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HOM3181, Matr. 10i og 36a. Etape 2 

Tidl. Skanderborg Amt, Tyrsting Herred, Voerladegård Sogn, Gantrup By Ejerlav, 
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KUAS: 16/07206/HOM-3181 
 

 

  Arkæologisk udgravning 

Beretning 
 

Horsens Museum har i forlængelse af en arkæologisk forundersøgelse foretaget 
en mindre udgravning forud for råstofindvinding ved Ryvej, Gantrup. 
Udgravningen fandt sted indenfor et ca.1967 m² stort areal, som var udpeget til 
udgravning. Der fremkom herved ikke yderligere anlæg, men det kunne fastslås, 
at et tidligere lokaliseret treskibet langhus var af den særlige type med 
trapezformet grundrids. Foruden udgravning og registrering af selve 
stolpehullerne kan nu også en række kogestensgruber indenfor den vestlige del 
af huset relateres direkte til huset. Huset anses for at være det østligste indenfor 
et lidt større bopladsområde, som blev undersøgt i to forudgående 
udgravningsfaser, HOM 3181 etape 1 og HOM 3266 lok 2. Hele det 
forundersøgte areal kunne umiddelbart efter endt udgravning frigives til 
råstofindvinding. 
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Undersøgelsens forhistorie  

I forbindelse med fortsat råstofindvinding, (NCC Roads A/S – Råstoffer) foretog Horsens Museum i 
oktober 2018 en forundersøgelse af et ca. 1,9 ha. stort område på matrikel 10i (jf. 
forundersøgelsesrapport).  Det pågældende område ligger på en helt flad, sandet bakke udfor Gantrup 
By på den østlige side af Gudenådalen. Der blev i et enkelt område påvist væsentlige fortidsminder i 
form af bl.a. et formodet treskibet langhus, der typologisk må dateres til ældre bronzealder. Størstedelen 
af huset anses for at være blevet afdækket under forundersøgelsen, men kun nogle udvalgte anlæg, 
heriblandt enkelte stolpehuller, blev snittet. Huset anses for at være en del af et lidt større 
bopladsområde med langhuse, som i forudgående undersøgelser (HOM 3181 etape 1 og HOM 3266 
lok. 2) blev udgravet på det tilstødende naboareal umiddelbart vest herfor. Der blev på baggrund af 
forundersøgelsen udpeget et 1967 m² stort areal til udgravning. Foruden selve huset dækker dette det 
omkringliggende nærområde, hvor der også blev lokaliseret en større, og formentlig samtidig, 
kogestensgrube (A542). 

 

Administrative data 
 

Undersøgelsen blev foretaget i perioden 13. - 14. december 2018.  

Finansierende myndighed for råstofudvindingen, og dermed også den arkæologiske undersøgelse (jf. 

museumslovens § 26, stk. 2, 1. pkt.), er NCC Roads A/S - Råstoffer. Budgettet for den arkæologiske 

undersøgelse blev godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen og bygherre. (SLKS J. nr.: 16/07206).  

Råstofindvinder: NCC Roads A/S Råstoffer, 2860 Søborg. 

Maskine: 21 ton gravemaskine på larvefødder, der som i forundersøgelsen blev leveret af bygherre. 

Tilsyn: Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1572 København V. 

Udgravningsansvarlig: Horsens Museum, Sundvej 1A, Postboks 42, 8700 Horsens. 

Ansvarshavende: Lone Seeberg 

Daglig leder: arkæolog Per Borup. Herudover deltog museumsmedarbejder Jan Jensen. 

Sagens akter, korrespondance, fund og digital udgravningsdokumentation opbevares på Horsens 

Museums arkiv under journal-nr. HOM 3181 Matr. 10i og 36a, etape 2. Udgravningens data (anlæg, 

fund og foto) er indtastet i Museernes Udgravningsdata. 

 

Topografi 
Det undersøgte område ligger på et helt fladt sandet plateau øst for Gudenådalen, hvor den strækker sig 
mellem Sandvad Kro i syd og Birknæsvej mod nord. Vest for det pågældende areal skråner terrænet ned 
mod den brede Gudenådal, et område der blev undersøgt i 2017 i forbindelse med udgravningens etape 
1. På overgangen mellem det flade plateau, og den nu tidligere skråning, ned mod Gudenådalen blev 
der i forbindelse med de forudgående udgravninger påvist bebyggelse med velbevarede huse fra 
hovedsageligt ældre bronzealder.  
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Undergrunden bestod generelt i området hovedsageligt af lyst hvidgult til gulbrunt sand, som øverst 
kunne være dækket af meget mørke udfældningshorisonter. Dette var også tilfældet indenfor det 
udpegede område.  

                      
                     Fig. 1. Beliggenheden af lokalitet HOM 3181 etape 2 ved Gantrup på den østlige side af Gudenådalen. 
 
 

Målesystem 
 
Alle opmålinger blev udført med højpræcisions-GPS, Trimble R8 i projektion UTM Zone 32 ETRS89, 

og der blev således heller ikke foretaget registreringer i lokale målesystemer. Opmålingerne er ved 

optimale forhold foretaget med en tolerance på 0,02 m (horisontalt) og 0,035 m (vertikalt). 

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

opmålingsdata er autodigitaliseret i Mapdigi der opererer med foruddefinerede lag: Anlæg, felt, fund, 

snit, målepunkter, prøver, kote, fejl. Opmålingsdata er genereret i MapInfo-dataformat (.dat, .id, .map, 

.tab).   

 

Metode og udgravningsforløb 
 
Det i forundersøgelsen udpegede område 1 dækkede et samlet areal på 1967 m². Her indenfor blev der i 
udgravningen afrømmet et areal på i alt 1389 m². 
Da huse fra både neolitikum og bronzealderen erfaringsmæssigt findes isoleret, evt. i form af et par 
men meget spredtliggende huse, var det hensigten at afdække så stort et areal af det udpegede område 
som muligt, også selvom fundintensiteten skulle vise sig at være meget lav. Muldafrømningen blev 
påbegyndt med udgangspunkt i det tidligere påviste langhus, så dette kunne afdækkes fuldt ud med en 
omkringliggende bred margin uden jorddynger. Formålet hermed var at sikre en afdækning af både 
selve huset i fuld udstrækning og alle eventuelle omkringliggende anlæg. Afrømningen foregik med en 
24 t gravemaskine på bånd, hvilket her gjorde det muligt at lægge mulden i en bred bane rundt langs 
udgravningsfeltet. I den sydlige del af det aflange felt var det nødvendigt også at lægge jorddynger 
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indenfor en del af feltet, og da her ikke blev påvist anlæg i nærområdet, blev det vurderet, at lempning 
af disse dynger ikke blev nødvendig.  
 

                       
                     Fig. 2. Det afrømmede areal (blåt) vist i forhold til det udpegede område 1 (rødt). 
 
 
Udgravningen blev udført i midten af december måned, hvilket vejrmæssigt fik indflydelse på 
udgravningen. Vejret var på selve afrømningsdagen overskyet med tørt vejr, men fugtig undergrund, 
hvilket gav ideelle betingelser for at gøre iagttagelser i den sandede overflade. Det må derfor også 
konkluderes, at alle synlige anlæg blev erkendt og registreret indenfor hele udgravningsfeltet. På anden 
dagen var hele feltet blevet dækket af et 4-6 cm tykt snelag, som vanskeliggjorde yderligere afsøgning i 
fladen. På dette tidspunkt bestod det resterende arbejde imidlertid også blot i at grave og registrere de 
allerede indmålte anlæg, dvs. anlæg tilhørende hus A556.       
 
 

                      
                    Fig. 3. Jan i færd med at beskrive stolpehuller i hus A556. 
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Undersøgelsens resultater 
 
Der blev i forbindelse med udgravningen ikke registreret flere nye anlæg i forhold til forundersøgelsen, 

dette på trods af afdækningen af et relativt stort areal, og at anlæggene -heriblandt stolpehuller- 

fremstod tydeligt som meget mørke farvninger i den sandede undergrund. Resultatet tyder på, at det 

påviste hus reelt har ligget alene, og samtidig at alle nærliggende anlæg kan relateres til dette hus. Der 

blev i husets længderetning åbnet et felt med en feltkant, der lå henholdsvis 12 m og 17 m udenfor de 

yderste stolpesæt, og det kan derfor fastslås, at huset ikke har været længere end det registrerede. Huset 

(hus A556) har således blot bestået af de tre sæt indre stolper, som blev påvist i forundersøgelsen. 

Udgravningen har samtidig kunnet fastslå mere sikkert, at hus A556 er af den særlige trapezformede 

type af langhuse, som først er blevet erkendt indenfor de seneste år, og som foreløbig dateres til en 

begrænset periode af den mellemste del af bronzealderen. Flere tilsvarende huse blev udgravet i 

nærheden under udgravningens etape 1 (jf. beretning).  

 

                  
                 Fig. 4. Snittede anlæg i hus A556 set fra sydvest. I forgrunden tv ses kogestensgruben A536.  

 

 

Hus A556 fremstod uden nogen sikre vægstolper, men huset har haft en anslåede længde på blot 10-12 

m. Tilsyneladende ganske karakteristisk for hustypen er en acentralt placeret døråbning markeret af et 

enkelt stolpesæt, her i den østlige del af den nordlige langvæg.   

Alle stolpehuller fremstod tydeligt i snit, og det kunne derfor konstateres, at hvor hullernes diameter ret 

konstant var ca. 30 cm, varierede dybden mere markant. De to dybeste huller, begge på 50 cm, var 

A523 og A539 i henholdsvis det vestlige og det midterste sæt (jf. fig. 5). De to øvrige i disse sæt var 

henholdsvis 39cm (A534) og 34cm (A543). I det østlige sæt var hullernes dybde blot hhv. 20cm (A525) 

og 18cm (A526). Da der var tale om en helt plan overflade, må hullernes varierende dybde anses for at 

være reel, og ikke et resultat af senere afgravning eller nedpløjning af dele af fladen, og at dette 

formentlig har haft betydning for hele huskonstruktionen.  
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Fig. 5. Hus A556 med angivelse af hhv. anlægsnumre (tv) og indbyrdes afstande mellem de enkelte stolper (th).  
 

 

Karakteristisk for denne hustype øges den indbyrdes afstand mellem de indre stolper fra øst mod vest. 

I hus A556 var denne afstand i det østlige sæt blot 1,1 m, en afstand der øges til ca. 1,7 m i det 

midterste og godt 2 m i det vestlige sæt. Den generelt korte, og i det østlige sæt ganske usædvanlige, 

afstand tyder på, at bygningen har haft en særlig konstruktion og grundplan, som afviger markant fra de 

mere traditionelle treskibede langhuse. Det har bl.a. været foreslået, at tagkonstruktion og -hældning 

kan have været asymmetrisk med bl.a. en tagrygshøjde, der -ligesom den indbyrdes afstand mellem 

tagstolperne- øges fra øst mod vest. På tilsvarende måde kan det formodes, at husbredden øges fra øst 

mod vest. I hus A556 afspejles denne konstruktion måske også i selve stolpehullerne til de indre 

stolper, som tilsyneladende var dybest funderet i vestenden. I det dybe stolpehul A539 afslørede et 

tydeligt stolpespor, at en 18 cm bred stolpe her havde en let hældning ud mod den formodede væg (fig. 

6). Dette kunne indikere, at den samlede huskonstruktion har været endnu mere kompleks og 

anderledes i forhold til den mere almindelige treskibede konstruktion.       

At der har været tale om et funktionelt langhus underbygges af, at der indenfor huset blev påvist i alt 

seks kogestengruber, som alle kan have fungeret samtidig med huset. En enkelt, noget større 

kogestensgrube (A542), som lå godt 4 m nordøst for huset, afveg tydeligt fra de øvrige, og har 

tydeligvis haft en anden funktion. 

 
 

         
Fig. 6. De tagbærende stolper A543 (tv), A523 og A539 (th) i hus A556 set i snit.  
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Ligesom i forundersøgelsen fremkom der ikke nogen daterende genstande under udgravningen. 

Typologisk dateres huskonstruktionen foreløbig til den senere del af ældre bronzealder, en datering der 

også både indikeres af tilstedeværelsen af kogestensgruber i husets vestende og et meget begrænset -i 

dette tilfælde et totalt fravær af- genstandsmateriale. Hus A556 rummer flere typologiske træk, som kan 

sidestilles med de tidligere udgravede huse A351 (HOM 3181 etape 1) og A3001 (HOM 3266 lok. 2). 

Husene lå ca. 150 m nordvest for hus A556. Alle tre huse er kendetegnet af nogle forskelligartede indre 

stolpesæt, som giver huset et trapezformet grundrids. Herudover findes et enkelt indgangsparti, som i 

alle tre huse er placeret forskelligt (jf. fig. 5 og 7). Der forekommer imidlertid også flere tydelige 

forskelle mellem de tre huse. Med en længde på godt 25 m skiller hus A3001 sig størrelsesmæssigt ud 

fra de to øvrige på hhv. godt 12 m og 9 m. Hvis husene er arkæologisk samtidige, må de markante 

forskelle anses for at være et udtryk for enten funktionsmæssigt betinget eller sociale forskelle i det lille 

lokalsamfund. 

De tre huse rummer alle forskellige antal sæt af indre stolper, hvilket formentlig skal relateres direkte til 

husenes længder. Således er det længste hus A3001 opført med syv sæt, det mindre hus A351 med fire 

sæt, og hus A556 med blot tre sæt. Hus A556 minder på denne måde om endnu et andet nærliggende, 

mindre hus (A355), som ligeledes blev udgravet under etape 1. Dette havde en tilsvarende længde på ca. 

9 m og indeholdt tre stolpesæt. Huset kan anses for at være trapezformet, men det er uden den 

karakteristiske døråbning, og med en uens afstand mellem stolpesættene på hhv. 3 m og 5,5 m er der 

umiddelbart tale om en lidt anderledes ruminddeling. På baggrund af en sammenligning med det på 

flere måder tilsvarende hus A32 fra Enner Mark (HOM 1519) dateres hus A355 til bronzealderens per. 

III.   

 

Ingen af lokalitetens huse er endnu dateret naturvidenskabeligt, men en samlet typologisk 

sammenligning tyder på, at de alle har udgjort en del af en lille bebyggelse, som lå her gennem flere 

faser i bronzealderens periode II-III/IV. Husenes orienteringer er med til at antyde, at bebyggelsen i 

nogle faser rummede flere huse, mens den i andre blot bestod af en enkelt bygning.    

 

              
Fig. 7. De trapezformede huse A3001, HOM 3266 lok 2, (øverst tv), A6, HOM 3181 etape 1 (nederst tv) og A5, 
HOM 3181 etape 1 (th), som tidligere er blevet udgravet på lokaliteten i forudgående udgravningsetaper. 



 

Side 9 af 24 

 

Fremtidigt arbejde på stedet  
 
Det udpegede område 1 blev frigivet til råstofudvinding umiddelbart efter udgravningens afslutning. 

Hermed var hele det forundersøgte areal under etape 2 blevet frigivet (jf. fig. 8). Museumsloven er 

fortsat gældende, så gøres der fund af fortidsminder skal anlægsarbejdet standses og Horsens Museum 

tilkaldes jf. museumslovens § 27 stk. 2. 

Da de hidtidige undersøgelser omkring grusgraven ved Gantrup har givet nogle meget fine fund og 

vigtige resulter i forhold til stenalderens og bronzealderens bebyggelser, vil det også være vigtigt 

fremover at foretage arkæologiske forundersøgelser på alle tilstødende arealer. 

 
 

       
 Fig. 8. Det udgravede (område 1) og forundersøgte areal i etape 2 vist med skravering. Hele arealet 
blev frigivet umiddelbart efter udgravningens afslutning. Syd herfor ses området for den kommende 
etape 3. 
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Anlægsliste 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 02-10-2018  

500 Stolpehul Tagstolpehul Senneolitikum     

501 Stolpehul Tagstolpehul Senneolitikum     

502 Stolpehul formodet 

stolpehul 

Udateret     

503 Stolpehul muligt stolpehul Udateret     

504 Stolpehul  Oldtid     

505 Stolpehul  Senneolitikum     

506 Stolpehul  Senneolitikum     

507 Stolpehul  Senneolitikum     

508 Stolpehul  Senneolitikum     

509 Stolpehul Formodet bund Senneolitikum     

510 Udgår Natur Udateret     

511 Stolpehul  Senneolitikum     

512 Stolpehul  Senneolitikum     

513 Udgår Natur Udateret     

514 Udgår Natur Udateret     

515 Udgår Natur Udateret     

516 Udgår Natur Udateret     

517 Udgår Natur Udateret     

518 Stolpehul  Oldtid     

519 Stolpehul  Udateret     

520 Udgår Natur Udateret     

521 Fyldskifte  Udateret     

522 Fyldskifte  Udateret     

523 Stolpehul  Ældre 

Bronzealder 

  556  

524 Grube Koge-/ildgrube Ældre 

Bronzealder 

    

525 Stolpehul  Ældre   556  
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Bronzealder 

527 Stolpehul  Ældre 

Bronzealder 

    

531 Stolpehul  Ældre 

Bronzealder 

    

532 Grube Koge-/ildgrube Ældre 

Bronzealder 

    

534 Stolpehul  Ældre 

Bronzealder 

  556  

535 Grube Koge-/ildgrube Ældre 

Bronzealder 

    

542 Grube Koge-/ildgrube Ældre 

Bronzealder 

    

545 Stolpehul  Ældre 

Bronzealder 

    

546 Udgår Natur Udateret     

547 Stolpehul  Ældre 

Bronzealder 

    

550 Stolpehul  Udateret     

551 Stolpehul  Udateret     

552 Stolpehul  Udateret     

553 Naturfænomen  Udateret     

554 Stolpehul  Udateret     

555 Naturfænomen  Udateret     

   

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 13-12-2018  

526 Stolpehul  Ældre 

Bronzealder 

  556  

528 Stolpehul Dørstolpehul Ældre 

Bronzealder 

    

529 Stolpehul  Ældre 

Bronzealder 

    

530 Stolpehul  Oldtid     
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533 Stolpehul Dørstolpehul Ældre 

Bronzealder 

    

536 Grube Koge-/ildgrube Ældre 

Bronzealder 

    

537 Stolpehul  Ældre 

Bronzealder 

    

538 Grube Koge-/ildgrube Ældre 

Bronzealder 

    

539 Stolpehul Tagstolpehul Ældre 

Bronzealder 

  556  

540 Grube  Ældre 

Bronzealder 

    

541 Grube Koge-/ildgrube Udateret     

543 Stolpehul  Ældre 

Bronzealder 

  556  

544 Stolpehul  Ældre 

Bronzealder 

    

556 Bygning 3-skibet hus Ældre 

Bronzealder-

Yngre 

Bronzealder 

   523, 525, 

526, 534, 

539, 543 
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 Anlægsbeskrivelse 

 

Kampagne: 02-10-2018   

500 

Stolpehul, Tagstolpehul, Senneolitikum 

Fladbundet med let skrånende sider 

Fyld: heterogent, i toppen overvejende mørkebrunt til 

mørkt gråbrunt sand, mod bunden blandet med 

mørkegråt og gulbrunt sand 

Ø 45 cm  dybde 36 cm 

 

S.1 

Tegninger:   

Foto:  3181/255, 3181/256, 3181/257 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

501 

Stolpehul, Tagstolpehul, Senneolitikum 

Fladbundet med delvist lige delvist skrå sider. 

Fyld: næsten homogent mørkebrunt til let mørkt 

gråbrunt sand, de nederste 8-10 cm hovedsageligt 

mørkegråt til mørkt gråbrunt sand. 

Ø 45 cm  dybde 33 cm 

 

S.1 

Tegninger:   

Foto:  3181/255, 3181/256, 3181/258 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

502 

Stolpehul, formodet stolpehul, Udateret 

Snit i nordlige ende: med afrundet bund og en lige, og 

en skrå bund. 

Fyld: overvejende mellembrunt til mellem gråbrunt 

sand. 

Ø 38 cm  dybde 21 cm 

 

S.1 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

503 

Stolpehul, muligt stolpehul, Udateret 

Meget heterogent sand med bioturbation, derfor 

vanskeligt at vurdere. Fylden består dels af gult og 

gulbrunt sand, dels mellembrunt og mellem gråbrunt 

sand. 

Ø ca. 45 cm  dybde 34 cm 

 

S.1 

Tegninger:   

Foto:  3181/259 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

504 

Stolpehul, Oldtid 

Fladbundet med afrundede sider. 

Fyld: næsten homogent mørkt gråbrunt, humøst sand. 

Ø 28 cm  dybde 10 cm 

 

S.1 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   
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Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

505 

Stolpehul, Senneolitikum 

Rundbundet med lige sider. 

Fyld: homogent mellem gråbrunt sand med få spredte 

trækulsnister, i bunden lidt omrodet med gult sand 

(dyregange) 

Ø 32 cm  dybde 26 cm 

 

s.4 

Tegninger:   

Foto:  3181/260 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

506 

Stolpehul, Senneolitikum 

Rundbunder med lige til let afrundede sider. 

Fyld: homogent mørkt gråbrunt sand. 

Ø 21 cm  dybde 13 cm 

 

s.3 

Tegninger:   

Foto:  3181/261 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

507 

Stolpehul, Senneolitikum 

Fladbundet med lodrette sider og let afrundede 

hjørner. 

Fyld: homogent, mellem gråbrunt sand med spredte 

trækulsnister 

Ø 28 cm  dybde 22 cm 

 

s.3 

Tegninger:   

Foto:  3181/262 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

508 

Stolpehul, Senneolitikum 

Fladbundet med lige sider. 

Fyld: homogent mellem gråbrunt sand med få spredte 

trækulsnister. 

Ø 20 cm  dybde 6 cm 

 

s.3 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

509 

Stolpehul, Formodet bund, Senneolitikum 

Vanskeligt at bestemme formen på en eventuel 

nedgravning 

Fyld: homogent mellem gråbrunt sand med få spredte 

trækulsnister. 

Overgangen til undergrund er meget diffus og 

omrodet af dyre, men tolkes som en mulig bund af et 

stolpehul. 

Ø20 cm  dybde 5 cm 

 

S.4 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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510 

Udgår, Natur, Udateret 

S.4 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

511 

Stolpehul, Senneolitikum 

Rundbundet med afrundede sider. 

Fyld: homogent mellem gråbrunt sand med få spredte 

trækulsnister. 

Ø 36 cm  dybde 20 cm 

 

s.3 

Tegninger:   

Foto:  3181/264 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

512 

Stolpehul, Senneolitikum 

Fladbundet med lodrette sider og afrundede hjørner. 

Fyld: homogent mellem gråbrunt sand med spredte 

trækulsnister. 

Ø 26 cm  dybde 18 cm 

 

s.3 

Tegninger:   

Foto:  3181/263 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

518 

Stolpehul, Oldtid 

Rundbundet med udskrånende sider. 

Fyld: mørkebrunt sand med spredte småsten. 

Ø 39 cm  dybde 29 cm 

 

s.2 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

519 

Stolpehul, Udateret 

Muligt stolpehul. 

Fladbundet med lige sider. 

Fyld: overvejende mørkebrunt sand, i bunden iblandet 

gult sand. 

Ø18 cm  dybde 12 cm 

 

s.2 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

521 

Fyldskifte, Udateret 

Rent lyst undergrundssand. Indenfor dette område 

fremstod undergrunden markant mere ren og 

upåvirket af bioturbation i forhold til den omkring 

liggende undergrund. Dette tolkes som et resultat af 

moderne fladeafgravning, måske i forbindelse med 

bortgravning af gravhøjen sb 69, som er registreret på 

dette sted. Fænomenet svarer til A522. Der blev 

registreret en række stolpehuller rundt langs kanten af 

A521 

 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   
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Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

522 

Fyldskifte, Udateret 

Rent lyst undergrundssand. Indenfor dette område 

fremstod undergrunden markant mere ren og 

upåvirket af bioturbation i forhold til den omkring 

liggende undergrund. Dette tolkes som et resultat af 

moderne fladeafgravning, måske i forbindelse med 

bortgravning af gravhøjen sb 69, som er registreret på 

dette sted. Fænomenet svarer til A521. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

523 

Stolpehul, Ældre Bronzealder 

Rundbundet med udskrånende sider (kan minde om 

pælerod). 

Fyld: i toppen næsten homogent, mørkt gråbrunt til 

mørkegråt sand, i den nedre halvdel mørkt gråbrunt, i 

siderne let iblandet gulbrunt sand. 

Ø 26 cm  dybde 50 cm 

 

s.6 

Tegninger:   

Foto:  3181/266 

Består af:   

Indgår i: 556 

Fund:  74: til flotering , Senneolitikum 

Lag:  

   

524 

Grube, Koge-/ildgrube, Ældre Bronzealder 

Rundbundet med udskrånende sider, tilnærmelsesvis 

skålformet. 

Fyld: blandet mørkebrunt og sort sand, indeholder 

enkelte ildpåvirkede sten. 

Ø 48 cm  dybde 19 cm 

 

s.2 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

525 

Stolpehul, Ældre Bronzealder 

Med let rundbundet bund og afrundede til 

udskrånende sider. 

Fyld: næsten homogent mørkebrunt sand. 

Ø 30 cm  dybde 20 cm 

 

s.5 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 556 

Fund:   

Lag:  

   

527 

Stolpehul, Ældre Bronzealder 

Pælehul, formentlig efter skråtstillet pæl. 

Fyld: meget mørkt gråbrunt sand (som A531) 

Ø 14 cm  dybde 19 cm 

 

s.5 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

531 

Stolpehul, Ældre Bronzealder 
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Fladbundet med lodrette sider 

Fyld: meget mørkt gråbrunt sand 

Ø 29 cm  dybde 20 cm 

 

S.5 

Tegninger:   

Foto:  3181/282, 3181/283 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

532 

Grube, Koge-/ildgrube, Ældre Bronzealder 

Formodet bund af kogestensgrube. 

Fladbundet med afrundede sider. 

Fyld: mørkebrunt sand. Indeholder få mindre, 

varmepåvirkede sten. 

Ø32 cm  dybde 10 cm 

 

s.5 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

534 

Stolpehul, Ældre Bronzealder 

Rundbundet med lige sider. 

Fyld: blandet mørkebrunt og mellembrunt sand. 

Ø 29 cm  dybde 39 cm 

 

s.2 

Tegninger:   

Foto:  3181/265 

Består af:   

Indgår i: 556 

Fund:  76: til flotering , Senneolitikum 

Lag:  

   

535 

Grube, Koge-/ildgrube, Ældre Bronzealder 

Formodet bund. 

Fyld: består af et blot 1-2 cm tykt lag af sort sand. 

Indeholder enkelte små varmepåvirkede sten. 

Dia. 35-45 cm 

 

s. 5 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

542 

Grube, Koge-/ildgrube, Ældre Bronzealder 

Rundbundet med afrundede sider. 

Fyld: består af flere tydelige horisonter af successivt 

dannet opfyldning efter den primære anvendelse 

Lag a) meget mørkt gråbrunt, stedvis farvet med 

sortbrunt sand. Indeholder spredt trækul, b) let 

stenet, gulbrunt sand, c) mørkt gråbrunt, svagt farvet 

af gulbrunt sand, d) som c) men indeholder 

varmepåvirkede sten (ikke massivt). 

 

S.5 

 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

545 

Stolpehul, Ældre Bronzealder 

Fladbundet med lige sider. 

Fyld: meget mørkebrunt sand 

Ø 22 cm  dybde 13 cm 

 

S.2 
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Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

547 

Stolpehul, Ældre Bronzealder 

Muligt stolpehul 

Med flad til let afrundet bund og skrå sider. 

Fyld: mørkebrunt sand med spredte småsten. 

Ø 31 cm  dybde 10 cm 

 

s.2 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

550 

Stolpehul, Udateret 

Muligt stolpehul 

Med let afrundet bund og afrundede sider. 

Fyld: mørkt gråbrunt, langs siderne let iblandet mørkt 

gulbrunt sand. 

Ø 30 cm  dybde 15 cm 

 

s.6 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

551 

Stolpehul, Udateret 

Tvivlsomt stolpehul, mulig bioturbation 

Fyld: blandet mellem gråbrunt og gulbrunt sand, 

diffust afgrænset. 

Ø ca. 27 cm  dybde ca. 11 cm 

 

s.6 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

552 

Stolpehul, Udateret 

Tvivlsomt stolpehul, mulig bioturbation 

Fyld: mørkt sortbrunt, let stenet sand, i bunden 

iblandet gulligt sand. 

Ø ca. 25 cm  dybde ca. 11 cm 

 

s.6 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

553 

Naturfænomen, Udateret 

Bioturbation 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

554 

Stolpehul, Udateret 

Som A552, diffust afgrænset. 

 

s.6 
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Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

Kampagne: 13-12-2018 

526 
Stolpehul, Ældre Bronzealder 

Formodet stolpehul, ikke snittet 

 

Udgravning. 

Stolpehul. 

Fladbundet med lige sider. 

Fyld: meget mørkt gråbrunt sand. 

Ø 30 cm  dybde 18 cm 

 

s. 1 

Tegninger:   

Foto:  3181/275 

Består af:   

Indgår i: 556 

Fund:   

Lag:  

   

528 

Stolpehul, Dørstolpehul, Ældre Bronzealder 

Formodet stolpehul, ikke snittet. 

 

Udgravning. 

Formodet dørstolpe i hus A556, svarende til A533. 

Der blev ved gentagen oprensning gravet lidt dybere 

ned i A528 i forhold til den omkring liggende 

undergrund. 

Rundbundet med let afrundede sider. 

Fyld: overvejende mellem- til mørkebrunt, i den 

nordlige del iblandet gulbrunt sand. I centrum ses et 

muligt stolpe/pælespor i form af rent mørkebrunt 

sand. 

Ø 22 cm  dybde 13 cm, stolpespor Ø 10 cm  dybde 13 

cm 

 

s. 1 

 

Tegninger:   

Foto:  3181/269 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

529 

Stolpehul, Ældre Bronzealder 

Muligt stolpehul, ikke snittet 

 

Udgravning. 

Muligt stolpehul. 

Med usikker bund og sider. 

Fyld: mørkebrunt sand, knap så mørkt som i A528 og 

A533. 

Ø ca. 40 cm  dybde ca. 13 cm 

 

s.1 

Tegninger:   

Foto:  3181/272 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

530 

Stolpehul, Oldtid 

Muligt stolpehul, ikke snittet i forundersøgelsen. 

 

Udgravning. 

Stolpehul. 

Fladbundet med lige sider. 

Fyld: mørkebrunt, i siderne let iblandet mellembrunt 

sand. 

Ø 32 cm  dybde 23 cm 

 

s. 1 

Tegninger:   

Foto:  3181/279, 3181/280 

Består af:   
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Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

533 

Stolpehul, Dørstolpehul, Ældre Bronzealder 

Formodet stolpehul, ikke snittet. Kan ligesom A528 

være en dørstolpe til langhus. 

 

Udgravning: 

Bund af stolpehul. Der blev ved gentagen oprensning 

gravet lidt dybere ned i A533 i forhold til den omkring 

liggende undergrund. 

Rundbundet med afrundede sider. 

Fyld: hovedsagelig mørkebrunt sand 

Ø 19 cm  dybde 9 cm 

Tegninger:   

Foto:  3181/273 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

536 

Grube, Koge-/ildgrube, Ældre Bronzealder 

Formodet grube, ikke snittet 

 

Udgravning. 

Kogestensgrube 

Med lille flad bund og udskrånende, let afrundede 

sider. 

Fyld: a) homogent mørkt gråbrunt, let grusblandet 

sand med spredte trækulsnister, b) homogent mørkt 

gråsort sand med spredte trækulsnister samt 

ildskørnede sten. 

Ø 80 cm  dybde 42 cm 

 

s.3 

Tegninger:   

Foto:  3181/285 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  73: til flotering , Senneolitikum 

Lag:  

   

537 

Stolpehul, Ældre Bronzealder 

Formodet stolpehul, ikke snittet. 

 

Udgravning. 

Stolpehul 

Fladbundet med lige, let skrånende sider. 

Fyld: homogent mørkt gråbrunt sand. 

Ø 23 cm  dybde 18 cm 

 

s.3 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

538 

Grube, Koge-/ildgrube, Ældre Bronzealder 

Formodet grube, ikke snittet. 

 

Udgravning. 

Kogestensgrube 

Rundbundet med let afrundede sider. 

Fyld: lag a) homogent mørkt gråbrunt, let gruset sand 

med spredte trækulsnister. Lag b) homogent mørkt 

gråsort sand med spredte trækulsnister samt enkelte 

ildskørnede sten. 

Ø 60 cm  dybde 26 cm 

 

s.2 

Tegninger:   

Foto:  3181/274 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

539 

Stolpehul, Tagstolpehul, Ældre Bronzealder 

Formodet stolpehul, ikke snittet. 
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Udgravning. 

Stolpehul, tagbærende med stolpespor. 

Rundbundet med lodrette sider. 

Fyld: a) (stolpespor) homogent mørkt gråbrunt sand 

med spredte trækulsnister, b) homogent mellembrunt 

sand, c) som b). 

Ø 31 cm  dybde 50 cm, stolpespor: Ø 18 cm  dybde 50 

cm 

 

s.3 

 

Tegninger:   

Foto:  3181/277, 3181/278 

Består af:   

Indgår i: 556 

Fund:  75: til flotering , Senneolitikum 

Lag:  

   

540 

Grube, Ældre Bronzealder 

Mulig grube, ikke snittet 

 

Udgravning. 

Formodet stolpehul. 

Med let skrånende bund og lige sider. 

Fyld: mørkt gråbrunt blandet med mørkebrunt og 

mellembrunt sand. 

Ø 24 cm  dybde 13 cm 

 

s. 1 

Tegninger:   

Foto:  3181/284 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

541 

Grube, Koge-/ildgrube, Udateret 

Mulig grube, ikke snittet. 

 

Udgravning. 

Kogestensgrube. 

Aflang i fladen, men reelt bestående af to 

nedgravninger/anlæg, hvoraf den sydvestlige er størst 

og fremstår mest reel i snit. Denne er rundbundet med 

afrundede sider. 

Fyld: homogent mørkt gråsort, let grusblandet sand 

med spredte trækulsnister samt enkelte ildskørnede 

sten. 

Længde 82 cm  dybde 18 cm 

 

s.2 

Tegninger:   

Foto:  3181/276 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

543 

Stolpehul, Ældre Bronzealder 

Ikke snittet 

 

Udgravning. 

Rundbundet med lodrette sider. 

Fyld: homogent mørkt gråbrunt sand med få spredte 

trækulsnister. 

Ø 30 cm  dybde 34 cm 

 

s.2 

Tegninger:   

Foto:  3181/270, 3181/271 

Består af:   

Indgår i: 556 

Fund:   

Lag:  

   

544 

Stolpehul, Ældre Bronzealder 

Muligt stolpehul, ikke snittet 

 

Udgravning. 

Muligt stolpehul. 

Rundbundet med afrundede sider. 

Fyld: homogent mørkt gråbrunt sand. 

Ø 23 cm  dybde 10 cm 
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s.2 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

556 

Bygning, 3-skibet hus, Ældre Bronzealder-Yngre 

Bronzealder 

Langhus, treskibet. 

Huset består af tre sæt ind stolpehuller med en 

varieret afstand mellem stolperne, hvilket giver huset 

et trapezformet grundrids. Afstanden øges fra blot 1,1 

m i det østlige sæt til 1,7 m i det midterste og 2,3 m i 

det vestlige. Afstanden mellem de yderste sæt er ca. 

8,5 m, hvilket giver en huslængde på anslået 11-13 m. 

Der blev ikke påvist vægstolper, men i den nordøstlige 

langside markeres en indgang af et stolpesæt (A528 og 

A533). I den vestlige del af huset lå i alt syv 

kogestensgruber, som alle formodes at høre til huset. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:  523, 525, 526, 534, 539, 543 

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

 
 
 
 
 
 
 

FundListe 

 

Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 13-12-2018  

73 Jord  til flotering  Senneolitikum 536 

74 Jord  til flotering  Senneolitikum 523 

75 Jord  til flotering  Senneolitikum 539 

76 Jord  til flotering  Senneolitikum 534 
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Fotoliste 

 

Billed Motiv  Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 02-10-2018  

3181/255 Snitning af stolpehullerne A500 og 

A501 set fra øst  

 500, 501  digitalt foto 08-10-2018 Per Borup 

3181/256 Snitning af stolpehullerne A500 og 

A501 set fra øst  

 500, 501  digitalt foto 08-10-2018 Per Borup 

3181/257 Stolpehul A500 set i snit fra 

østnordøst 

 500  digitalt foto 08-10-2018 Per Borup 

3181/258 Stolpehul A501 set i snit fra vest  501  digitalt foto 08-10-2018 Per Borup 

3181/259 Stolpehul A503 set i snit fra øst  503  digitalt foto 08-10-2018 Per Borup 

3181/260 Stolpehul A505 set i snit fra sydøst  505  digitalt foto 08-10-2018 Per Borup 

3181/261 Stolpehul A506 set i snit fra 

sydvest 

 506  digitalt foto 08-10-2018 Per Borup 

3181/262 Stolpehul A507 set i snit fra 

sydvest 

 507  digitalt foto 08-10-2018 Per Borup 

3181/263 Stolpehul A512 set i snit fra syd  512  digitalt foto 08-10-2018 Per Borup 

3181/264 Stolpehul A511 set i snit fra øst  511  digitalt foto 08-10-2018 Per Borup 

3181/265 Stolpehul A534 set i snit fra vest  534  digitalt foto 09-10-2018 Per Borup 

3181/266 Stolpehul A523 set i snit fra vest  523  digitalt foto 30-10-2018 Per Borup 

   

 

Billed Motiv  Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 13-12-2018  

3181/267 Oversigt over det afrømmede 

areal set fra nord 

   digitalt foto 14-12-2018 Per Borup 

3181/268 Jan i færd med at snitte stolpehul    digitalt foto 14-12-2018 Per Borup 

3181/269 Stolpehul A528 set i snit fra øst  528  digitalt foto 14-12-2018 Per Borup 

3181/270 Stolpehul A543 set i snit fra øst  543  digitalt foto 14-12-2018 Per Borup 

3181/271 Stolpehul A543 set i snit med 

indridsning fra øst 

 543  digitalt foto 14-12-2018 Per Borup 

3181/272 Stolpehul A529 set i snit fra øst  529  digitalt foto 14-12-2018 Per Borup 

3181/273 Stolpehul A533 set i snit fra øst  533  digitalt foto 14-12-2018 Per Borup 
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3181/274 Kogestensgrube A538 set i snit  538  digitalt foto 14-12-2018 Per Borup 

3181/275 Stolpehul A526 set i snit  526  digitalt foto 14-12-2018 Per Borup 

3181/276 Grube A541 set i snit  541  digitalt foto 14-12-2018 Per Borup 

3181/277 Stolpehul A539 set i snit fra vest  539  digitalt foto 14-12-2018 Per Borup 

3181/278 Stolpehul A539 set i snit fra vest  539  digitalt foto 14-12-2018 Per Borup 

3181/279 Stolpehul A530 set i snit  530  digitalt foto 14-12-2018 Per Borup 

3181/280 Stolpehul A530 set i snit med 

indridsning 

 530  digitalt foto 14-12-2018 Per Borup 

3181/281 Jan i færd med at beskrive 

stolpehuller 

   digitalt foto 14-12-2018 Per Borup 

3181/282 Stolpehul A531 set i snit fra øst  531  digitalt foto 14-12-2018 Per Borup 

3181/283 Stolpehul A531 set i snit med 

indridsning fra øst 

 531  digitalt foto 14-12-2018 Per Borup 

3181/284 Stolpehul A540 set i snit fra vest  540  digitalt foto 14-12-2018 Per Borup 

3181/285 Kogestensgrube A536 set i snit fra 

vest 

 536  digitalt foto 14-12-2018 Per Borup 

3181/286 Stolpehuller og kogestensgrube 

A536 set i snit fra vest 

   digitalt foto 14-12-2018 Per Borup 

 
 


