 

dokumentationen blive af nødtørftig karakter. Såfremt dødishullet senere skulle udgraves, måtte en 

grundigere og mere detaljeret dokumentation komme på tale.  

De fremkomne flintgenstande blev indmålt med GPS, og der blev taget diverse fotos med flint in 

situ i gytjen. Endvidere blev der indsamlet organisk materiale i form af utildannet træ og muslingeskaller, 

som også blev indmålt med GPS. Desuden blev der foretaget en registrering af lagserien. Et udsnit af 

profilen blev renset op, og der blev taget fotos med målepunkter – med henblik på fotogrammetri. Kun 

de tre øverste punkter blev indmålt med GPS. De tre nederste punkter blev afsat i lod under disse 

punkter. Der blev lavet en tegning over punkternes placering i målestoksforhold 1:20. På denne tegning 

blev lagene løseligt skitseret ind, og der blev lavet en grov beskrivelse af lagene. Afslutningsvis blev der 

fra hvert lag udtaget en lille jordprøve og en pollenprøve.  

Det skal understreges, at den her beskrevne dokumentation og prøveudtagning var en 

nødregistrering i udgravningens allersidste timer. I fald profilen skred sammen, eller hvis der ikke skulle 

graves mere i dødishullet, var der trods alt sikret en vis dokumentation af fundomstændighederne. 

Imidlertid endte det med, at dødishullet skulle totaludgraves, hvilket skete i februar og marts 2017. Her 

blev der foretaget en grundig dokumentation af dødishullet, som i høj grad erstatter de her beskrevne 

foreløbige registreringer. Derfor er der heller ikke blevet lavet fotogrammetri på profiludsnittet, og de 

udtagne prøver er ikke blevet analyseret. Alle analyser med relation til dødishullet tager som 

udgangspunkt afsæt i materiale udtaget i forbindelse med den egentlige udgravning. Det 

naturvidenskabelige materiale fra december 2016 (muslingeskaller, træ, jordprøver og pollenprøver) er 

dog blevet gemt. Efter samråd med Nationalmuseets naturvidenskabelige afdeling opbevares materialet 

indtil videre hos dem, idet det eventuelt kan benyttes til supplerende undersøgelser. 

Resultater 
Det senpalæolitiske genstandsmateriale og hele fundkonteksten behandles indgående i beretningen for 

selve udgravningen og i forskellige arbejder og projekter, som udgravningen har affødt. Af denne grund 

er også kun de mest basale oplysninger, som er knyttet til det senpalæolitiske genstandsmateriale i MUD. 

Det senpalæolitiske genstandsmateriale omfatter flint (x162, x165-x166, x169-x176, rensdyrgevirer (x179-

x183) og naturvidenskabeligt materiale/organisk materiale (x167-168, x347-x349). Sammenfattende skal 

der her kun præsenteres nogle indledende og overordnede betragtninger.  
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Figur 20. Den samlede lagserie i A1001. De senglaciale aflejringer udgør ca. den nederste halvdel. Sydsiden af 

den øst/vest-orienterede hovedbalk. Set fra S. 

 

Figur 20 viser et udsnit af den samlede lagserie i mosen/dødishullet, som den tog sig ud i feltet på 

sydsiden af den øst/vest-orienterede hovedbalk. I bunden af profilen ses et mørkegrønt gytjelag. Det var 

i dette lag, at der fremkom Brommeflint, og laget opfattes som en Allerød-horisont. Allerød-horisonten 

overlejres af et næsten sterilt gråt gytjelag, tolket som en Yngre Dryas-horisont. Herover følger de 

præboreale aflejringer. Aflejringerne i profilens øvre halvdel har at gøre med mosen og tørvegravningen. 

Den særlige grå, lerede gytje træder ret tydeligt frem mellem de mørkere og ret nedbrudte tørvelag, som 

er overlejret af tykke, akkumulerede muldlag. 
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Rensdyrgevirerne 
Rensdyrgevirerne fremkom alle i tilknytning til feltet nord for balken. I blev der fundet fem stykker 

rensdyrgevir. Som tidligere nævnt fremkom det første stykke (x179) i oprullet jord i maskinens skovl. 

Umiddelbart herefter blev der ved gennemgang af jorddyngerne fundet yderligere to stykker (x180-x181). 

De resterende to stykker (x182-x183) blev fundet ad to omgange i januar 2017 i jorddyngerne i forbindelse 

med besigtigelse af lokaliteten.  

Da gevirerne blev taget med maskine, er der en vis usikkerhed omkring hvilket lag, de har tilhørt. 

Der kan dog ikke være tvivl om, at gevirerne stammer fra den øvre del af Allerødlaget eller den nedre del 

af den overlejrende Yngre Dryas-horisont. Der blev GPS-indmålt en kote for det gevirstykke, som 

fremkom i oprullet jord i gravemaskinens skovl (x179). Koten blev målt i det afgravede niveau bag 

skovlen. Koten ligger tæt på koterne for Bromme-flinten, men dog i et lidt højere niveau. 

I hvert fald nogle af gevirstykkerne er uden tvivl forarbejdet af mennesker. Mest i iøjnefaldende er 

de to lange gevirstykker (x180, x181). I begge tilfælde er der tale om skalægte stykker fra en hanren. Det 

er ikke undersøgt, om de stammer fra det samme individ. På begge stykker er sidesprosserne fjernet.  

 

 

 

Figur 21. Tre af de i alt fem stykker rensdyrgevir, som fremkom i det nordlige felt. Øverst x179. I midten x181. 

Nederst x180. 
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Flinten 
Næsten al flint fremkom i feltet nord for balken. I feltet syd for balken fremkom kun en enkelt flække 

(x162). Al flinten blev fundet i den mørkegrønne gytje (Allerød-laget). Generelt fremstår flinten helt frisk 

og upatineret. Materialet omfatter en skaftungepil, flækker, en mulig blok/knude, flække-lignende afslag 

samt afslag. Alle flækkerne er slagflækker, og de er op til ca. 10 cm lange. Skafttungepilen er det eneste 

regulære redskab blandt flinten. Den måler ca. 7 cm. 

 

 

Figur 22. Skafttungespids x172.  

 

 
 

Organisk materiale 
I Allerød-gytjen var bevaringsforholdene for organisk materiale usædvanlig gode, og i feltet på sydsiden 

af balken blev der i laget fundet et næsten intakt bevaret fiskeskelet (x164). Fisken blev optaget i et 

præparat med henblik på konservering/udstilling. Fisken, antageligt en gedde, målte omkring 60-70 cm. 
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Figur 23. Fiskeskelet x164 netop fremkommet i gytjelag (Allerød-horisonten). Set fra øst.  

 

 

Figur 24. Det næsten intakte fiskeskelet x164 fremrenset, in situ i Allerød-gytjen.  
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Foruden fiskeskelettet blev der indsamlet forskellige muslinger/skaller fra Allerød-laget samt 

forskellige grene/pinde, som dog ikke umiddelbart bar præg af at være tildannet af mennesker.  

Potentiale 
Hvis de forarbejdede rensdyrgevirer daterer sig til Bromme-kulturen, er de nærmest uden fortilfælde, 

hvilket understreger dødishullets potentiale. Hvordan man skal forstå forekomsten af et senpalæolitisk 

genstandsmateriale ude midt i søbassinet må afklares ved en egentlig udgravning. Det ser ud til, at fundene 

i særlig grad koncentrerer sig nord for balken, og her bør man i særlig grad være opmærksom ved en 

eventuel udgravning. Desuden virker den senglaciale lagserie overvejende intakt og uden forstyrrelser, 

hvilket gør dødishullet meget velegnet til naturvidenskabelige analyser. 

 

 

Fremtidigt arbejde på stedet  
Ved udgravningen er Lokalitet 11 blevet færdigundersøgt, og hele dette denne lokalitet kan frigives til 

anlægsarbejde. På Lokalitet 10 blev det påvist, at mosen i virkeligheden udgør et dødishul med særdeles 

velbevarede senglaciale aflejringer og senpalæolitiske fund. Derfor skal lokaliteten friholdes for 

anlægsarbejde, eller den resterende del af dødishullet skal udgraves forud for anlægsarbejde. Endvidere 

bør der laves en supplerende forundersøgelse omkring dødishullet med særlig fokus på påvisning af 

eventuel yderligere senpalæolitisk aktivitet. I kraft af de gode bevaringsforhold og materialets sjældenhed 

vurderes det, at dødishullet rummer et stort potentiale. I hvert fald ved en fuldstændig udgravning vil 

lokaliteten egne sig til publicering. 

Nedenstående illustration er en oversigt over frigivne arealer og tilbageværende lokaliteter med 

væsentlige fortidsminder for den østlige del af omfartsvejen samt matriklen 8bi ved udgangen af 

december 2016 i forbindelse med afslutningen af udgravningen af lokaliteterne 10 og 11. Som beskrevet 

kan Lokalitet 10 ikke frigives. Desuden er der de resterende 10 lokaliteter på matriklen 8bi samt en 

lokalitet øst for Bjerrevej (del af omfartsvejen, HOM 2978), som alle enten skal udgraves forud for 

anlægsarbejde eller friholdes for enhver form for anlægsarbejde.   
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Figur 25. Frigivelse. Med grøn farve er markeret de arealer, som er frigivet til anlægsarbejde i forbindelse med 

omfartsvejen og matrikel 8bi med udgangen af december 2016. Med rødt er markeret lokaliteter, hvor der forsat 

er væsentlige fortidsminder. Disse lokaliteter skal friholdes for anlægsarbejde eller udgraves forud for enhver 

form for anlægsarbejde. Lokalitet 10 kan fortsat ikke frigives, da der er blevet påvist senglaciale aflejringer og 

senpalæolitiske fund i et dybere niveau end tørvegravningsaktiviteten i mosehullet på denne lokalitet. 

 

Afslutningsvis skal det understreges, at museumsloven fortsat er gældende for de frigivne arealer. 

Dette betyder, at hvis der ved anlægsarbejdet – mod forventning – fremkommer yderligere fortidsminder 

i det frigivne område, skal arbejdet indstilles og Horsens Museum kontaktes. Udgiften til en eventuel 

undersøgelse af sådanne fortidsminder vil på påhvile Slots- og Kulturstyrelsen, jf. museumslovens kapitel 

8, § 27 stk. 5,2.  

 

NB. Status for frigivelse ved afslutning af beretningsarbejdet primo januar 2019: Omfartsvejen færdig-

undersøgt. Endvidere er flere af lokaliteterne på matrikel 8bi blevet udgravet. Således er det kun 

lokaliteterne 5, 7, 8 og 12, som ikke er udgravet. Disse lokaliteter skal fortsat friholdes for enhver form 

for anlægsarbejde eller udgraves forud for anlægsarbejde. Udstykningen er dog blevet tilrettelagt på en 

sådan måde, at de pågældende lokaliteter er udlagt til grønne områder og hermed friholdt for 

anlægsarbejde.  
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Figur 26. Matrikel 8bi, frigivelse – status pr. januar 2019. Med grøn farve er markeret det areal, som er frigivet 

til anlægsarbejde. Med rødt er markeret lokaliteter, hvor der forsat er væsentlige fortidsminder. De røde arealer 

skal friholdes for anlægsarbejde eller udgraves forud for enhver form for anlægsarbejde. 
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Anlægsliste 
 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår 
i 

Består af 

123 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 11    

394 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 11    

395 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 11    

396 Fyldskifte Fyldskifte Oldtid Lok. 11    

412 Fyldskifte Fyldskifte Udateret Lok. 11    

413 Kulturlag Kulturlag Neolitikum Lok. 11 30, 31, 32   

414 Grube Grube Oldtid Lok. 11    

415 Grube Grube Oldtid Lok. 11    

416 Grube Grube Oldtid Lok. 11    

417 Fyldskifte Fyldskifte Udateret Lok. 11    

418 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 11    

419 Stolpehul Stolpehul Oldtid Lok. 11    

420 Stolpehul Stolpehul Oldtid Lok. 11    

421 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 11    

422 Fyldskifte Fyldskifte Udateret Lok. 11    

423 Grube Grube Neolitikum Lok. 11    

424 Grube Grube Neolitikum Lok. 11    

425 Grube Grube Neolitikum Lok. 11    

426 Grube Koge-/ildgrube Neolitikum Lok. 11    

427 Fyldskifte Fyldskifte Neolitikum Lok. 11    

428 Stolpehul Stolpehul Neolitikum Lok. 11    

429 Fyldskifte Fyldskifte Neolitikum Lok. 11    

430 Fyldskifte Fyldskifte Neolitikum Lok. 11    

431 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 10    

432 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 10    

433 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 10    

434 Vandteknisk 
anlæg 

Dræn Nutid Lok. 10    

435 Grube Grube Nutid Lok. 10    

436 Vandteknisk 
anlæg 

Dræn Nutid Lok. 10    

437 Vandteknisk 
anlæg 

Dræn Nutid Lok. 10    

438 Vandteknisk 
anlæg 

Dræn Nutid Lok. 10    

439 Vandteknisk 
anlæg 

Dræn Nutid Lok. 10    

440 Vandteknisk 
anlæg 

Dræn Nutid Lok. 10    

441 Vandteknisk 
anlæg 

Dræn Nutid Lok. 10    

442 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 10    

443 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 10    

444 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 10    

445 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 10    

446 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 10    

447 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 10    

448 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 10 29   
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449 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 10    

450 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 10    

451 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 10    

452 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 10    

453 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 10    

454 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 10    

455 Grube Grube Oldtid Lok. 10    

456 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 10    

457 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 10    

458 Grube Grube Oldtid Lok. 10    

459 Lag Lag Udateret Lok. 10  1001  

460 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 10    

461 Udgår Udgår Udateret Lok. 10    

462 Lag Lag Udateret Lok. 10  1001  

463 Grube Koge-/ildgrube Oldtid Lok. 10    

464 Naturfænomen Vådområde Udateret Lok. 10  1001  

465 Lag Lag Udateret Lok. 10 29 1001  

466 Lag Lag Udateret Lok. 10 29 1001  

467 Fyldskifte Fyldskifte Yngre-sen 
Palæolitikum-
Mesolitikum 

Lok. 10    

468 Vandteknisk 
anlæg 

Dræn Nutid Lok. 10    

469 Fyldskifte Fyldskifte Yngre-sen 
Palæolitikum-
Mesolitikum 

Lok. 10    

470 Grube Grube Oldtid Lok. 10 27   

471 Udgår Udgår Udateret Lok. 10    

1001 Naturfænomen Vådområde Udateret    239, 295, 
401, 459, 
462, 464, 
465, 466 
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Anlægsbeskrivelser 
 
123 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 11 
FORUNDERSØGELSEN: 
Diameter i cm: 
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Antagelig kogestensgrube (ej snittet) 
cirkulær i fladen, Diameter ca. 160 cm. Fyld og 
karakteristik som A395. 
 
S:18 
 
DEN EGENTLIGE UDGRAVNING 
Diameter i cm: 140 
Dybde i cm: 82 
Flade: cirkulær 
Side: skrå 
Bund: let buet 
Nuance: mellem-mørk 
Beskrivelse: 1: Mulig sekundært nedgravning. 
Homogent mellem gråmørk, let leret, humøst sand. 
Afgrænset. 2: Heterogent mellem 
trækulssort/mørkegrå, let leret, humøst sand. 
Afgrænset. Hører sammen med 1. 3: Heterogent 
mellem gulgråt, let leret, let humøst sand. Afgrænset. 
minder om 5, men ikke ligeså mørkegrå. 4: Homogent 
mørkegrå, let leret, humøst sand. Afgrænset. Små 
trækulsnister. 5: Homogent gul/lysgrå, let sandet ler. 
Afgrænset. Minder om ug, men er mere humøst. 6: 
Første nedgravning. Homogent trækulssort, let sandet 
ler. Afgrænset. Fyldt med ildpåvirkede sten, samt fund 
af keramik 
 
S: 61 
Tegninger:   
Foto:  3370/701 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  593: til flotering , Udateret; 596: til 
flotering , Udateret 
Lag:  
   
394 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 11 
Diameter i cm: 164 
Dybde i cm: 82 
Flade: rund 
Side: skrå 
Bund: flad 

Nuance: 
Beskrivelse: a) Mellem gråbrunt homogent ler med 
spredt trækulsnister samt 3 flinafslag og et lille stykke 
keramik. 
b) Mellem gråbrunt ler spættet med gulbrunt ler samt 
spredt trækulsnister. 
c) Mellem brungråt homogent ler med spredt 
trækulsnister samt lidt ildskørnet sten. 
d) Mellem gråt homogent ler med spredt trækulsnister 
samt tæt pakket med ildskørnet sten. 
e) Grosort homogent trækulsholdigt ler tæt pakket 
med ildskørnet sten. 
f) Undergrunden består af gulbrunt ler med spredt 
sten. 
BEMÆRK: Anlægget er snittet og beskrevet ved 
forundersøgelsen! 
 
S:17 
Tegninger:   
Foto:  3370/15 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  86: Afslag, Oldtid 
Lag:  
   
395 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 11 
FORUNDERSØGELSEN: 
Diameter i cm: 150 
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Antagelig kogestensgrube (ej snittet). 
CirKulær til oval i fladen. Homogen mellem- til 
mørkebrun/gråbrun fyld med spredte trækulsnister. 
Bemærk: ingen kogesten/skørnede sten i fladen, men 
fylden er identisk med topfyldet i naboanlægget A394, 
som er en sikker, dyb kogestengrube. 
 
S:18 
 
DEN EGENTLIGE UDGRAVNING: 
Diameter i cm: 135 
Dybde i cm: 82 
Flade: cirkulær 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance: mellem 
Beskrivelse: Kogestensgrube (alternativt en form for 
produktionsgrube?) 
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Fyld: 
a) Brungrå, sandet leret, heterogen. Diffus mod lag b 
og c. Småsten. 
b) Gulbrun undergrund, heterogen, afgrænset, leret 
sandet. 
c) Sort-brungrå, sandet leret, afgrænset mod 
undergrund, diffus mod a og b, udvasket trækul, 10-20 
cm store ildskørnede sten. 
d) Sortgrå, mørkere end c. Består næsten udelukkende 
af udvasket trækul. 
 
S: 63 
 
Tegninger:   
Foto:  3370/700 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  592: til flotering , Udateret 
Lag:  
   
396 
Fyldskifte, Fyldskifte, Oldtid, Lok. 11 
Diameter i cm: 
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Diffus fyldskifte (ej snittet). Heterogen 
mørktbrun lethumøst ler. iblandet omlejret 
gult/gulbrunt undergrundsler. Enkelte ubrændte 
småsten i fladen. 
BEMÆRK: Anlægget er beskrevet ved 
forundersøgelsen! 
 
S:18 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
412 
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret, Lok. 11 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Kan blot betegnes som et fyldskifte, idet 
anlægget ikke kunne undersøges nærmere på grund af 
vand i denne del af feltet. 

 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
413 
Kulturlag, Kulturlag, Neolitikum, Lok. 11 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Kulturlag A413. 
Et neolitisk kulturlag, som dækkede ca. 656 m2. 
Kulturlaget blev ikke afgrænset mod øst og syd. Ved 
forundersøgelsen blev det dog konstateret, at laget 
var meget forstyrret i østlig retning på grund af 
dræn/moderne grøfter. Mod syd fortsatte laget ud i en 
lavning/et vådområde, som var blevet påvist i en 
søgegrøft i forbindelse med forundersøgelsen af 
ringvejen (HOM 2978), men som ikke kastede 
nævneværdige fund af sig. Det vurderes derfor, at den 
primære del af kulturlag A413 er blevet udgravet med 
undersøgelsen af Lokalitet 11. 
Der blev registreret to profiler i kulturlaget, hvoraf 
A413 profil 1 er den mest komplekse. Der er tale om 
østprofilen i felt/bane 1 (= den østlige feltgrænse.). Af 
profilen fremgår det, at kulturlaget kan opdeles i to 
horisonter: I hvert fald i den nordlige del er den 
øverste horisont mørk, og den nederste fremstår 
væsentlig lysere. I den sydlige del er dette forhold 
måske knap så entydig, men der synes stadig at være 
tale om to horisonter. Endvidere er kulturlaget i den 
sydlige del overlejret af nogle naturlige aflejringer, 
hvoraf den øverste er beskrevet som værende af 
tørveagtig karakter. Antageligt har vådområdet mod 
syd på et tidspunkt været større og dækket den 
sydlige del af kulturlaget, for så siden at svinde ind 
igen med tørvedannelse til følge. 
A413 profil 2 er mere simpel, idet der kun er 
registreret et enkelt lag. Laget er ret lyst, og derfor er 
der nok snarest tale om, at laget er identisk med det 
nedre lag i profil 1. Det er muligt, at den øvre og 
mørkere horisont er blevet afgravet med maskinen i 
forbindelse med muldafrømningen, hvor horisonten 
kan have været svær at skelne fra muldlaget på grund 
af den mørke farve. Mulden blev dog gravet af i tynde 
skrab under konstant overvågning, så fund kunne 
samles ind. 
I praksis var det ved udgravning af kulturlaget ikke 
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muligt at skelne mellem de to horisonter, og derfor er 
fund blot henført til det overordnede anlægsnummer 
(A413) samt det pågældende felt-nummer eller 
overfladen (jf. metodeafsnittet). 
Af udgravningens ca. 60 x-numre er ca. 26 knyttet til 
Lokalitet 11, i langt overvejende grad kulturlag A413. 
Genstandsmaterialet fra kulturlaget består næsten 
udelukkende af flint. Således blev der ved den 
egentlige udgravning kun indsamlet et enkelt 
uornamenteret sideskår (x178).  Skåret er groft magret 
med knust granit, som træder tydeligt frem i både 
overflade og bagside. Skåret har en rødbrun farve. 
Dateringen er usikker. I kraft af skårets karakter kan 
der være tale om tragtbægerkultur, men 
senneolitikum er også en meget sandsynlig datering. 
Flinten er ret ukarakteristisk. Den består overvejende 
af afslag. Nogle af afslagene kan karakteriseres som 
flækkelignende afslag/b-flækker. Hertil kommer få 
skrabere (typisk på simple afslag eller 
frostsprængninger), grove blokke/knuder med henblik 
på produktion af små flækker/afslag, et skærende 
redskab med savtakket æg (del af x151) samt flint med 
diverse behugningsspor. Al flinten synes at være slået 
med hård teknik. 
I kraft af genstandsmaterialets ukarakteristiske 
karakter er det umiddelbart vanskeligt at datere 
kulturlag A413. Kulturlaget anses dog for at være 
neolitisk, nok snarest senneolitisk (eventuel ældre 
bronzealder). Ved forundersøgelsen blev der nemlig 
fundet fladehugget flint (x24) i tilknytning til laget. Det 
kan dog ikke udelukkes, at også ældre perioder af 
neolitikum er repræsenteret, f.eks. tragtbægerkultur. 
Ingen af de to horisonter kunne dateres nærmere end 
disse overordnede dateringsrammer. 
Kulturlag A413 skal nok snarest opfattes som et 
udsmidslag i forbindelse med aktiviteter på kanten af 
det vådområde, hvis primære del har ligget syd for 
udgravningsfeltet. Nordvest for laget og stedvis under 
laget blev der registreret få mulige stolpehuller. 
Generelt var de dog ikke særligt overbevisende, og der 
blev ikke udskilt konstruktioner. I det sydøstlige hjørne 
af bane 1 fremkom der under kulturlaget mere 
regulære gruber (A426, A427), snarest 
kogestensgruber. I den nordlige del af felterne 1 og 2 
fremkom der mere diffuse fyldskifter/nedgravninger 
under laget (A423-A425). 
 
Lagbeskrivelse, kulturlag A413, profil 1. 
Lagbeskrivelse: 
1. Mørkt brunt sortbrunt homogent muldet ler. 
Enkelte mindre sten (max 7 cm), øverst et vækstlag. 
Tydeligt afgrænset. [Muldlag/pløjelag] 
2. Mørkt til mellem gråt lettere brungråt heterogen let 
sandet ler, trækulsnister, ispættet ganske få lyse 
pletter af lyst gråt sand. Tydeligt afgrænset. [Tolkes 

som kulturlag] 
3. Mellem til lysere gråt brungråt lettere gruset 
heterogen let sandet ler, få trækulsnister, en smule ? 
Tydeligt afgrænset. [Tolkes som kulturlag] 
4. Omlejret undergrund med enkelte nister/pletter af 
mørkt materiale. [Nok snarest en naturlig aflejring] 
5. Mellem gråt let gulgråt heterogen let gruset, let 
sandet ler, ganske få jævnt spredte trækulsnister. 
Tydeligt afgrænset. (Evt.) bund af grube A425. 
6. Lyst gult gulbrunt fortrinsvis omlejret undergrund 
med nedsivning fra øvreliggende muldlag, enkelte få 
spredte trækulsnister, tydeligt afgrænset. 
[Formodentlig del af kulturlaget] 
7. Mørkt brunt, svagt rødtonet homogen humøst højt 
omsat organisk materiale (tørv). Tydeligt afgrænset. 
[Tolkning: Naturlig aflejring] 
8. Kompakt mellemgråt gulgråt heterogent ler, ganske 
let sandet. Tydeligt afgrænset til lag 7), en smule diffus 
afgrænset til lag 9). Laget kan have stået åbent i en 
periode/stået under vand. [Tolkning: Naturlig aflejring] 
9. Mellem til mørkere gråt let gråbrunt heterogent let 
sandet ler, mod bunden ret gruset uden egentlig 
lagdeling. Tydeligt afgrænset. Tolkning: Rest af 
kulturlag (nok en fortsættelse af lagene 2 og 3). 
10. Mellem gråt let gulgråt heterogen sandet ret 
gruset materiale. Ganske få bitte små jævnt spredte 
trækulsnister. Tydeligt afgrænset. Tolkning: Rest af 
kulturlag (nok en fortsættelse af lagene 2 og 3). 
11. Lyst gråt, hvidgråt sandet grus, flere sten (op til ca. 
5 cm). Tydeligt afgrænset. Skæres af moderne 
nedgravning (dræn). Synes at skære kulturlag, om end 
laget virker meget naturligt/undergrundsagtigt. 
[Tolkning: Naturlig aflejring] 
12. Moderne nedgravning til dræn. 
 
Lagbeskrivelse, kulturlag A413, profil 2. 
13. Mellem til lyst gråt let gulgråt heterogen let sandet 
ler, enkelte jernudfældninger. Jævnt spredte 
trækulsnister, ganske få flintafslag. Mod nord ændrer 
laget farve og går over i en mere gråbrun nuance. Dog 
ingen egentlig overgang. Nuanceændringen sker 
omtrent ved 8-9 m oppe ad profilen mod nord. 
Formodentlig tale om nedsivning fra øvre liggende 
muldlag. Nogenlunde klart afgrænset. Ej hele profilsnit 
tegnet, idet der var metodiske problemer med at 
opsætte en snor i vatter langs hele snittet pga. 
topografiske niveauforskelle. Ved snitning en del 
flintafslag. [Tolkning: Kulturlag, formodentlig identisk 
med lag 2/3 (snarest lag 3 pga. den lyse farve) i A413, 
profil 1. 
 
 
 
S: 
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Tegninger:  30, 31, 32 
Foto:  3370/749, 3370/750, 3370/751, 
3370/752, 3370/753, 3370/754, 3370/755, 3370/756, 
3370/757, 3370/758, 3370/759, 3370/760, 3370/761, 
3370/762, 3370/763, 3370/764, 3370/765, 3370/766, 
3370/767, 3370/768, 3370/769, 3370/770, 3370/771, 
3370/772, 3370/773 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  137: Skraber, Neolitikum; 138: Afslag, 
Neolitikum; 139: Afslag, Neolitikum; 140: Afslag, 
Neolitikum; 141: Flække, Neolitikum; 142: Afslag, 
Neolitikum; 143: Afslag, Neolitikum; 144: Flække, 
Neolitikum; 145: Afslag, Neolitikum; 146: Afslag, 
Neolitikum; 147: Afslag, Neolitikum; 148: Forarbejdet 
flint, Neolitikum; 149: Afslag, Neolitikum; 150: Afslag, 
Neolitikum; 151: Afslag, Neolitikum; 152: Forarbejdet 
flint, Neolitikum; 153: Afslag, Neolitikum; 154: 
Forarbejdet flint, Neolitikum; 155: Afslag, Neolitikum; 
178: Sideskår, uornamenteret, Tragtbægerkultur-
Senneolitikum 
Lag:  
   
414 
Grube, Grube, Oldtid, Lok. 11 
Diameter i cm: 100 
Dybde i cm: 10 
Flade: cirkulær 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance: mellem 
Beskrivelse: Homogent mellem gråbrun let leret, 
humøst sand. Ingen ildskørnede sten eller trækul, 
 
S: 62 
Tegninger:   
Foto:  3370/702 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
415 
Grube, Grube, Oldtid, Lok. 11 
Diameter i cm: 110 
Dybde i cm: 10 
Flade: cirkulær 
Side: irregulær 
Bund: irregulær 
Nuance: mellem 
Beskrivelse:  Grube. Fyld: a) Brungrå, homogen, 
afgrænset, enkelte 10 cm store sten, leret sandet. 
Undergrund: Gulbrun, heterogen, leret. 
 
S: 63 

Tegninger:   
Foto:  3370/703 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
416 
Grube, Grube, Oldtid, Lok. 11 
Diameter i cm: 65 
Dybde i cm: 16 
Flade: rund 
Side: irrgulær 
Bund: rund 
Nuance:mellem/mørk 
Beskrivelse: A: Gråsort, leret sand, heterogen, 
afgrænset, B: Brungul, leret sand, heterogen, diffus. 
Ug: Gulbrun, leret. 
 
S: 60 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
417 
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret, Lok. 11 
Diameter i cm: 
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Fyldskifte. Kun erkendbar i fladen. Intet at 
se i profilen. 
 
S: 62 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
418 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 11 
Diameter i cm: 60 
Dybde i cm: 15 
Flade: oval 
Side: skrå 
Bund: rund 
Nuance:mørkt 
Beskrivelse: Mørkt brunt gråbrunt het. let tk-holdigt 
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sandet ler med mange varmpåvrikede sten ( max 11 
cm), tydeligt afgrænset. 
 
S: 66 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
419 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid, Lok. 11 
Diameter i cm: 30 
Dybde i cm: 9 
Flade: oval 
Side: skrå 
Bund: rund 
Nuance: mellem/mørk 
Beskrivelse: Muligt stolpehul. Fyld: A: Homogent 
mellem gråbrunt let leret, humøst sand. Afgrænset. 
 
S: 60 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
420 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid, Lok. 11 
Diameter i cm: 30 
Dybde i cm: 10 
Flade: oval 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance: mellem/mørk 
Beskrivelse: Muligt stolpehul. Fyld: A: Homogent 
mellem gråbrunt let leret, humøst sand. Klart 
afgrænset. 
 
S: 60 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
421 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 11 
Diameter i cm: 59 
Dybde i cm: 15 
Flade: cirkulær 

Side: skrå 
Bund: rund 
Nuance:mellem/mørk 
Beskrivelse: Kogegrube. Fyld: Mellem til mørkt het. 
sandet ler fyldt absolut med varmepåvirkede sten - 
hele som fragmenterede ned til stenkornstr. på 1-5 
mm. En smule tk til stede, men ikke overvældende. 
Tydeligt afgrænset. Stenene var max 17 cm. 
 
S: 66 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
422 
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret, Lok. 11 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Kan blot betegnes som et fyldskifte, idet 
anlægget ikke kunne undersøges nærmere på grund af 
vand i denne del af feltet. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
423 
Grube, Grube, Neolitikum, Lok. 11 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Grube (evt. blot fyldskifte) i/under 
kulturlag A413 på Lokalitet 11, jf. beskrivelsen af A424. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  159: Afslag, Neolitikum 
Lag:  
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424 
Grube, Grube, Neolitikum, Lok. 11 
Diameter i cm: 230 
Dybde i cm: 20 
Flade: irrgulær 
Side: irrgulær 
Bund: irregulær 
Nuance: mellem 
Beskrivelse: Mulig grube eller neddybning i/under 
kulturlag A413 på Lok. 11. Anlægget har et homogent 
gråt let leret, let humsøt sandet fyld. Fund af 
flintafslag. A424 kan relateres til A425/A423. Samme 
type anlæg med flintafslag. 
 
S: 65 
Tegninger:   
Foto:  3370/711 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  158: Afslag, Neolitikum 
Lag:  
   
425 
Grube, Grube, Neolitikum, Lok. 11 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Grube (evt. blot fyldskifte) i/under 
kulturlag A413 på Lokalitet 11, jf. beskrivelsen af A424. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  157: Kerne/blok/knude, Neolitikum 
Lag:  
   
426 
Grube, Koge-/ildgrube, Neolitikum, Lok. 11 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Antageligt kogestensgrube, alternativt 
blot grube. Anlægget er snittet og fotodokumenteret, 
men tilsyneladende ikke tegnet/beskrevet. 
Fremkommet under kulturlag A413. Tolkes 
umiddelbart som kogestensgube, da bundlaget 

fremstår mørkt på fotos og med ildskørnede sten. Dog 
også større og tilsyneladende ubrændte sten i 
anlægget. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:  3370/704, 3370/705, 3370/706, 
3370/708, 3370/709 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
427 
Fyldskifte, Fyldskifte, Neolitikum, Lok. 11 
Diameter i cm: 170 
Dybde i cm: 10 
Flade: cirkulær 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance:mellem/mørk 
Beskrivelse: Fyldskifte, muligvis bund af kogegrube. 
Fyld: Mellem/mørk, heterogen, gulgråt, gråsort sand, 
stenet, gruset. Indeholder en del trækulsnister, 
ildskørnede sten. Meget diffus/ureglmæssig overgang 
til ug, dels pga dyreaktivitet. 
 
S: 64 
Tegninger:   
Foto:  3370/704, 3370/705, 3370/706, 
3370/708, 3370/710 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
428 
Stolpehul, Stolpehul, Neolitikum, Lok. 11 
Diameter i cm: 40 
Dybde i cm: 18 
Flade: cirkulær 
Side: skrå 
Bund: rund 
Nuance: mellem 
Beskrivelse: Muligt stolpehul. Fyld: Mellem heterogent 
gulgråt sand, gruset, leret. Indeholder få trækulsnister. 
 
S: 64 
Tegninger:   
Foto:  3370/704, 3370/706, 3370/707 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
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429 
Fyldskifte, Fyldskifte, Neolitikum, Lok. 11 
Diameter i cm: 43 
Dybde i cm: 16 
Flade: cirkulær 
Side: skrå 
Bund: rund 
Nuance:mellem 
Beskrivelse: Kogegrube/muligt stolpehul? 
Fremkommet underkulturlag A413. Fyld: Mellem gråt 
let brungråt het. fedtet sandet ler m. få jævnt spredte 
tkn. En del varmepårvirk. sten i fyld ( max 15), dog 
ingen tk-holdige lag, ta. 
 
S: 67 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
430 
Fyldskifte, Fyldskifte, Neolitikum, Lok. 11 
Diameter i cm: 50 
Dybde i cm: 10 
Flade: oval 
Side: skrå 
Bund: irregulær 
Nuance: lys 
Beskrivelse: Fyldskifte/muligt stolpehul? Fremkommet 
under kulturlag A413. Fyld: Lyst gråt gulgråt het. fedtet 
let sandet ler med ganske få tkn, ta. Tvivlsomt st. hul. 
 
S: 67 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
431 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm:105 
Dybde i cm: 15 
Flade: cirkulær 
Side: skrå 
Bund: linseformet 
Nuance: mellem/mørk 
Beskrivelse: Homogen. sort-gråspættet, en del 
trækulsnister, ildskørnede sten, trækulsstykker. 
 
S: 58 

Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
432 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm: 60 
Dybde i cm: 10 
Flade: cirkulær 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance: mellem 
Beskrivelse: Homogen. Gråt ler, med farve af 
trækulsnister, enkelte varmpåvirkede småsten, 
enkelte trækulsnister. 
 
S: 58 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
433 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm: 70 
Dybde i cm: 
Flade: cirkulær 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Fyld som i A432. Ikke snittet. 
 
S: 58 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
434 
Vandteknisk anlæg, Dræn, Nutid, Lok. 10 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Dræn. I hvert fald den nordlige del er 
aktiv/vandførende. 
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S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
435 
Grube, Grube, Nutid, Lok. 10 
Diameter i cm: 270 
Dybde i cm: 29 
Flade: atypisk 
Side: irrgulær 
Bund: flad 
Nuance: mørk-mellem 
Beskrivelse: A: Homogent mørkegråt let leret, humøst 
sand. Med få spredte småsten (1-5 cm). Gruben er kun 
klart afgrænset mod ug ved den sydlige del. Længere 
mod nord bliver bunden + siden af gruben blandet op 
med ug. I toppen af anlægget blev der fundet et 
moderne skår af glas. Dræn A436 & A437 skærer ned i 
anlægget mod vest. 
 
S: 59 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  156: Skår, Nyere tid (1661 - ) 
Lag:  
   
436 
Vandteknisk anlæg, Dræn, Nutid, Lok. 10 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Antageligt dræn. Ej snittet/undersøgt 
nærmere. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
437 
Vandteknisk anlæg, Dræn, Nutid, Lok. 10 
Diameter i cm:  

Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Antageligt dræn. Ej snittet/undersøgt 
nærmere. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
438 
Vandteknisk anlæg, Dræn, Nutid, Lok. 10 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Antageligt dræn. Ej snittet/undersøgt 
nærmere. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
439 
Vandteknisk anlæg, Dræn, Nutid, Lok. 10 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Antageligt dræn. Ej snittet/undersøgt 
nærmere. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
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440 
Vandteknisk anlæg, Dræn, Nutid, Lok. 10 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Antageligt dræn. Ej snittet/undersøgt 
nærmere. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
441 
Vandteknisk anlæg, Dræn, Nutid, Lok. 10 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Antageligt dræn. Ej snittet/undersøgt 
nærmere. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
442 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Formodet kogestensgrube. Ej 
snittet/undersøgt nærmere. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  

Fund:   
Lag:  
   
443 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm: 170 
Dybde i cm: 22 
Flade: cirkulær 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance: mellem/mørk 
Beskrivelse: Fyld: 
a) Mørk, heterogen, gråsort ler, blandet med trækul 
og ildskørnede sten. 
b) Lys/mellem, homogen, gul gråsort ler, svagt 
humøst, mange trækulsstykker og -nister. 
 
S: 57 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
444 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm: 70 
Dybde i cm: 22 
Flade: cirkulær 
Side: skrå 
Bund: linseformet 
Nuance: mellem/mørk 
Beskrivelse: A:Mellem/mørk heterogen brungråt ler, 
svagt humøst, enkelte trækulsnister, varmepåvirkede 
sten - delvis knuste. B: Mørk, heterogen. brunsort ler, 
mange trækulsnister, trækul, enkelte varmepåvirkede 
småsten. 
 
S: 57 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  594: til flotering , Udateret 
Lag:  
   
445 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm: 35 
Dybde i cm: 6 
Flade: cirkulær 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance:mellem/mørk 
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Beskrivelse: Kogegrube. Kun bund bevaret. Fyld: 
Mellem/mørk homogen gråbrunt ler, svagt humøst, 
enkelte trækulsnister, knuste, varmepåvirkede 
småsten. 
 
S: 57 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
446 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm: 50 
Dybde i cm: 12 
Flade: cirkulær 
Side: lodret 
Bund: flad 
Nuance: mellem/mørk 
Beskrivelse: Kogegrube. Fyld: Som A444. 
 
S: 57 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
447 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm: 50 
Dybde i cm: 50 
Flade: cirkulær 
Side: 
Bund: linseformet 
Nuance:mellem/mørk 
Beskrivelse: Homogen gråbrunt sandet ler, humøst, 
enkelte knuste, ildskørnet småsten, en del 
trækulsnister. 
 
S: 50 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
448 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm: 100 
Dybde i cm: 25 

Flade: cirkulær 
Side: skrå/afrundet 
Bund: linse/oval 
Nuance:mørk 
Beskrivelse: Homogen, sandet ler med mange knuste 
og ildskørnede småsten. Indeholder meget trækul. UG: 
gulgrå ler, let stenet, ikke varmepåvirket. 
Desuden optræder anlægget i A1001 profil 1 
(nordsiden af hovedbalken), Her er diameteren ca. 122 
cm, og dybden er ca. 40 cm. Anlægget fremstår med 
flad bund og skrå sider. Lagene p og q udgør fyldlag i 
anlægget. For beskrivelse af disse se tegning nr. 29. 
 
S: 51, T29 
Tegninger:  29 
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
449 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm: 35 
Dybde i cm: 30 
Flade: regelmæssig 
Side: afrundet 
Bund: linseformet 
Nuance:mellem 
Beskrivelse: Homogen, gråbrunt ler, humøst, småsten, 
enkelte brændte sten, trækulsnister. 
 
S: 50 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
450 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm: 60 
Dybde i cm: 60 
Flade: cirkulær 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance: mellem/mørk 
Beskrivelse: Mellem/mørk, homogent, gråbrunt ler, 
sandet, humøst. Småsten brændt småsten, knuste, 
trækulsnister. 
 
S: 50 
Tegninger:   
Foto:   
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Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
451 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Ej beskrevet ved den egentlige 
udgravning, men ved forundersøgelses karakteriseret 
som en kogestensgrube (ved forundersøgelsen 
benævnt A291). 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
452 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm: 80 
Dybde i cm: 30 
Flade: cirkulær 
Side: skår 
Bund: flad 
Nuance:mellem/mørk 
Beskrivelse: A: Gråbrunt humøst ler, let sandet. 
Indeholder enkelte trækulsnister. B: Mørk, homogen, 
gråbrunt sand og pulveriseret, knuste brændte sten, 
meget trækul. UG: okker ler, hård, let stenet, ikke 
varmepåvirket. 
 
S: 51 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  591: til flotering , Udateret 
Lag:  
   
453 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 

Nuance: 
Beskrivelse: Ej beskrevet ved den egentlige 
udgravning, men ved forundersøgelses karakteriseret 
som en kogestensgrube (ved forundersøgelsen 
benævnt A289). 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  595: til flotering , Udateret 
Lag:  
   
454 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Kogestensgrube. Ej beskrevet ved den 
egentlige udgravning, men anlægget blev snittet ved 
forundersøgelsen (ved forundersøgelsen benævnt 
A290). Beskrivelsen fra forundersøgelsen er gengivet i 
det følgende: 
 
Diameter i cm: 134 
Dybde i cm: 72 
Flade: cirkulær 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance: mellem/mørk 
Beskrivelse: a) Homogen mellem til mørk gråbrunt let 
humøst ler. Jævnt spættet med rødbrune 
udfældninger samt trækulsnister og mindre 
trækulsstykker. Enkelte stykker tildannet flint. Kun 
ganske få mindre sten (ø 3-4 cm.) - både brændte og 
ubrændte. 
b) Homogen mørkgråt til humøst ler. Indeholder en 
del trækul samt meget stensmulder og enkelte sten 
(brændte/varmepåvirkede) - (ca.6-8 cm.). 
c) Homogen mellem-til mørkgråt ler. Fylden er mssivt 
pakket med varmepåvirkede sten. Flere af stenene er 
ret store (ø ca. 25 cm.), men  nogle af stenene er  
brændt helt i smulder. Indeholder lidt spredte 
trækulsnister. 
d) Massiv sort trækulslag med kun få skørnede sten. 
Der er tale om "finkornet" og "smuldrede", fedtet 
trækul. 
Ug = fed, gult ler. 
 
S: 
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Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
455 
Grube, Grube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm: 90 
Dybde i cm: 20 
Flade: oval 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance: mørk-mellem 
Beskrivelse: A: Homogent mørkegråt let leret, let 
humøst sand. Få spredte småsten (1-5 cm). Klart 
afgrænset til ug. 
 
S: 54 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
456 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Formodet kogestensgrube. Ej beskrevet 
nærmere ved den egentlige udgravning. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
457 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm:70 
Dybde i cm: 25 
Flade: oval 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance: mørk-mellem 
Beskrivelse: A: Heterogent spættet mellem gråbrunt 

let leret, humøst sand. Få spredte små ( 1-5 cm) 
ildskørnet sten. Fyldet er meget blandet og er ikke 
klart afgrænset mod ug. 
 
S: 53 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
458 
Grube, Grube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm: 100 
Dybde i cm: 5 
Flade: ? 
Side: ? 
Bund: ? 
Nuance: mellem 
Beskrivelse: Bunden af en grube med homogent 
mellem gråbrunt let leret, let humøst fyld. Svagt 
afgrænset. Få spredte sten. 
 
S: 53 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
459 
Lag, Lag, Udateret, Lok. 10 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Lag. Del af det mosehul A1001. Se 
beskrivelsen af  denne. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i: 1001 
Fund:   
Lag:  
   
460 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm: 94 
Dybde i cm: 26 
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Flade: oval 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance: mellem/mørk 
Beskrivelse: A: Homogent mellem brungråt let leret, 
let humøst sand. Er sekundært fyld i KG. Klart 
afgrænset til B. B: Homogent mørkt let leret, meget 
humøst sand. Med ildskørnede sten og få små spredte 
trækulsnister. Fra den primære fase af kg. Klart 
afgrænset. 
 
S: 54 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  590: til flotering , Udateret 
Lag:  
   
461 
Udgår, Udgår, Udateret, Lok. 10 
Diameter i cm: 215 
Dybde i cm: 15 
Flade: ureglmæssig 
Side: atypisk 
Bund: atypisk 
Nuance: mellem brungråt 
Beskrivelse: Dette er ikke et anlæg, men opfyld fra 
muldjorden i ug. Afgrænset til ug. 
 
S: 53 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
462 
Lag, Lag, Udateret, Lok. 10 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Lag. Del af det mosehul A1001. Se 
beskrivelsen af  denne. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i: 1001 

Fund:   
Lag:  
   
463 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm: 140 
Dybde i cm: 30 
Flade: cirkulær 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance:mellem 
Beskrivelse: A: Heterogen. Brungråt ler, svagt humøst. 
Indeholder en del trækulsnister og mange knuste 
ildskørnede sten. B: Homogen. Lys/mellem. Gulgråt 
sandet ler, enkelte trækulsnister, diffus overgang til 
UG, ikke varmepårvirket, 
 
S: 52 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
464 
Naturfænomen, Vådområde, Udateret, Lok. 10 
Diameter i cm: 
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Beskrivelse i relation til profil 2 i A1001 
(nordligt i A464): Mellemgråt ler. Indeholder ganske få 
afslag og enkelte skørnede sten (varmepårvirkning el. 
naturligt skørnede?) Desuden spredt trækul; noget kan 
blot være udfældninger. I dette snit er laget ca. 10-
12/15 cm tykt og lidt ureglmæssig i bunden. Tolkes 
som del af vådbundensaflejringer v. vandhul eller en 
form for flydeler; alternativt en svag sænkning/afløb i 
terrænet, som er fyldt op med kulturjord. 
 
S: 55 
Tegninger:   
Foto:  3370/712, 3370/713 
Består af:   
Indgår i: 1001 
Fund:  160: Forarbejdet flint, Neolitikum; 
161: Forarbejdet flint, Neolitikum 
Lag:  
   
465 
Lag, Lag, Udateret, Lok. 10 
Diameter i cm:  
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Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Lag. Del af det mosehul A1001. Se 
beskrivelsen af  denne. 
 
S: 
Tegninger:  29 
Foto:  3370/783, 3370/784 
Består af:   
Indgår i: 1001 
Fund:   
Lag:  
   
466 
Lag, Lag, Udateret, Lok. 10 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Lag. Del af det mosehul A1001. Se 
beskrivelsen af  denne. 
 
S: 
Tegninger:  29 
Foto:  3370/783, 3370/784 
Består af:   
Indgår i: 1001 
Fund:   
Lag:  
   
467 
Fyldskifte, Fyldskifte, Yngre-sen Palæolitikum-
Mesolitikum, Lok. 10 
Diameter i cm: ? 
Dybde i cm: 6-8 
Flade: oval 
Side: 
Bund: 
Nuance: lys/mellem. 
Beskrivelse: Lys/mellem, homogen, gulliggråt ler. Ikke 
nedgravet. Indeholder enkelte flintafslag. 
 
S: 58 
Tegninger:   
Foto:  3370/776, 3370/777 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   

468 
Vandteknisk anlæg, Dræn, Nutid, Lok. 10 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Antageligt dræn. Ej snittet/undersøgt 
nærmere. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
469 
Fyldskifte, Fyldskifte, Yngre-sen Palæolitikum-
Mesolitikum, Lok. 10 
Diameter i cm: ? 
Dybde i cm: 5-7 
Flade: uregelmæssig 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance: mellem-mørk 
Beskrivelse: Heterogent mellem brunmørkgråt let 
sandet ler. Med rigtig mange flintafslag og få spredte 
småsten (2-5 cm). Enkelte få spredte trækulsnister.  
A469 er muligvis samme anlæg som A467, men det er 
svært at erkende i fladen. Se desuden selve 
beretningsteksten. 
 
S: 56 
Tegninger:   
Foto:  3370/776, 3370/777, 3370/778, 
3370/779, 3370/781, 3370/782 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  177: Forarbejdet flint, Yngre-sen 
Palæolitikum-Mesolitikum 
Lag:  
   
470 
Grube, Grube, Oldtid, Lok. 10 
Diameter i cm: 170 
Dybde i cm: 42 
Flade: 
Side: irregulær 
Bund: rund 
Nuance: mellem/mørk 
Beskrivelse: Grube. Ej indmålt i fladen. Ses 
udelukkende i profil 1 i mosehul A1001 (= nordsiden af 
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den øst/vest-orienterede balk).Fyld: lagene r og s - se 
lagbeskrivelse under A1001 (profil 1), tegningsnummer 
T. 27. 
 
 
 
S: 
Tegninger:  27 
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
471 
Udgår, Udgår, Udateret, Lok. 10 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: A-nummeret oprindeligt brugt i 
forbindelse med lagbeskrivelsen af profil 1 i A1001, 
men det endte med, at nummeret alligevel ikke blev 
brugt. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
1001 
Naturfænomen, Vådområde, Udateret 
BESKRIVELSE I FORBINDELSE MED 
FORUNDERSØGELSEN 
Diameter i cm: 
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Et mindre og ret velafgrænset mosehul, 
hvori der er foregået tørvegravning – antageligt i yngre 
bronzealder eller den tidligste jernalder. Vandhullet er 
nogenlunde cirkulært i facon med en diameter på 25 
m. Den strækker sig over tre søgegrøfter i form af 
anlæggene A239 (midterste grøft), A295 (vestligste 
grøft) og A401 (østligste grøft). Bemærk: Den østligste 
grøft er en ekstra bred supplerende søgegrøft. 
Den følgende beskrivelse af lagserien baserer sig på 
profilen i A401 (= den vestlige grøftside). Snittet i A239 

kom til at stå under vand, før lagserien kunne 
beskrives, og A295 blev ikke snittet. I en dybde af ca. 
en meter fremkom et lag af spredte sten, overlejrende 
ret omdannet tørv. Stenlaget var overlejret af et ca. 25 
cm tykt gytjelag og dernæst en ny og yngre 
tørvehorisont. Også her var tørven meget omdannet. 
Lagserien afsluttedes med et ret tykt akkumuleret 
muldlag. 
Stenlaget ses som udtryk for, at man har gravet tørv i 
mosen. Stenene er blevet placeret i mosen i det 
afsluttende niveau for tørvegravningen. Gytjelaget, 
som overlejrer stenene, viser, at der senere har stået 
vand i tørvegraven. Der synes at være tale om en 
større fladeafgravning frem for mindre gruber. 
I den opgravede jord til A239 blev der fundet lidt flint 
og en keramikhank, som nok daterer sig til bronze- 
eller jernalder, hvilket formodentlig også er dateringen 
af tørvegravningen. Blandt stenene i stenlaget (i A401) 
lå en kerneøkse. I den ene ende af øksen er der 
tydelige slagmærker. Måske er der tale om en ældre 
økse (ertebøllekultur), som er blevet fundet igen og 
forsøgt genanvendt (måske i bronzealderen??) Det kan 
dog ikke helt udelukkes, at der er mesolitisk aktivitet i 
tilknytning til mosen. 
 
S: 
 
BESKRIVELSE I FORBINDELSE MED DEN EGENTLIGE 
UDGRAVNING: 
A1001 
Mosehul, med spor efter tørveafgravning i den yngste 
bronzealder eller den tidligste jernalder. 
Tørvegravningen er foregået som en større 
fladeafgravning af mosen. Mod udgravningens 
afslutning blev der i et væsentligere dybere niveau 
konstateret senglaciale aflejringer og et senpalæolitisk 
genstandsmateriale (Bromme-kultur). Det viste sig, at 
der var tale om et dødishul. 
Mosehullet A1001 fremstod i det afrømmede niveau 
som en cirkulær (diameter ca. 25 meter) til langoval 
sænkning med orientering nordøst/sydvest med let 
fald fra både nord, vest og øst ned mod sænkningen. 
Både længst mod nordøst og sydvest fremstod 
mosen/vådbundsaflejringerne som et væsentligt 
smallere forløb, der ikke blev afgrænset i det 
pågældende udgravningsfelt, måske en form for 
overløb (tilløb/afløb) 
I fladen blev mosen indmålt som anlæggene A459, 
A462, A464, A465 og A466. I hvert fald A459, A465 og 
A466 repræsenterede mere eller mindre humøse, 
mørke aflejringer i den øvre del af mosen. Anlæggene 
A462 og A464 nord for balken bestod af brungråt ler 
med lidt spredt flint. Der var ikke tale om ren 
undergrundsler, men måske en form for flydeler eller 
vådbundsaflejringer i tilknytning til mosen. 
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Anlægskomplekset er udførligt beskrevet i 
beretningsteksten. I det følgende gengives 
lagbeskrivelserne i forbindelse med 
profilregistreringerne. 
 
 
A1001, profil 1 (= hovedprofil, nordsiden af den Ø/v-
orienterede balk). 
Lagbeskrivelse: 
a. Moderne pløjelag. 
b. Synes at være beskrevet ad to omgange – på T27 og 
T29. Begge beskrivelser er gengivet her. 
T27: Mellem/mørk, homogen, gråbrunt ler, meget 
sandet, meget humøst, nedbrudte planterester, 
træflis, enkelte små lernister. 
T29 [profil 3]: Mørk, homogen, brungråt sand, leret, 
meget humøst, kompakt. Er måske identisk med 
fladeopmålingen A465. 
c. Synes at være beskrevet ad to omgange – på T27 og 
T29. Begge beskrivelser er gengivet her. 
T27: Mørk, homogen, brungråt ler. Meget sandet, 
meget humøst, kompakt. 
T29 [profil 3]: Mellem/mørk, homogen, brungråt ler, 
sandet, humøst, kompakt. Indeholder en del 
trækulsnister. Er måske identisk med fladeopmålingen 
A466. 
[Lagene b og c skal formodentlig tolkes som forskellige 
opfyldningslag/akkumulerede muldlag i mosen. Der 
blev konstateret trækulsnister i lagene, men der 
syntes dog ikke at være tale om kulturlag]. 
d. Synes at være beskrevet ad to omgange – på T27 og 
T29. Begge beskrivelser er gengivet her. 
T27: Mellem/mørk homogen. 
T29 [profil 3]: Mellem/mørk, heterogen, gråt ler, 
sandet, svagt humøst. Indeholder ildskørnede sten, 
trækulsnister, enkelte trækulsstykke, små lerpletter. 
Muligvis identisk med lag o). 
[Lag d tolkes som ret nedbrudt tørv; den yngste 
tørvedannelse i den afgravede tørvemose] 
e. Lys/mellem, homogen, gråt ler, svagt forurenet, 
svagt humøst, meget fedtet, kompakt. [Gråt gytjelag, 
som markerer en gendannelse af åbent vand efter 
fjernelse af store mængder tørv. Gytjen skiller sig ud 
ved et markant højt lerindhold]. 
f. Mørk, homogen, sortbrun tørv. Lidt træflis, små 
roddele, små korte kviste. 
g. Mørk, homogen, sortbrunt gytjelag, tørvet, løst 
tæppe af små lyse sten uregelmæssig fordelt over hele 
fladen, enkelte små grå lerklumper, kviste, 
pulveriserede sten, små tynde rødder, lidt træflis i 
enkelte steder. [Tørvefladen med sten; den horisont, 
hvor man har gravet tørv i oldtiden] 
h. Mørk, homogen, sortbrunt gytjelag, meget 
kompakt, fedtet, nedbrudte organiske rester, små 
rødder, små trærester. 

i. Lys, homogen, gullighvid sand/ler, blandet med 
mange små muslingeskaller, ligger øverst på 
undergrund, løs konsistens. [Skalgytje] 
j. Mørk, homogent, sortbrunt, fedtet gytjelag, meget 
kompakt og ensartet. 
k. Mørk homogent sortbrunt, tørret gytjelag, fast. 
l. Mørk, homogent, brunt, fedtet gytjelag – blandet 
med gråt ler fra undergrund. 
m. Ikke beskrevet! 
n. Ikke beskrevet! 
o. Mellem/mørk, homogen, gråt ler, sandet, svagt 
humøst. Indeholder ildskørnede sten, trækulsnister, 
enkelte trækulsstykker, lerklumper. 
p. Mørk, heterogen, sortbrun og sort ler, meget 
sandet, humøst. Indeholder en del trækulsnister, 
ildskørnede sten og knuste sten, sortfarvet ler, lidt 
større trækulsnister. Fyld i kogestensgrube A448 (øvre 
lag). 
q. Mellem heterogen gulgråt/brungråt ler i tynde 
striber, meget diffus, knuste ildskørnede sten, trækul. 
Undergrund ikke varmepåvirket. Fyld i kogestensgrube 
A448 (nedre lag). 
r. Mellem/mørk, homogent, brungråt ler, sandet, svagt 
humøst, enkelte småsten. Meget diffust afgrænset fra 
undergrund. Tolkes som fyld i grube A470 (øvre lag). 
s. Lys homogent, gråt ler, sandet. Meget diffus 
afgrænset fra undergrund. Tolkes som fyld i grube 
A470 (nedre lag). 
UG1 [øst]. Grågult-brungult ler, sandet. 
UG2 [øst]. Gråt plastisk ler, svagt sandet. 
UG3 [omkring 12 m på tegningen]. Gråt plastisk ler, 
tynde aflejringslag, dels tørvet, dels sandet, små tynde 
rødder, naturligt dannet. Fund af en del hasselnødder i 
relation hertil. 
UG4 [vest]. Grågult sandet ler. 
 
A1001, profil 2 (nordligt i A464). 
Beskrivelse: Beskrivelsen er indtastet under A464. 
 
A1001, profil 3 (delvist snit gennem A465/A466 langs 
den sydlige feltgrænse). 
Dette snit er anlagt længst mod syd i A1001, langs den 
sydlige feltgrænse. I fladen fremstod vandhullet her 
som et relativt smalt forløb, måske et tilløb eller afløb, 
indmåt som A465 og A466. Snittet kunne ikke 
anlægges på tværs af hele forløbet på grund af et 
dræn (A441), og snittet omfattede derfor kun den 
vestlige del. 
Lagbeskrivelse: 
b) Se beskrivelse under profil 1. 
c) Se beskrivelse under profil 2. 
t) Lys/mellem, homogent, brungråt-gråt ler, sandet, 
svagt humøst, enkelte frostknuste sten. Tolket som del 
af A466. 
u) Lys, homogen, gulgråt ler, meget sandet, 
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vandførende, tydeligvis anderledes sammensat end 
undergrundsjord, men tvivlsom nedgravning. 
v) Mellem, homogen, gulgråt ler, spættet med lyse 
lerklumper. 
x) Ikke beskrevet! 
UG: Gulgråt ler, spættet med lyse lerklumper. 
 
 
Tegninger:   
Foto:  3370/712, 3370/713, 3370/714, 
3370/715, 3370/716, 3370/717, 3370/718, 3370/719, 
3370/720, 3370/721, 3370/722, 3370/723, 3370/724, 
3370/725, 3370/726, 3370/727, 3370/728, 3370/729, 
3370/730, 3370/731, 3370/732, 3370/733, 3370/734, 
3370/735, 3370/736, 3370/737, 3370/738, 3370/739, 

3370/740, 3370/741, 3370/742, 3370/743, 3370/744, 
3370/745, 3370/746, 3370/747, 3370/748, 3370/774, 
3370/780, 3370/783, 3370/784, 3370/785, 3370/786, 
3370/787, 3370/788, 3370/789, 3370/790, 3370/791, 
3370/792, 3370/793, 3370/794, 3370/795, 3370/796, 
3370/801, 3370/803, 3370/804, 3370/805, 3370/806, 
3370/807, 3370/808, 3370/809, 3370/810, 3370/811, 
3370/812, 3370/818, 3370/819, 3370/820, 3370/821, 
3370/823, 3370/824, 3370/825, 3370/826, 3370/827, 
3370/828 
Består af:  239, 295, 401, 459, 462, 464, 465, 466 
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
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Fundliste 
 

Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

137 Flint Skraber Neolitikum 413 

138 Flint Afslag Neolitikum 413 

139 Flint Afslag Neolitikum 413 

140 Flint Afslag Neolitikum 413 

141 Flint Flække Neolitikum 413 

142 Flint Afslag Neolitikum 413 

143 Flint Afslag Neolitikum 413 

144 Flint Flække Neolitikum 413 

145 Flint Afslag Neolitikum 413 

146 Flint Afslag Neolitikum 413 

147 Flint Afslag Neolitikum 413 

148 Flint Forarbejdet flint Neolitikum 413 

149 Flint Afslag Neolitikum 413 

150 Flint Afslag Neolitikum 413 

151 Flint Afslag Neolitikum 413 

152 Flint Forarbejdet flint Neolitikum 413 

153 Flint Afslag Neolitikum 413 

154 Flint Forarbejdet flint Neolitikum 413 

155 Flint Afslag Neolitikum 413 

156 Glas Skår Nyere tid (1661 - ) 435 

157 Flint Kerne/blok/knude Neolitikum 425 

158 Flint Afslag Neolitikum 424 

159 Flint Afslag Neolitikum 423 

160 Flint Forarbejdet flint Neolitikum 464 

161 Flint Forarbejdet flint Neolitikum 464 

162 Flint Flække Brommekultur  

163 Zoologisk materiale Muslingeskaller Udateret  

164 Zoologisk materiale Fiskeknogler Udateret  

165 Flint Flække Brommekultur  

166 Flint Kerne/blok/knude Brommekultur  

167 Træ Træ Udateret  

168 Træ Træ Udateret  

169 Flint Flække Brommekultur  

170 Flint Flække Brommekultur  

171 Flint Afslag Brommekultur  

172 Flint Skafttungespids Brommekultur  

173 Flint Afslag Brommekultur  

174 Flint Forarbejdet flint Brommekultur  

175 Flint Afslag Brommekultur  

176 Flint Afslag Brommekultur  

177 Flint Forarbejdet flint Yngre-sen 
Palæolitikum-
Mesolitikum 

469 

178 Keramik / oldtid Sideskår, uornamenteret Tragtbægerkultur-
Senneolitikum 

413 

179 Zoologisk materiale Tak Udateret  

180 Zoologisk materiale Tak Udateret  

181 Zoologisk materiale Tak Udateret  

182 Zoologisk materiale Tak Udateret  
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183 Zoologisk materiale Tak Udateret  

347 Jord  Til anden naturvidenskabelig 
analyse 

Udateret  

348 Jord  til pollenanalyse  Udateret  

349 Zoologisk materiale Muslingeskaller Udateret  

353 Jord  Til anden naturvidenskabelig 
analyse 

Udateret  

354 Jord  Til anden naturvidenskabelig 
analyse 

Udateret  

590 Jord  til flotering  Udateret 460 

591 Jord  til flotering  Udateret 452 

592 Jord  til flotering  Udateret 395 

593 Jord  til flotering  Udateret 123 

594 Jord  til flotering  Udateret 444 

595 Jord  til flotering  Udateret 453 

596 Jord  til flotering  Udateret 123 

597 Jord  Til anden naturvidenskabelig 
analyse 

Udateret  
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Fundbeskrivelser 
 
137 
Flint, Skraber, Neolitikum 
A413. 
En lille frostsprængning med en fin retouche - 
antageligt brugt som skraber som den er. Alternativt 
et stykke fra en større, ophugget skraber. 
GPS-indmålt. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 413 
Fund:   
Lag  
   
138 
Flint, Afslag, Neolitikum 
A413. 
Et flækkelignende afslag (B-flække). Længde ca. 5,7 
cm. Hård teknik. . 
GPS-indmålt. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 413 
Fund:   
Lag  
   
139 
Flint, Afslag, Neolitikum 
A413. 
2 afslag. Hård teknik. 
GPS-indmålt. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 413 
Fund:   
Lag  
   
140 
Flint, Afslag, Neolitikum 
A413. 
3 flintafslag. Hård teknik. Upatineret. På det største 
stykke er hele ydersiden dækket af kalk/cortex. 
GPS-indmålt. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 413 
Fund:   
Lag  
   
141 
Flint, Flække, Neolitikum 
A413. 

1 B-flække/flækkelignende afslag. Længde ca. 6,5 cm. 
Stykket er slået af en veltilhugget blok, evt. snarest fra 
topppen/den øvre del. Grå i farven og virker 
upatineret. 
GPS-indmålt. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 413 
Fund:   
Lag  
   
142 
Flint, Afslag, Neolitikum 
A413. 
1 afslag. Hård teknik. 
GPS-indmålt. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 413 
Fund:   
Lag  
   
143 
Flint, Afslag, Neolitikum 
A413. 
1 større afslag, som dog er knækket. 
GPS-indmålt. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 413 
Fund:   
Lag  
   
144 
Flint, Flække, Neolitikum 
A413. 
1  B-flække/flækkelignende afslag. Længde ca. 5,5 cm. 
Hård teknik. Rødbrun patinering. 
GPS-indmålt. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 413 
Fund:   
Lag  
   
145 
Flint, Afslag, Neolitikum 
A413. 
3 afslag, hvoraf det ene har karakter af en B-
flække/flækkelignende afslag (længde ca. 6 cm). 
Flinten er slået med hård teknik, og den virker relativ 
upatineret. 
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GPS-indmålt. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 413 
Fund:   
Lag  
   
146 
Flint, Afslag, Neolitikum 
A413. 
1 flintafslag. Hård teknik. Med cortex. Svagt patineret. 
GPS-indmålt. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 413 
Fund:   
Lag  
   
147 
Flint, Afslag, Neolitikum 
A413. 
1 afslag. Hård teknik. Svag røbrun patinering. 
GPS-indmålt. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 413 
Fund:   
Lag  
   
148 
Flint, Forarbejdet flint, Neolitikum 
A413. 
1 afslag. Hård teknik. Svag rødpatineret. 
1 stk. ildskørnet flint, som tilsyneladende er 
utildannet. Stykket er helt hvidbrændt og kraftigt 
krakeleret. 
GPS-indmålt. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 413 
Fund:   
Lag  
   
149 
Flint, Afslag, Neolitikum 
A413. 
1 afslag. Hård teknik. 
GPS-indmålt. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 413 
Fund:   
Lag  

   
150 
Flint, Afslag, Neolitikum 
A413. 
1 større afslag/behugget flint. Hård teknik; der ses 
talrige slagmærker. 
GPS-indmålt. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 413 
Fund:   
Lag  
   
151 
Flint, Afslag, Neolitikum 
A413. 
2 afslag. Det ene afslag er tildannet til et skærende 
redskab, idet der er ses en meget 
fintandet/"savtakket" æg. Begge stykker er slået med 
hård teknik. 
Indsamlet fra Afgravningsfelt 1. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 413 
Fund:   
Lag  
   
152 
Flint, Forarbejdet flint, Neolitikum 
A413. 
Flint. 
Indsamlet fra Afgravningsfelt 2. 
1 skraber. Et mindre og uregelmæssig afslag med 
veltildannet skraberæg. 
1 B-flække. Længde ca. 7 cm. Virker frisk/upatineret. 
Hård teknik. 
4 mindre blokke/knuder. Ret grove stykker med 
uregelmæssig behugning, til produktion af små afslag. 
28 afslag. Ét afslag synes at stamme fra en mere 
regelmæssig tilhugget blok. Hovedparten let patineret. 
Hård teknik. 
1 stk. flint med talrige slagmærker. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 413 
Fund:   
Lag  
   
153 
Flint, Afslag, Neolitikum 
A413. 
Flint. 
Indsamlet fra Afgravningsfeltt 2. 
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6 afslag. Hovedparten af flinten er rødpatineret. Flere 
forskellige typer flint; et større aflag er i en sej/grynet 
(forsteninger) flint. Hård teknik. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 413 
Fund:   
Lag  
   
154 
Flint, Forarbejdet flint, Neolitikum 
A413. 
Flint. 
Indsamlet fra Afgravningsfelt 3. 
5 mindre knuder/blokke. 
2 mere regelmæssige stykker behugget flint, hvoraf 
det ene synes at have været et aflangt trekantet 
stykke. Begge i en gråhvid type flint. 
54 afslag. Et enkelt afslag stammer evt. fra en 
ophugget skraber. 
Mange forskellige typer flint. Hård teknik. 
Hovedparten af flinten er let patineret. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 413 
Fund:   
Lag  
   
155 
Flint, Afslag, Neolitikum 
A413. 
Flint. 
Indsamlet fra Afgravningsfelt 4. 
9 afslag. Et enkelt stykke har karakter af en B-flække 
(længde ca. 6 cm). Flere forskellige typer flint. Hård 
teknik. Hovedparten let patineret. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 413 
Fund:   
Lag  
   
156 
Glas, Skår, Nyere tid (1661 - ) 
A435. 
1 mørkt "ugennemsigtig" skår, ej fra ølflaske eller 
lignende - snarere fra f.eks. en skå eller vase. 
Historisk/nyere tid (ej specielt gammelt). 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 435 
Fund:   
Lag  
   

157 
Flint, Kerne/blok/knude, Neolitikum 
A425. 
Flint. 
1 større flækkeblok. Nærmest cirkulær med en 
diameter på ca. 8 cm. Blokkens højde er ca. 6 cm. Der 
er slået mindre afslag eller små flækker af blokken. 
Rødgul patinering. Dateringen er usikker, men 
antagelig neolitisk. 
 
 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 425 
Fund:   
Lag  
   
158 
Flint, Afslag, Neolitikum 
A424. 
Flint. 
2 mindre afslag. Hård teknik. Forskellige typer flint, 
men begge stykker virker friske (i hvert fald det ene). 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 424 
Fund:   
Lag  
   
159 
Flint, Afslag, Neolitikum 
A423. 
Flint. 3 afslag. Hård teknik. På alle stykker rester af 
cortex. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 423 
Fund:   
Lag  
   
160 
Flint, Forarbejdet flint, Neolitikum 
A464. 
Flint. 
Indsamlet fra fladen, mod øst især. 
1 større stykke behugget flint. Med en del slagmærker. 
Hård teknik. 
5 afslag. Overvejende store og ret grove afslag. Hård 
teknik. På alle stykkerne ses rester af cortex. På et 
enkelt større stykke dog spor efter lange, 
regelmæssige afspaltninger. 
Flinten fremstår helt frisk og upatineret! 
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Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 464 
Fund:   
Lag  
   
161 
Flint, Forarbejdet flint, Neolitikum 
A464. 
Flint. 
Bemærk: På posen har der oprindeligt stået A465, 
men der er nok snarest tale om A464/A459! 
1 blok/knude (behugget flint). Med slagmærker. Hård 
teknik. 
16 afslag. Hård teknik. 
Flinten virker ovevejende frisk og upatineret. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 464 
Fund:   
Lag  
   
162 
Flint, Flække, Brommekultur 
Dødishullet. 
Flække. 
"Bundlag" [Allerødhorisont] syd for Ø/V-orienteret 
hovedbalk. Indmålt med GPS. 
Er i maj 2017 placeret i stenalderudstillingen på 
Sundvej. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
163 
Zoologisk materiale, Muslingeskaller, Udateret 
Dødsihullet. 
Muslingeskaller. 
Muslingeskaller fra bundlag [Allerød-laget] på sydsiden 
af den Ø/V-orienterede hovedbalk. 
Materialet er den 29. maj 2017 afleveret til Morten 
Fischer Mortensen (MFM), Nationalmuseets 
naturvidenskabelige afdeling. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
164 
Zoologisk materiale, Fiskeknogler, Udateret 
Dødishullet. 

Fiskeknogler og -skæl. Opfattes som mere eller mindre 
intakt skelet af en fisk. X-nummeret indeholder både 
en pose med knogler og et præparat i en metalskinne. 
Fra bundlag [Allerød-laget] på sydsiden af den Ø/V-
orienterede hovedbalk. Indmålt med GPS. 
Materialet er den 22. juni 2017 afleveret til Afdeling 
for konservering og naturvidenskab, Moesgaard. 
Tegninger:   
Foto:  3370/788, 3370/789, 3370/790, 
3370/791, 3370/792, 3370/793 
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
165 
Flint, Flække, Brommekultur 
Dødishullet. 
Flint. 1 flække (B-flække/flækkelignende afslag). 
Fra bundlag [Allerød-laget] på sydsiden af den Ø/V-
orienterede hovedbalk. Indmålt med GPS. 
Tegninger:   
Foto:  3370/786, 3370/804, 3370/805 
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
166 
Flint, Kerne/blok/knude, Brommekultur 
Dødishullet. 
1 blok/knude(?) 
Fra bundlag [Allerød-laget] på nordsiden af den Ø/V-
orienterede hovedbalk. Indmålt med GPS. 
Tegninger:   
Foto:  3370/804 
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
167 
Træ, Træ, Udateret 
Dødishullet. 
Træ. Virker umiddelbart utildannet. Fra bundlag 
[Allerød-laget] på nordsiden af balken. Indmålt med 
GPS. 
Materialet er den 29. maj 2017 afleveret til Morten 
Fischer Mortensen (MFM), Nationalmuseets 
naturvidenskabelige afdeling. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
168 
Træ, Træ, Udateret 
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Dødishullet. 
Træ. Virker umiddelbart utildannet. Fra bundlag 
[Allerød-laget] på nordsiden af balken. Indmålt med 
GPS. 
Materialet er den 29. maj 2017 afleveret til Morten 
Fischer Mortensen (MFM), Nationalmuseets 
naturvidenskabelige afdeling. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
169 
Flint, Flække, Brommekultur 
Dødishullet. 
1 flække (anført som stikkel, men det er næppe 
korrekt). 
Fra bundlag [Allerød-laget] på nordsiden af den Ø/V-
orienterede hovedbalk. Indmålt med GPS. 
Tegninger:   
Foto:  3370/806, 3370/807 
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
170 
Flint, Flække, Brommekultur 
Dødishullet. 
Fragment af flække (flækkelignende afslag). 
Fra bundlag [Allerød-laget] på nordsiden af den Ø/V-
orienterede hovedbalk. Indmålt med GPS. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
171 
Flint, Afslag, Brommekultur 
Dødishullet. 
3 flintafslag. 
Fra bundlag [Allerød-laget] på nordsiden af den Ø/V-
orienterede hovedbalk. Indmålt med GPS. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
172 
Flint, Skafttungespids, Brommekultur 
Dødishullet. 
Skafttungepil. 

Fra bundlag [Allerød-laget] på nordsiden af den Ø/V-
orienterede hovedbalk. Indmålt med GPS. 
Er i maj 2017 placeret i stenalderudstillingen på 
Sundvej. 
Tegninger:   
Foto:  3370/808, 3370/809, 3370/810 
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
173 
Flint, Afslag, Brommekultur 
Dødishullet. 
1 afslag. 
Fra bundlag [Allerød-laget] på nordsiden af den Ø/V-
orienterede hovedbalk. Indmålt med GPS. 
Tegninger:   
Foto:  3370/811, 3370/812 
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
174 
Flint, Forarbejdet flint, Brommekultur 
Dødishullet. 
Flint, diverse. 
Indsamlet spredt i bundlaget [Allerød-laget] på 
nordsiden af den Ø/V-orienterede hovedbalk. Ej 
indmålt med GPS. 
Bemærk: Skal sorteres, noget er evt. ej tildannet. Et 
enkelt stykke synes at skille sig ud i patineringen - er 
det fra et andet lag? 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
175 
Flint, Afslag, Brommekultur 
Dødishullet. 
1 afslag/flækkelignende afslag. 
Fundet nær x172 og x173, men ej GPS-indmålt. 
Indsamlet fra bundlag [Allerød-laget] på nordsiden af 
den Ø/V-orienterede hovedbalk. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
176 
Flint, Afslag, Brommekultur 
Dødishullet. 
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1 afslag. 
Indsamlet fra bundlag [Allerød-laget] på nordsiden af 
den Ø/V-orienterede hovedbalk. Ej indmålt med GPS, 
men antageligt nær x172. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
177 
Flint, Forarbejdet flint, Yngre-sen Palæolitikum-
Mesolitikum 
A469. 
Flint - indsamlet fra flintkoncentrationen A469. 2 store 
poser. 
10 flækkelignende afslag/flækker - overvejende i form 
af B-flækker. To stk. kan måske karakteriseres som 
mere regulære A-flækker, henholdsvisf 4,5 og 5,5 cm 
lange.De øvrige stykker har lignende længder. Det 
største stykke er ca. 8 cm langt  (B-flække). 
10 blokke/knuder, heriblandet et fragment af en to-
polet blok. Primært til produktion af mindre 
afspaltninger. 
3 skrabere. Kun den ene er på et regulært afslag/en 
skive og med regelmæssig rundet retouche. De to 
øvrige er tildannet af frostsprængninger/tilfældige 
stykker flint. 
Ca. 20 stykker behugget flint (uregelmæssig 
behugning). 
Talrige afslag. Den samlede vægt af de mange afslag er 
ca. x.xxx g. 
Generelt er flinten groft tilhugget. Der er tale om 
direkte slag med sten (hård teknik). Der synes at være 
tale om affald fra det indledende arbejde med flinten; 
indtil man kom til den mere regulære tilhugning. 
Fragmentet af den to-polede blok er måske det stykke, 
som bedst kan sige noget om dateringen? 
Flinten fremstår helt frisk og upatineret. Den må 
hurttig være blevet indlejret. 
Flinten lå nærmest direkte i leret, dvs. ingen regulær 
nedgravning, muldlag, vækstlag eller lignende. Det 
tyder på en væsentlig ælde af flinten. 
 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 469 
Fund:   
Lag  
   
178 
Keramik / oldtid, Sideskår, uornamenteret, 
Tragtbægerkultur-Senneolitikum 
A413.  

1 uornamenteret sideskår. Meget groft magret med 
knust granit, som træder tydeligt frem i både 
overflade og bagside. Den rødbrune farve på 
ydersiden kunne godt tyde på en datering til 
tragtbægerkulturen, kan dog ikke udelukke en 
datering til senneolitikum. 
Indsamlet i Afgravningsfelt 3 (Lok. 11). 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 413 
Fund:   
Lag  
   
179 
Zoologisk materiale, Tak, Udateret 
Dødishullet. 
Tak, fra rensdyrgevir. En (sandsynligt) kastet tak fra et 
ungdyr (eller en hunren) [Nr. 1 i Berit V. Eriksens 
beskrivelse/fotos]. 
Fremkommet på nordsiden af den Ø/V-orienterede 
hovedbalk. Var let skubbet op med maskinen, da den 
blev erkendt. Det omtrentlige niveau/fundsted 
indmålt med GPS-koteopmåling. 
Materialet er i begyndelsen af januar 2017 afleveret til 
Afdeling for konservering og naturvidenskab, 
Moesgaard. 
 
Tegninger:   
Foto:  3370/801, 3370/803 
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
180 
Zoologisk materiale, Tak, Udateret 
Dødishullet. 
Tak, fra rensdyrgevir. En skalægte tak fra en hanren. 
[Nr. 2 i Berit V. Eriksens beskrivelse/fotos]. 
Fremkommet på nordsiden af den Ø/V-orienterede 
hovedbalk, men fundet i de opgravede jorddynger af 
maskinføreren. 
Materialet er i begyndelsen af januar 2017 afleveret til 
Afdeling for konservering og naturvidenskab, 
Moesgaard. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
181 
Zoologisk materiale, Tak, Udateret 
Dødishullet. 
Tak, fra rensdyrgevir. En skalægte tak fra en hanren. 
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[Nr. 3 i Berit V. Eriksens beskrivelse/fotos]. 
Fremkommet på nordsiden af den Ø/V-orienterede 
hovedbalk, men fundet i de opgravede jorddynger af 
maskinføreren. 
Materialet er i begyndelsen af januar 2017 afleveret til 
Afdeling for konservering og naturvidenskab, 
Moesgaard. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
182 
Zoologisk materiale, Tak, Udateret 
Dødishullet. 
Tak, fra rensdyrgevir. Ej intakt, men 
knækket/afskåret(?) stykke, længde ca. 22 cm. 
Fremkommet på nordsiden af den Ø/V-orienterede 
hovedbalk, men fundet i de opgravede jorddynger - 
næsten længst mod vest - af Martin Krog Nielsen. Den 
omkringliggende jord virkede umiddelbart som 
mørkgråt/grågrønt gytje med lidt pinde og kviste. 
Materialet er den 22. juni 2017 afleveret til Afdeling 
for konservering og naturvidenskab, Moesgaard. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
183 
Zoologisk materiale, Tak, Udateret 
Dødishullet. 
Tak, fra rensdyrgevir. Ca. 35/40 cm. Med flere "grene". 
Fremkommet på nordsiden af den Ø/V-orienterede 
hovedbalk, men fundet i den opgravede jorddynge af 
Felix Riede - omtrent midt i dyngen. Antageligt i 
grågrønt gytje? 
Materialet er den 22. juni 2017 afleveret til Afdeling 
for konservering og naturvidenskab, Moesgaard. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
347 
Jord , Til anden naturvidenskabelig analyse, Udateret 
Dødishullet. 
Samlet betegnelse for 8 små jordprøver. Prøverne er 
udtaget den 22.12.2016 fra A1001 profil 1 
(nordprofilen/nordsiden af den øst/vest-orienterede 
balk) i forbindelse med fund af rensdyrgevirer og 

Brommeflint. De enkelte prøver er betegnet fra nr. 1-
8. Hvert nummer henviser til hver sit lag i profilen. De 
enkelte lag er kort beskrevet på et A5-ark, som er lagt i 
sagsmappen (ej indtastet). 
Materialet er den 29. maj 2017 afleveret til Morten 
Fischer Mortensen (MFM), Nationalmuseets 
naturvidenskabelige afdeling 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
348 
Jord , til pollenanalyse , Udateret 
Dødishullet. 
Samlet betegnelse for 8 små jordprøver. Prøverne er 
udtaget den 22.12.2016 fra A1001 profil 1 
(nordprofilen/nordsiden af den øst/vest-orienterede 
balk) i forbindelse med fund af rensdyrgevirer og 
Brommeflint. De enkelte prøver er betegnet fra nr. 1-
8. Hvert nummer henviser til hver sit lag i profilen. De 
enkelte lag er kort beskrevet på et A5-ark, som er lagt i 
sagsmappen (ej indtastet). 
Materialet er den 29. maj 2017 afleveret til Morten 
Fischer Mortensen (MFM), Nationalmuseets 
naturvidenskabelige afdeling 
Tegninger:   
Foto:  3370/830 
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
349 
Zoologisk materiale, Muslingeskaller, Udateret 
Dødishullet. 
2 poser med muslingeskaller. 
1) Indsamlet i opgravet jord på sydsiden af 
hovedbalken i forbindelse med afgravningen i 
december 2016 [vel Allerød-horisonten i bred 
forstand]. 
2) 1 større skal. Fra selve udgravningen af dødishullet i 
2017. Uden præcis lagangivelse [men vel Allerød-
horisonten i bred forstand]. 
Materialet er den 29. maj 2017 afleveret til Morten 
Fischer Mortensen (MFM), Nationalmuseets 
naturvidenskabelige afdeling 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
353 
Jord , Til anden naturvidenskabelig analyse, Udateret 
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Jordsøjle. Omfatter de øvre lag i mosehul A1001, som 
har at gøre med tørvegravning i yngre 
bronzealder/tidlig jernalder [Søjle 1]. Bemærk: 
Materialet er den 29. maj 2017 afleveret til Morten 
Fischer Mortensen (MFM), Nationalmuseets 
naturvidenskabelige afdeling. 
Tegninger:   
Foto:  3370/774, 3370/775 
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
354 
Jord , Til anden naturvidenskabelig analyse, Udateret 
Jordsøjle. Omfatter de øvre lag i mosehul A1001, som 
har at gøre med tørvegravning i yngre 
bronzealder/tidlig jernalder [Søjle 2]. Bemærk: 
Materialet er den 29. maj 2017 afleveret til Morten 
Fischer Mortensen (MFM), Nationalmuseets 
naturvidenskabelige afdeling. 
Tegninger:   
Foto:  3370/780 
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
590 
Jord , til flotering , Udateret 
A460. 
Jordprøve. Fra bundlag. Til flotering. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 460 
Fund:   
Lag  
   
591 
Jord , til flotering , Udateret 
A452. 
Jordprøve. Fra bundlag. Til flotering. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 452 
Fund:   
Lag  
   
592 
Jord , til flotering , Udateret 
A395. 
Jordprøve. Fra lag c. Til flotering. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 395 

Fund:   
Lag  
   
593 
Jord , til flotering , Udateret 
A123. 
Jordprøve, fra det øvre lag. Til flotering. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 123 
Fund:   
Lag  
   
594 
Jord , til flotering , Udateret 
A444. 
Jordprøve. Fra bundlag. Til flotering. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 444 
Fund:   
Lag  
   
595 
Jord , til flotering , Udateret 
A453. 
Jordprøve. Fra bundlag. Til flotering. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 453 
Fund:   
Lag  
   
596 
Jord , til flotering , Udateret 
A123. 
Jordprøve, fra det nedre lag. Til flotering. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 123 
Fund:   
Lag  
   
597 
Jord , Til anden naturvidenskabelig analyse, Udateret 
A1001, lag e). 
Jordprøve af det særligt lerholdige gytjelag. 
BEMÆRK: Det er gemt en referenceprøve, resten af 
prøven kasseret. 
Tegninger:   
Foto:   
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Anlæg:  
Fund:   
Lag  
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Tegningsliste 
 

Tegning Målestok Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner 

27 1:20 Profiltegning 470  A1001, profil 1 (1/3) 13-12-2016 Christoph 
Briese 

28 1:20 Profiltegning   A1001, profil 1 (2/3) 13-12-2016 Christoph 
Briese 

29 1:20 Profiltegning 448, 465, 466  A1001, profil 1 (3/3) + 
A1001, profil 2 

16-12-2016 Christoph 
Briese 

30 1:20 Profiltegning 413  A413, profil 1 (1/2) 14-12-2016 Lise 
Hjorth 
Riishede 

31 1:20 Profiltegning 413  A413, profil 1 (2/2) 14-12-2016 Lise 
Hjorth 
Riishede 

32 1:20 Profiltegning 413  A413, profil  2 (1/1) 12-12-2016 Lise 
Hjorth 
Riishede 
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Fotoliste 
 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

3370/700 A395 A395, kogestensgrube 
(evt. 
produktionsgrube?). 
Profil. Uden 
opstregning. Set øst. 

395  digitalt foto 21-11-2016 Jette Maria 
Nørgaard 
Madsen 

3370/701 A123 A123, kogestensgrube 
(evt. 
produktionsgrube?). 
Profil. Uden 
opstregning. Set fra øst. 

123  digitalt foto 21-11-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/702 A414 A414, grube. Profil. 
Uden opstregning. Set 
fra syd. 

414  digitalt foto 21-11-2016 Jette Maria 
Nørgaard 
Madsen 

3370/703 A415 A415, grube. Profil. 
Uden opstregning. Set 
fra vest. 

415  digitalt foto 21-11-2016 Jette Maria 
Nørgaard 
Madsen 

3370/704 A426, 
A427, 
A428 

A426-A428. Anlæggene 
oprenset i fladen. 
Fremkommet under 
kulturlag A313. Set fra 
vest. 

426, 
427,  
428 

 digitalt foto 22-11-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/705 A426, 
A427 

A426-A427. Fladen 
oprenset. Fremkommet 
under kulturlag A313. 
Set fra sydvest.  

426,  
427 

 digitalt foto 22-11-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/706 A426, 
A427, 
A428 

A426-A428. Anlæggene 
oprenset i fladen. 
Fremkommet under 
kulturlag A313. Set fra 
sydøst.  

426, 
427,  
428 

 digitalt foto 22-11-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/707 A428 A428, (muligt) 
stolpehul. Profil. Uden 
opstregning. Set fra 
sydvest. 

428  digitalt foto 22-11-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/708 A426, 
A427 

A426 
(grube/kogestengrube) 
og A427 (mulig bund af 
kogestensgrube). 
Oversigtsbillede. Begge 
anlæg ses i den samme 
profil. Set fra SV. 

426,  
427 

 digitalt foto 22-11-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/709 A426 A426, 
grube/kogestensgrube. 
Profil. Uden 
opstregning. Set fra 
sydvest. 
 

426  digitalt foto 22-11-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/710 A427 A427, mulig bund af 
kogestensgrube. Profil. 
Uden opstregning. Set 

427  digitalt foto 22-11-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 
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fra sydvest. 
 

3370/711 A424 A424, 
nedgravning/mulig 
grube under kulturlag 
A313. Profil. Uden 
opstregning. Set fra 
vest. 
 

424  digitalt foto 02-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/712 A1001, 
profil 2 
(A464) 

Profil 2 i mosehul A1001 
(nordligt i A464). Set fra 
NV. 

464, 
1001 

 digitalt foto 07-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/713 A1001, 
profil 2 
(A464) 

Profil 2 i mosehul A1001 
(nordligt i A464). Set fra 
NØ. 

464, 
1001 

 digitalt foto 07-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/714 A1001 A1001, gytjelag - med 
relation til 
tørvegravning - 
fremkommet i fladen i 
forbindelse med 
gravning af maskinsnit 
nord for balken. Set fra 
nord.   

1001  digitalt foto 08-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/715 A1001 A1001, gytjelag - med 
relation til 
tørvegravning - 
fremkommet i fladen i 
forbindelse med 
gravning af maskinsnit 
nord for balken. Set fra 
vest.   

1001  digitalt foto 08-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/716 A1001 Lag med hasselnødder i 
mosehul A1001. 
Fremkommet i 
maskinsnit nord for 
hovedbalken. Set fra 
vest. 
 

1001  digitalt foto 09-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/717 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Den vestligste del. Set 
fra nord. 

1001  digitalt foto 09-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/718 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
øst i forhold til 

1001  digitalt foto 09-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 
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foregående billede. Set 
fra N. 

3370/719 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
øst i forhold til 
foregående billede. Set 
fra N. 

1001  digitalt foto 09-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/720 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
øst i forhold til 
foregående billede. Set 
fra N. 

1001  digitalt foto 09-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/721 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
øst i forhold til 
foregående billede. Set 
fra N. 

1001  digitalt foto 09-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/722 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
øst i forhold til 
foregående billede. Set 
fra N. 

1001  digitalt foto 09-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/723 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
øst i forhold til 
foregående billede. Set 
fra N. 

1001  digitalt foto 09-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 
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3370/724 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
øst i forhold til 
foregående billede. Set 
fra N. 

1001  digitalt foto 09-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/725 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
øst i forhold til 
foregående billede. Set 
fra N. 

1001  digitalt foto 09-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/726 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
øst i forhold til 
foregående billede. Set 
fra N. 

1001  digitalt foto 09-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/727 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
øst i forhold til 
foregående billede. Set 
fra N. 

1001  digitalt foto 09-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/728 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
øst i forhold til 
foregående billede. Set 
fra N. 

1001  digitalt foto 09-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/729 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 

1001  digitalt foto 09-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 
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balk) i mosehul A1001. 
Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
øst i forhold til 
foregående billede. Set 
fra N. 

3370/730 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
øst i forhold til 
foregående billede. Set 
fra N. 

1001  digitalt foto 09-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/731 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
øst i forhold til 
foregående billede. Set 
fra N. 

1001  digitalt foto 12-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/732 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
øst i forhold til 
foregående billede. Set 
fra N. 

1001  digitalt foto 12-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/733 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
øst i forhold til 
foregående billede. Set 
fra N. 

1001  digitalt foto 12-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/734 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
øst i forhold til 

1001  digitalt foto 12-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 
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foregående billede. Set 
fra N 

3370/735 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
øst i forhold til 
foregående billede. Set 
fra N 

1001  digitalt foto 12-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/736 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
øst i forhold til 
foregående billede. Set 
fra N. 

1001  digitalt foto 12-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/737 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
øst i forhold til 
foregående billede. Set 
fra N. 

1001  digitalt foto 12-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/738 A1001, 
profil 1 
(sektion) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Den østligste del. Set fra 
nord. 
 

1001  digitalt foto 12-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/739 A1001, 
profil 1 
(oversigt) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Oversigtsbillede, den 
vestlige del. Set fra 
nord. 

1001  digitalt foto 12-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/740 A1001, 
profil 1 
(oversigt) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Oversigtsbillede, den 

1001  digitalt foto 12-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 



 

Side 72 af 84 

 

vestlige og centrale del. 
Set fra nord/nordvest. 
 

3370/741 A1001, 
profil 1 
(oversigt) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Oversigtsbillede, den 
vestlige og centrale del. 
Set fra nord. 
 
 

1001  digitalt foto 12-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/742 A1001, 
profil 1 
(oversigt) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Oversigtsbillede, den 
centrale del. Set fra 
nordvest. 
 
 

1001  digitalt foto 12-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/743 A1001, 
profil 1 
(oversigt) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Oversigtsbillede, den 
centrale del. Set fra 
nordøst. 

1001  digitalt foto 12-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/744 A1001, 
profil 1 
(oversigt) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Oversigtsbillede, den 
centrale og østlige del. 
Set fra nordvest. 

1001  digitalt foto 12-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/745 A1001, 
profil 1 
(oversigt) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Oversigtsbillede, den 
østlige del. Set fra N.  

1001  digitalt foto 12-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/746 A1001, 
profil 1 
(oversigt, 
samlet) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Oversigtsbillede, hele 
profilen. Set fra 

1001  digitalt foto 12-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 
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nordvest. 
 

3370/747 A1001, 
profil 1 
(detail) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Nærbillede af de 
centrale lag i lagserien. 
Set fra nord. 
 

1001  digitalt foto 12-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/748 A1001, 
profil 1 
(detail) 

Profil 1 (= 
hovedprofilen, 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk) i mosehul A1001. 
Nærbillede af hele 
lagserien. Set fra nord. 
 

1001  digitalt foto 12-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/749 A413, 
profil 2 
(sektion) 

A413 (kulturlag), profil 
2. Den sydligste del. Set 
fra øst. 

413  digitalt foto 12-12-2016 Lise  Hjorth 
Riishede 

3370/750 A413, 
profil 2 
(sektion) 

A413 (kulturlag), profil 
2. Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
nord i forhold til 
foregående foto. Set fra 
Ø. 

413  digitalt foto 12-12-2016 Lise  Hjorth 
Riishede 

3370/751 A413, 
profil 2 
(sektion) 

A413 (kulturlag), profil 
2. Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
nord i forhold til 
foregående foto. Set fra 
Ø. 

413  digitalt foto 12-12-2016 Lise  Hjorth 
Riishede 

3370/752 A413, 
profil 2 
(sektion) 

A413 (kulturlag), profil 
2. Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
nord i forhold til 
foregående foto. Set fra 
Ø. 

413  digitalt foto 12-12-2016 Lise  Hjorth 
Riishede 

3370/753 A413, 
profil 2 
(sektion) 

A413 (kulturlag), profil 
2. Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
nord i forhold til 
foregående foto. Set fra 
Ø. 

413  digitalt foto 12-12-2016 Lise  Hjorth 
Riishede 

3370/754 A413, 
profil 2 
(sektion) 

A413 (kulturlag), profil 
2. Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
nord i forhold til 
foregående foto. Set fra 
Ø. 

413  digitalt foto 12-12-2016 Lise  Hjorth 
Riishede 
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3370/755 A413, 
profil 2 
(sektion) 

A413 (kulturlag), profil 
2. Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
nord i forhold til 
foregående foto. Set fra 
Ø. 

413  digitalt foto 12-12-2016 Lise  Hjorth 
Riishede 

3370/756 A413, 
profil 2 
(sektion) 

A413 (kulturlag), profil 
2. Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
nord i forhold til 
foregående foto. Set fra 
Ø. 

413  digitalt foto 12-12-2016 Lise  Hjorth 
Riishede 

3370/757 A413, 
profil 2 
(sektion) 

A413 (kulturlag), profil 
2. Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
nord i forhold til 
foregående foto. Set fra 
Ø. 

413  digitalt foto 12-12-2016 Lise  Hjorth 
Riishede 

3370/758 A413, 
profil 2 
(sektion) 

A413 (kulturlag), profil 
2. Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
nord i forhold til 
foregående foto. Set fra 
Ø. 

413  digitalt foto 12-12-2016 Lise  Hjorth 
Riishede 

3370/759 A413, 
profil 2 
(sektion) 

A413 (kulturlag), profil 
2. Den nordligste del. 
Set fra øst. 

413  digitalt foto 12-12-2016 Lise  Hjorth 
Riishede 

3370/760 A413, 
profil 2 
(oversigt) 

A413 (kulturlag), profil 
2. Oversigt, hele 
profilen. Set fra NV. 
 

413  digitalt foto 12-12-2016 Lise  Hjorth 
Riishede 

3370/761 A413, 
profil 1 
(sektion)  

A413 (kulturlag), profil 
1. Den nordligste del. 
Set fra vest. 
 

413  digitalt foto 13-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/762 A413, 
profil 1 
(sektion)  

A413 (kulturlag), profil 
1. Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
syd i forhold til 
foregående foto. Set fra 
V. 

413  digitalt foto 13-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/763 A413, 
profil 1 
(sektion)  

A413 (kulturlag), profil 
1. Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
syd i forhold til 
foregående foto. Set fra 
V. 

413  digitalt foto 13-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/764 A413, 
profil 1 
(sektion)  

A413 (kulturlag), profil 
1. Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
syd i forhold til 
foregående foto. Set fra 
V. 

413  digitalt foto 13-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 
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3370/765 A413, 
profil 1 
(sektion)  

A413 (kulturlag), profil 
1. Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
syd i forhold til 
foregående foto. Set fra 
V. 

413  digitalt foto 13-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/766 A413, 
profil 1 
(sektion)  

A413 (kulturlag), profil 
1. Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
syd i forhold til 
foregående foto. Set fra 
V. 

413  digitalt foto 13-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/767 A413, 
profil 1 
(sektion)  

A413 (kulturlag), profil 
1. Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
syd i forhold til 
foregående foto. Set fra 
V. 

413  digitalt foto 13-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/768 A413, 
profil 1 
(sektion)  

A413 (kulturlag), profil 
1. Udsnit af profilen - 
rykket én sektion mod 
syd i forhold til 
foregående foto. Set fra 
V. 

413  digitalt foto 13-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/769 A413, 
profil 1 
(sektion)  

A413 (kulturlag), profil 
1. Den sydligste del. Set 
fra vest. 
 

413  digitalt foto 13-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/770 A413, 
profil 1 
(oversigt, 
samlet) 

A413 (kulturlag), profil 
1. Oversigtsbillede, hele 
profilen. Set fra sydvest. 
 

413  digitalt foto 13-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/771 A413, 
profil 1 
(oversigt) 

A413 (kulturlag), profil 
1. Oversigtsbillede, den 
nordlige del. Set fra SV. 
 

413  digitalt foto 13-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/772 A413, 
profil 1 
(oversigt) 

A413 (kulturlag), profil 
1. Oversigtsbillede, den 
centrale del. Set fra V. 

413  digitalt foto 13-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/773 A413, 
profil 1 
(oversigt) 

A413 (kulturlag), profil 
1. Oversigtsbillede, den 
sydlige del. Set fra NV. 
 

413  digitalt foto 13-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/774 A1001, 
profil 1 
(jordsøjle 
1)  

Jordsøjle 1 er klar til at 
blive taget ud af profil 1 
i mosehul A1001. Set fra 
nord. 

1001 353 digitalt foto 14-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/775 A1001, 
jordsøjle 
1 (detail) 

Nærbillede af jordsøjle 
1 fra profil 1 i A1001. 
Søjlen er nu udtaget af 
profilen og ligger på 
jorden i en metalskinne. 
Toppen er til højre i 
billedet. 

 353 digitalt foto 14-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 
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3370/776 A467, 
A469 

Anlæggene A467 og 
A469 i fladen, efter 
oprensning af fladen 
med minigraver. Uden 
opstregning. Set fra S. 
 

467,  
469 

 digitalt foto 14-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/777 A467, 
A469 

Anlæggene A467 og 
A469 i fladen, efter 
oprensning af fladen 
med minigraver. Uden 
opstregning. Set fra N 
(fra top af jorddynge). 
 

467,  
469 

 digitalt foto 14-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/778 A469 Nærbillede af flint i 
fladen af A469. Set fra 
syd. 
 

469  digitalt foto 14-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/779 A469 A469, opstreget i 
fladen. Set fra nord. 
 

469  digitalt foto 14-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/780 A1001, 
profil1 
(jordsøjle 
2) 

Jordsøjle 2 er klar til at 
blive taget ud af profil 1 
i mosehul A1001. Set fra 
nord. 

1001 354 digitalt foto 14-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/781 A469 A469, profil. Set fra S. 
 

469  digitalt foto 15-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/782 A469 A469, nærbillede af flint 
i fladen i den nordlige 
del (nord for snit). Set 
fra syd [nærmest 
lodfoto]. 

469  digitalt foto 15-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/783 A1001, 
profil 3 
(A465/A4
66) 

A1001, profil 3 = delvist 
snit gennem A465/A466 
langs den sydlige 
feltgrænse. Profilens 
østlige del. Set fra NØ. 
 

465, 
466, 
1001 

 digitalt foto 15-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/784 A1001, 
profil 3 
(A465/A4
66) 

A1001, profil 3 = delvist 
snit gennem A465/A466 
langs den sydlige 
feltgrænse. Profilens 
vestlige del. Set fra N. 
 
 

465, 
466, 
1001 

 digitalt foto 15-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/785 A1001 Dybt beliggende gråt 
gytjleag i fladen i et 
mindre felt syd for den 
øst/vest-orienterede 
hovedbalk i mosehul 
A1001. Set fra S. 
 

1001  digitalt foto 19-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 
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3370/786 A1001, 
x165 
(flække) 

Flække (x165) in situ i 
brungrøn gytje [Allerød-
lag] i mosehul A1001 på 
sydsiden af den 
øst/vest-orienterede 
hovedbalk. Lodfoto. 

1001 165 digitalt foto 19-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/787 A1001 Profil + flade med 
gytjelag (senglaciale 
aflejringer) i det mindre 
prøvehul/-felt syd på 
sydsiden af den 
øst/vest-orienterede 
hovedprofil. Set fra syd.  

1001  digitalt foto 19-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/788 A1001, 
x164 

Fiskeknogler/-skelet 
(x164) netop 
fremkommet i gytjelag 
(bundlag [Allerød-laget] 
på sydsiden af den 
øst/vest-orienterede 
hovedbalk). Set fra øst. 
 

1001 164 digitalt foto 19-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/789 A1001, 
x164 

Fiskeknogler/-skelet 
(x164) netop 
fremkommet i gytjelag 
(bundlag [Allerød-laget] 
på sydsiden af den 
øst/vest-orienterede 
hovedbalk). Set fra syd. 

1001 164 digitalt foto 19-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/790 A1001, 
x164 
(oversigt) 

Fiskeknogler/-skelet 
(x164) netop 
fremkommet i gytjelag 
(bundlag [Allerød-laget] 
på sydsiden af den 
øst/vest-orienterede 
hovedbalk). 
Oversigtsbillede med 
profilen i baggrunden. 
Set fra syd. 

1001 164 digitalt foto 19-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/791 A1001, 
x164  

Det næsten intakte 
fiskeskelet x164 
fremrenset, in situ i 
gytjen [Allerød-
horisonten]. Set fra ? 
 

1001 164 digitalt foto 19-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/792 A1001, 
x164  

Det næsten intakte 
fiskeskelet x164 
fremrenset, in situ i 
gytjen [Allerød-
horisonten]. Set fra ? 

1001 164 digitalt foto 19-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/793 A1001, 
x164  

Det næsten intakte 
fiskeskelet x164 
fremrenset, in situ i 
gytjen [allerød-
horisonten]. Set fra ? 

1001 164 digitalt foto 19-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 
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3370/794 A1001 Brungrøn gytje og 
skalgytje(?)  [Allerød-
horisonten] i det 
mindre felt syd for den 
øst/vest-orienterede 
hovedbalk i mosehul 
A1001. I baggrunden 
den nedre del af 
profilen. Set fra S. 

1001  digitalt foto 19-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/795 A1001 Udsnit af profilen på 
sydsiden af den 
øst/vest-orienterede 
hovedbalk i det mindre 
prøvehul/-felt. Hele 
lagserien fra top af 
muldlaget til Allerød-
horisonten. Set fra syd. 
 

1001  digitalt foto 19-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/796 A1001, 
oversigtsb
illede 

Oversigtsbillede med 
fokus på profilen i det 
mindre prøvehul/-felt 
på sydsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk. Set fra sydøst.  

1001  digitalt foto 20-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/797 Lokalitet 
10, 
oversigtsb
illede 

Oversigtsbillede af 
Lokalitet 10 ved 
undersøgelsens 
afslutning. Set fra NV. 
 

  digitalt foto 20-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/798 Lokalitet 
10, 
oversigtsb
illede 

Oversigtsbillede af 
Lokalitet 10 ved 
undersøgelsens 
afslutning. Set fra NØ. 

  digitalt foto 20-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/799 Lokalitet 
11, 
oversigtsb
illede 

Oversigtsbillede af 
Lokalitet 11 efter 
undersøgelsens 
afslutning. Set fra V. 
 

  digitalt foto 20-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/800 Lokalitet 
11, 
oversigtsb
illede 

Oversigtsbillede af 
Lokalitet 11, den 
nordlige del, efter 
undersøgelsens 
afslutning (i det 
nordvestlige hjørne er 
der allerede lagt jord 
ind i feltet). Set fra 
V/SV. 
 

  digitalt foto 20-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/801 A1001, 
x179 

x179, tak fra 
rensdyrgevir. 
Fremkommet i dybt 
beliggende gytjelag i 
A1001 på nordsiden af 
den øst/vest-

1001 179 digitalt foto 22-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 
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orienterede balk. 
Takken er næsten in 
situ; fremkommet i 
oprullet gytje i 
gravemaskinens skovl. 
Set fra vest. 
 

3370/802 Situations
billede 

Christoffer Pelle 
Hagelquist udtrykker 
begejstring ved fundet 
af tak x179. Set fra 
nord. 

  digitalt foto 22-12-2016 Lise  Hjorth 
Riishede 

3370/803 A1001, 
x179 

x179, tak fra 
rensdyrgevir. 
Fremkommet i dybt 
beliggende gytjelag i 
A1001 på nordsiden af 
den øst/vest-
orienterede balk. 
Takken er næsten in 
situ; fremkommet i 
oprullet gytje i 
gravemaskinens skovl. 
Set fra nord. 
 

1001 179 digitalt foto 22-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/804 A1001, 
x165-166 

Flint x165 og x166 i 
gytjelag [Allerød-
horisonten] på 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk i A1001. Set fra Ø.  

1001 165, 
166 

digitalt foto 22-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/805 A1001, 
x165 

Det flækkelignende 
afslag x165 in situ i 
gytjen [Allerød-
horisonten] på 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk i A1001. Set fra øst. 

1001 165 digitalt foto 22-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/806 A1001, 
x169 

Flækken x169 in situ i 
gytjen [Allerød-
horisonten] på 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk i A1001. Set fra øst. 

1001 169 digitalt foto 22-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/807 A1001, 
x169 

Flækken x169 in situ i 
gytjen [Allerød-
horisonten] på 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk i A1001. Set fra 
syd. 

1001 169 digitalt foto 22-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/808 A1001, 
x172 

Skafttungepilen x172 in 
situ i gytjen [Allerød-
horisonten] på 

1001 172 digitalt foto 22-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 
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nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk i A1001. Set fra 
vest. 
 

3370/809 A1001, 
x172 

Skafttungepilen x172 in 
situ i gytjen [Allerød-
horisonten] på 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk i A1001. Set fra 
vest.  

1001 172 digitalt foto 22-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/810 A1001, 
x172 

Skafttungepilen x172 in 
situ i gytjen [Allerød-
horisonten] på 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk i A1001. Set fra 
nord.  

1001 172 digitalt foto 22-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/811 A1001, 
x173 

Afslag x173 in situ i 
gytjen [Allerød-
horisonten] på 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk i A1001. Set fra 
vest.  

1001 173 digitalt foto 22-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/812 A1001, 
x173 

Afslag x173 in situ i 
gytjen [Allerød-
horisonten] på 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk i A1001. Set fra 
nord.  

1001 173 digitalt foto 22-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/813 Arbejdsbil
lede 

Arbejdsbillede. CPH og 
MKN overvåger 
afgravning af dybt 
beliggemde gytje nord 
for den øst/vest-
orienterede balk i 
A1001. Set fra øst. 

  digitalt foto 22-12-2016 Lone 
Seeberg 

3370/814 Arbejdsbil
lede 

Arbejdsbillede. CPH og 
MKN graver med ske i 
dybt beliggende 
gytjelag nord for den 
øst/vest-orienterede 
balk i A1001. Set fra øst. 
 

  digitalt foto 22-12-2016 Lone 
Seeberg 

3370/815 Arbejdsbil
lede 

CPH og LS diskuterer de 
dybt beliggende 
gytjelag i profilen på 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk i A1001. Set fra øst.  
 

  digitalt foto 22-12-2016 Frederik 
Callesen 
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3370/816 Arbejdsbil
lede 

LS arbejder med 
profilen på nordsiden af 
den øst/vest-
orienterede balk i 
A1001. Set fra nordøst. 
 

  digitalt foto 22-12-2016 Frederik 
Callesen 

3370/817 Arbejdsbil
lede 

Arbejdsbillede. CPH, LS 
og MKN arbejder i 
fundførende gytjelag 
[Allerød-horisonten] 
nord for den øst/vest-
orienterede balk i 
A1001. Set fra nord. 
 

  digitalt foto 22-12-2016 Frederik 
Callesen 

3370/818 A1001 Den østlige del af 
oprenset udsnit af 
profilen med senglaciale 
aflejringer på nordsiden 
af den øst/vest-
orienterede balk. Der er 
sat målepunkter i 
profilen, da billedet er 
taget med henblik på 
fotogrammetri. Uden 
opstregning. Set fra 
nord. 

1001  digitalt foto 22-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/819 A1001 Den vestlige del af 
oprenset udsnit af 
profilen med senglaciale 
aflejringer på nordsiden 
af den øst/vest-
orienterede balk. Der er 
sat målepunkter i 
profilen, da billedet er 
taget med henblik på 
fotogrammetri. Uden 
opstregning. Set fra 
nord. 

1001  digitalt foto 22-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/820 A1001 Samlet billede af 
oprenset udsnit af 
profilen med senglaciale 
aflejringer på nordsiden 
af den øst/vest-
orienterede balk. Der er 
sat målepunkter i 
profilen, da billedet er 
taget med henblik på 
fotogrammetri. Uden 
opstregning. Set fra 
nord. 

1001  digitalt foto 22-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/821 A1001 Samlet billede af 
oprenset udsnit af 
profilen med senglaciale 
aflejringer på nordsiden 

1001  digitalt foto 22-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 
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af den øst/vest-
orienterede balk. Uden 
opstregning. Fokus på 
den nedre del 
(fundførende niveau). 
Set fra nordøst. 

3370/822 Arbejdsbil
lede 

MKN arbejder med 
profilen på nordsiden af 
den øst/vest-
orienterede balk i 
A1001. Bemærk de 
mange sten i tørvelaget. 
Set fra vest. 
 
 

  digitalt foto 22-12-2016 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/823 A1001 Nærbillede af den øvre 
del af det oprensede 
profiludsnit på 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk i A1001. De øvre 
muldlag er gravet af 
balken. Bemærk de 
mange sten i tørvelaget. 
Set fra vest. 

1001  digitalt foto 22-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/824 A1001 Den øvre del af det 
oprensede profiludsnit 
på nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk i A1001. De øvre 
muldlag er gravet af 
balken. Bemærk de 
mange sten i tørvelaget. 
Set fra vest. 

1001  digitalt foto 22-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/825 A1001 Den østlige del af 
oprenset udsnit af 
profilen med senglaciale 
aflejringer på nordsiden 
af den øst/vest-
orienterede balk. Der er 
sat målepunkter i 
profilen, da billedet er 
taget med henblik på 
fotogrammetri. Med 
opstregning. Set fra 
nord. 

1001  digitalt foto 22-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/826 A1001 Den vestlige del af 
oprenset udsnit af 
profilen med senglaciale 
aflejringer på nordsiden 
af den øst/vest-
orienterede balk. Der er 
sat målepunkter i 
profilen, da billedet er 

1001  digitalt foto 22-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 
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taget med henblik på 
fotogrammetri. Med 
opstregning. Set fra 
nord. 

3370/827 A1001 Samlet billede af 
oprenset udsnit af 
profilen med senglaciale 
aflejringer på nordsiden 
af den øst/vest-
orienterede balk. Der er 
sat målepunkter i 
profilen, da billedet er 
taget med henblik på 
fotogrammetri. Med 
opstregning. Set fra 
nord. 

1001  digitalt foto 22-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/828 A1001 Samlet billede af 
oprenset udsnit af 
profilen med senglaciale 
aflejringer på nordsiden 
af den øst/vest-
orienterede balk. Der er 
sat målepunkter i 
profilen, da billedet er 
taget med henblik på 
fotogrammetri. Med 
opstregning. Set fra 
nordvest. 
 

1001  digitalt foto 22-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/829 Arbejsbill
ede 

CPH og LS graver med 
ske i gytjelag [Allerød-
horisonten] på 
nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
balk. 

  digitalt foto 22-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/830 A1001, 
x348 

Oversigtsbillede med 
pollenglas [x348] i profil 
(senglaciale aflejringer) 
på nordsiden af den 
øst/vest-orienterede 
hovedbalk. Set fra 
N/NØ. 

 348 digitalt foto 22-12-2016 Martin Krog 
Nielsen 

3370/831 x172 Skaftungespids x172 
beliggende i Martin 
Krog Nielsens hånd. 
Spidsen er netop taget 
op af gytjen. 

  digitalt foto 22-12-2016 Lone 
Seeberg 

3370/832 x179, 
x180, 
x181 

Rensdyrgevirerne x179-
x181 fotograferet på 
kontoret den 22/12 
2016. Øverst x179. I 
midten x181. Nederst 
x180. 

  digitalt foto 22-12-2016 Lone 
Seeberg 
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3370/833 x172 Skafttungespids x172. 
Med målestok. 

  digitalt foto 24-09-2017 Per Borup 

 
 


