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  Arkæologisk udgravning 

Beretning 
 

Forud for opførelsen af nye boliger har Horsens Museum i vinteren 2016 foretaget en delvist 
bygherrefinansieret udgravning indenfor et ca. 0,8 ha. stort areal midt i Egebjerg by. 
Undersøgelsen blev foretaget på baggrund af en forundersøgelse lavet tilbage i 2007 og dækkede 
et samlet areal på 1762m2. Herudover blev der også lavet en forundersøgelse af et 3056m2 stort 
område, som ikke kunne forundersøges i 2007; dette gav dog ikke anledning til yderligere 
udgravning.  
  Der blev indenfor det undersøgte område registreret i alt 52 forhistoriske anlæg, heraf var 27 
gruber og 13 stolpehuller. Næsten alle gruber indeholdt skårmaterialer, som dateres til perioden 
førromersk jernalder p. II/IIIa. En større grube indeholdt affaldsprodukter fra bronzestøbning 
og jernsmedning, heriblandt fragmenter af digler, essesten, lerforme samt bronze- og jernslagge. 
Et særligt formfragment stammer fra støbningen af en kronehalsring.   
Der blev påvist stolper fra to langhuse, det største med en anslået længde på omtrent 16-17m. 
Husene anses for at være samtidige med de undersøgte gruber. Hele komplekset anses for at 
udgøre en del af et lidt større boplads- og aktivitetsområde, som også omfatter det område, som 
i 2004 blev udgravet på det tilstødende areal mod syd (HOM 1790 lok.3). 
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Undersøgelsens forhistorie  
 
 Efter anmodning fra lodsejer Keld Stidsen foretog Horsens Museum i april måned 2007 en 
arkæologisk forundersøgelse på matrikel 8a i Egebjerg by (jf. forundersøgelsesrapport). Arealet er 
beliggende i nordlig forlængelse af et område, som blev undersøgt i 2004 under registreringsnummeret 
HOM 1790 lok. 3 (sb 120). Der blev ved den lejlighed udgravet tre langhuse og flere gruber fra 
førromersk jernalder. Ikke mindst den ene af gruberne indeholdt et ganske usædvanligt materiale 
bestående af affald fra bronzestøbning, heriblandt flere digler og rester efter støbning af en 
kronehalsring. Det kunne dengang pointeres, at det var første gang, at et arnested for produktionen af 
disse sjældne ringe kunne fastslås sikkert. Gruberne anses for sammen med husene at udgøre et samlet 
bopladsområde, som dateres til førromersk jernalder.  
  Den ca. 0,85 ha. store grund var på daværende tidspunkt i 2007 bebygget med en gård bestående af 
både stuehus, længer og flere udhuse på omtrent halvdelen af arealet. Den resterende del bestod 
foruden en ensilageplads af en have, der delvist var tilplantet med mange større træer. Disse forhold 
vanskeliggjorde åbenlyst en forundersøgelse, som derfor i høj grad blev dikteret af de aktuelle forhold. 
Der blev på baggrund af de udlagte søgegrøfter registreret i alt 34 anlæg. Heraf ansås cirka halvdelen for 
at være forhistoriske og de resterende for at være recente nedgravninger eller rodhuller. 
  I september 2015 rettede lodsejer Keld Stidsen henvendelse til Horsens Museum med anmodning om 
at få foretaget en arkæologisk udgravning af alle de tidligere udpegede områder. En udgravning kunne 
dog først påbegyndes efter, at de fortsat eksisterende bygninger var revet ned. Dette forventedes 
afsluttet primo november 2015. Ved samme lejlighed skulle der yderligere laves en forundersøgelse af 
den del af området, der ikke kunne undersøges i 2007 (jf. fig. 1). 
           
       

     
 
Fig. 1. Den daværende gård på matriklen 8a. Med gråt er markeret de i 2007 udlagte søgegrøfter og med gult de 
efterfølgende tre udpegede områder til udgravning. Området med blåt kunne ikke på daværende tidspunkt undersøges. 
Alle områder udenfor de blå og gule arealer blev frigivet efter forundersøgelsen.   
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Administrative data 
 
Lodsejer Keld Stidsen, Højbovej 14, 8700 Horsens 
21.09. 2015 Horsens Museum anmoder KUAS om godkendelse af udgravningsbudget 
23.09. 2015 Udgravningsbudget godkendes af KUAS 
19.10. 2015 Udgravningsbudget godkendes af lodsejer Keld Stidsen  
19.11. 2015 Udgravningen påbegyndes (19.11.-04.12. 2015 v. Per Borup og Jan S. Jensen, 07.-09.12. 
2015 v. Martin K. Nielsen og Jan Jensen, 15.-16.12 2015 v. Frederik Callesen og Lars Pagh, 25.01.-
09.02. 2016 v. Per Borup og Jan S. Jensen) 
13.01. 2016 Horsens Museum anmoder om en ekstra bevilling til udgravning udenfor de udpegede 
områder.  
14.01. 2016 KUAS godkender nyt budget til færdiggørelse af udgravningen  
 
Muldafrømningen blev i første omgang udført med en gravemaskine på bånd fra Åstruplund 
Entreprenørforretning ApS, mens den senere udvidelse blev udført med en gravemaskine på 
gummihjul fra entreprenør Jens Jørgensen, Østbirk.  
 
 

Topografi 
 
  Det pågældende areal ligger på et let skrånende plateau på nordsiden af Lille Hansted Å, lidt nordøst 
for Hansted ådal. I et lidt større perspektiv er området karakteriseret af et meget varieret terræn med 
både jævne flader, stejlere skråninger og, ned mod Lille Hansted Å, flade engområder.  
  Undergrunden består her af forekomster af henholdsvis rent ler, rent silt og rent sand, som kunne 
variere meget indenfor selv små områder. Det kunne under udgravningen konstateres, at kun den 
øverste del af undergrunden i nogle områder bestod af rent ler, og umiddelbart herunder af nærmest 
rent sand. Leret forekom især indenfor et bælte, der strakte sig fra sydøst mod nordøst indenfor arealet, 
nærmest svarende til udbredelsen af de mange stor gruber, her blev registreret. Dette forhold er med til 
at sandsynliggøre, at gruberne primært blev gravet i forbindelse med lertagning.      
  Det berørte areal viste sig, som de andre stedet museet har gravet i nærområdet, at være præget af 
relativt tykke muldlag.       
 

                                   
                    Fig. 2. Lokaliteten vist på reliefkort. Nederst th. ses Nørrestrand i det indre af Horsens Fjord. 
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Målesystem 
 
 Ligesom udgravningsfelterne blev alle fremkomne anlæg indmålt med højpræcisions-GPS, Trimble R8 
i system UTM Zone 32 ETRS89. Der blev herudover registreret flere profilsnit gennem en række store 
gruber. Her blev disse snit tegnet i forhold til to fix-punkter, som efterfølgende blev indmålt med GPS.  
Data er efterfølgende autodigitaliseret i ArkDigi 3.0.3 og genereret i MapInfo-dataformat (.dat, .id, 
.map, .tab). i. Opmålingsdata ligger på Horsens Kommunes server på G-drevet som eksporterede .csv-
filer.  
 
 

Metode og udgravningsforløb. 
 
 Ved påbegyndelsen af muldafrømningen af de tre udpegede områder var alle bygninger og trærødder 
netop blevet fjernet fra hele området. Ved samme lejlighed var også de søgegrøfter, som blev gravet i 
2007 og havde stået åbne lige siden(!), blevet tildækket. Muldafrømningen kunne derfor foretages af en 
af de gravemaskiner, der havde stået for nedrivningsarbejdet.  
  Muldafrømningen foregik nærmest uproblematisk indenfor alle tre områder, og på trods af stedets 
tidligere anvendelse var forekomsten af recente nedgravninger og andre ødelæggende foranstaltninger 
begrænset til nogle få vandledninger og brønde i område 1. Da hele det undersøgte område i nyere tid 
har ligget udenfor opdyrket mark, og det samtidig var dækket af et relativt tykt muldlag, må 
fortidsminderne generelt anses for at have ligget godt bevaret indenfor alle tre områder. Derimod 
havde først og fremmest de mange rødder fra både store træer og mindre buske afsat sig tydelige spor 
indenfor hele det daværende haveområde. Enkelte steder havde store rødder gennemboret og delvist 
ødelagt nogle gruber, mens mindre og små rødder i andre tilfælde blot virkede forstyrrende under den 
manuelle fladeafgravning af gruberne.  
  Der blev i område 2 afrømmet jord helt ind til kanten af det tidligere stuehus, men der kunne af 
sagens natur ikke foretages undersøgelser under selve huset, der havde været med kælder. Derimod var 
der ingen synlige spor efter flere mindre bygninger, som havde ligget i område 1. Størrelsen af de tre 
afrømmede områder blev på sammenlagt 1607 m2 (fordelt på henholdsvis det sydlige område 1 (679 
m2), det mellemste område 2 (344 m2) og det nordlige område 3 (584 m2)), hvilket således er lidt mindre 
end de udpegede 1762 m2.   
 
  I umiddelbar forlængelse af afrømningen af de tre områder blev der samtidig foretaget en 
forundersøgelse af den del af arealet, som ikke kunne undersøges i 2007. Dette drejer sig et i alt 3056 
m2 stort areal på den østlige og midterste del af matriklen (jf. fig.1). Finansieringen af hele den 
sekundære forundersøgelse blev indeholdt i det eksisterende udgravningsbudget. En del af dette 
område måtte dog fravælges på grund af de tidligere bygninger og ensilagepladsen, som havde skabt en 
utilgængelig overflade. Længst mod øst blev der gravet en 70 m. lang, nordvest-sydøst orienteret 
søgegrøft gennem den tidligere have. Det kunne herved konstateres, at undergrunden i det meste af den 
sydlige halvdel af grøften bestod af hårdt, faststampet undergrundsler, som ikke kunne afrenses 
manuelt, og som hurtigt kom til at stå under vand fra den vandmættede muldlag. På en del af dette 
område lå tidligere en hal. Der blev blot påvist to eller tre mindre, forhistoriske anlæg indenfor hele 
søgegrøften, og da ingen af disse ansås for væsentlige, blev der ikke foretaget nogen udvidelser af 
grøften.  
  
  I både område 1 og 2 fremkom der flere store gruber end forventet, og netop i indbyrdes retning 
mellem de to områder strakte flere gruber sig begge steder udenfor de udpegede områder. Det blev 
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derfor besluttet at lade en forundersøgelse af den tidligere gårdsplads ske som udvidelser af de to felter 
frem for en søgegrøft. Bevaringsforholdene under gårdspladsen var ganske fine, og det afrømmede 
areal blev derfor på godt 440 m2. Resultatet heraf blev, at der fremkom flere nye større anlæg indenfor 
det tidligere frigivne område, derimod ingen indenfor den sekundært forundersøgte del af gårdspladsen. 
En undersøgelse af disse nye anlæg kunne ikke afholdes indenfor det eksisterende udgravningsbudget, 
hvilket betød, at et tillægsbudget hertil måtte finansieres af Kulturstyrelsen. Dette blev udarbejdet i 
løbet af januar 2016, hvorefter udgravningen kunne fortsætte i slutningen af januar med afslutning lidt 
ind i februar måned.  
 

               
 
Fig. 3. Oversigt over alle udpegede og udgravede arealer samt alle fremkomne anlæg. Rød indramning: udpegede arealer, 
gråt: afrømmede arealer, blå indramning: sekundært forundersøgt areal, blåt: sekundært afrømmet areal,  
brunt: forhistoriske gruber. Herudover ses søgegrøfterne fra den primære (rødt) og sekundære forundersøgelse (sort). 
 
 
  Da langt de fleste af de fremkomne anlæg bestod af store, og i flere tilfælde dybe, gruber blev det valgt 
at udgrave dem med en minigraver på bånd. Maskinfører var Jan S. Jensen, og i en kortere periode 
Frederik Callesen, Horsens Museum. Fremgangsmåden bestod i at lægge et maskinsnit gennem gruben, 
eller for de lidt mindre gruber at udgrave den ene halvdel. Afgravningen foregik ved, at jorden - under 
overvågning af en kollega - blev fjernet i meget tynde lag på blot nogle få centimeter, hvorefter fladen 
efter hvert afskrab blev afsøgt og oprenset, og alle fund indsamlet. I tilfælde af fund blev større eller 
mindre områder af gruben afgravet med graveske. Ved denne fremgangsmåde anses også alle mindre 
fund for at være blevet erkendt. Efter ved denne fremgangsmåde at være blevet gravet helt til 
undergrund blev gruben tegnet og beskrevet. I tilfælde af ingen eller relativt få fund i den snittede del af 
gruben blev den resterende del ikke udgravet, men i et par tilfælde blev hele gruben udgravet helt. I et 
enkelt tilfælde blev en af gruberne udgravet med graveske, nemlig grube A68 som indeholdt et særlig 
væsentligt genstandsmateriale i form af støbe- og smedningsaffald. Denne grube blev fra starten 
afgravet med minigraver, men allerede hurtigt, efter fremkomsten af et stykke smeltedigel, ændredes 
afgravningen herefter til ske. Grube A68 blev kun udgravet halvt (den nordlige halvdel) indenfor det 
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afsatte udgravningsbudget, derfor blev den resterende del lige inden jul afdækket med presenning og 
vintermåtter, indtil udgravningen kunne genoptages godt en måned senere.    
 
  På trods af, at næsten alle gruber indeholdt større eller mindre skårmaterialer, blev det i forhold til 
indsamlingpolitikken fra starten besluttet at indsamle alle fund, uanset størrelsen og antallet af skår. I 
tilfælde af tegn på hele eller delvist hele kar blev alle skår herfra holdt adskilt og hjemtaget til museet, 
ellers blev al keramik fra de enkelte gruber gennemgået i felten og kun udvalgt og særligt daterende 
materiale hjemtaget. I nogle tilfælde blev der fra gruben hjemtaget et større skårmateriale end 
oprindeligt ønsket, men her forventes yderligere en sortering på museet inden selve registreringen.     
I den særlige grube A68 blev alle genstande, ned til helt små fragmenter, af bl.a. brændt ler, keramik og 
forglasset materiale frasorteret og hjemtaget, undtaget var kun nogle større stykker ”almindelig” 
keramik. Blandt skårmaterialet var der særlig opmærksomhed på, at også alle små og mindre skår blev 
indsamlet, da disse kunne repræsentere form- eller digelfragmenter. 
 

                  
             
                 Fig. 4. Jan Jensen i færd med at grave trappetrin til udgravningen af grube A74.  
 
 
 Vejret var i hele udgravningsperioden præget af regn, hvilket havde store, dog ikke uoverskuelige, 
konsekvenser for udgravningsforholdene. Den generelt rent lerede overflade betød således, at den 
betydelige nedbørsmængde ikke kunne absorberes i undergrunden men lagde sig dels på fladen dels i 
nogle af de gravede snit gennem gruberne. I forhold til fladen betød dette, at det generelt ikke var 
muligt at afsøge denne for nye anlægsspor. Da iagttagelsesforholdene under selve muldafrømningen 
imidlertid var gode, og der overvejende var tale om store og umiddelbart synlige anlæg, formodes alle 
anlæg at være erkendt her. Kun i forbindelse med nogle stolpehuller fra formodede huse var det 
relevant at afsøge fladen igen, hvilket også netop var muligt på de pågældende tidspunkter.  
  Den megen nedbør og overfladevand, som nærmest overalt havde omdannet fladen til pløre og 
mudder, bevirkede, at udgravningsstrategien løbende måtte planlægges og ændres i forhold til vejret. 
Dette bevirkede, at udgravning af gruber med minigraver, beskrivelse af diverse anlæg og den manuelle 
udgravning af grube A68 normalt blev udført sideløbende.  
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                              Fig. 5. Oversigt over den vestlige del af område 2, set fra vest. 
 
  Ved genoptagelsen af udgravningen i slutningen af januar måned havde flere nætter og dage med frost 
skabt et flere centimeter tykt frostlag overalt i felterne, kun den delvist tildækkede grube A68 var 
frostfri. På trods af flere dages frost kunne udgravningen af denne også herefter fortsætte næsten 
uhindret. Større vanskeligheder skabte her den megen vand, som var løbet til den udgravede, nordlige 
halvdel af gruben. I et forsøg på at afskærme vandet, blev der langs den eksisterende profil lavet en 
smal balk, hvorefter gruben blev udgravet til et niveau lige over vandspejlet nord for balken. Denne 
modstod imidlertid ikke vandtrykket og skred nogle steder sammen. Det blev derfor i stedet for 
besluttet dagligt at dræne hullet for vand med minigraveren. 
 
 

                         
    
 Fig. 6. Udgravning af den sydlige halvdel af grube A68 i januar 2016. Her brød den udlagte balk delvist sammen pga. 
vandtrykket fra den tidligere udgravede nordlige del af gruben. I vandet ligger stadig en isflage. 
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Undersøgelsens resultater 
 
 
  Der blev registreret i alt 52 anlæg indenfor det udgravede område, heraf var 8 recente i form af 
vandledninger og brønde, mens de resterende var forhistoriske. 27 af disse bestod af gruber, som for 
størstedelens vedkommende var store og i flere tilfælde også dybe. Herudover repræsenterer i alt 13 
stolpehuller dels et treskibet langhus dels en formodet stolpekonstruktion med uvis funktion.  
Anlæggene fordeler sig på følgende måde indenfor de enkelte områder:  
område 1: 15 anlæg heraf 11 gruber og 4 stolpehuller, område 2: 5 anlæg heraf 4 gruber, område 3: 5 
anlæg, alle gruber og område 4: 7 gruber og 9 stolpehuller. I den østligste søgegrøft fremkom yderligere 
2 kogestensgruber spredt i søgegrøften. Alle anlæg anses, først og fremmest på baggrund af et større 
keramikmateriale, foreløbigt for at være arkæologisk samtidige og repræsentere et aktivitetsområde fra 
periode II/III i førromersk jernalder. Området anses samtidig for at udgøre en del af det samme 
bopladsområde, som i 2004 blev udgravet på det tilstødende areal mod syd.  
 
 

             
 
                Fig. 7. Oversigt over alle fremkomne anlæg. Med brunt ses gruber, med sort stolpehuller. 
 
 
 
Huse. 
 
Der fremkom i alt 13 stolpehuller fra to forskellige konstruktioner, som begge kan være huse. Begge lå i 
område 1 og med en indbyrdes afstand af ca. otte m. 
Konstruktionen A105, der består af stolperne A82-A88, A92 og A93, formodes at repræsentere 
tagstolper i et treskibet, øst-vest orienteret langhus med i alt seks stolpesæt. Af disse synes kun den 
nordlige stolperække bevaret, mens der af den tilhørende række kun blev erkendt to sikre (A92 og A93) 
fra midten af huset. At det ikke lykkedes at påvise flere af disse stolper skyldes dels nogle store 
omkringliggende gruber, som formentlig har ”spist” flere af disse, dels åbent stående vand i 
udgravningsfeltet, som på et tidspunkt forhindrede yderligere afsøgning af fladen. På grund af disse 
forskellige former for forstyrrelser er det heller ikke muligt at fastslå husets oprindelige antal tagstolper 
sikkert, og dermed heller ikke den samlede huslængde. Med en afstand mellem de formodede yderste 
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stolper på 13,9m har huset haft en anslået længde på 16-17m. Den indbyrdes afstand mellem stolperne 
varierer i længderetningen mellem 3,65m i øst og 3 m i vest. Et muligt indgangsparti ses i midten af 
huset, hvor afstanden er reduceret til 2,5m. Tværspændet mellem tagstolperne er på 2,95-3,0 m. Denne 
afstand svarer helt til den, der karakteriserede flere af husene fra den tidligere undersøgelse mod syd 
(HOM 1790, lok. 3, hus A6301 og A6302), hvilket kan være med til at sandsynliggøre en vis 
samtidighed mellem disse huse, en samtidighed der også kan være reel den nære beliggenhed taget i 
betragtning. Størst sandsynlighed for samtidighed kunne der i så fald være mellem hus A105 og de tre 
huse A6301-03, da orienteringen af disse er næsten ens med en let drejning mod VSV-ØNØ. Med en 
mere øst-vest-lig orientering og en længde på blot ca. 11m skiller hus A6300 sig på flere måder ud fra 
de øvrige.  
 
  Den nærliggende konstruktion A106, som kun er påvist ved 3-4 stolper (A64-A67), synes at have en 
drejning, der snarer svarer til disse tre huse. Hvis der er tale om et hus, har der øjensynligt også været 
tale om en mindre bygning, måske svarende til dem på naboarealet. De påviste stolpehuller, hvoraf det 
ene var foret med nævestore sten, fremstod alle meget tydeligt i snit. Den indbyrdes afstand mellem 
stolperne var i begge tilfælde godt 3m, hvilket svarer til den mellem de tre vestligste i hus A105. 
 
 

                             
 
                             Fig. 8. De to stolpekonstruktioner, og mulige huse, A105 og A106 i område 1. 
 
 
 

        
 
  Fig. 9. Stolpehullerne A67 (tv) og A87 fra henholdsvis hus A106 og A105 set i snit.  
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Gruber. 
 
  De mange gruber ligger på oversigtskortet nærmest indenfor en bræmme, der slynger sig fra sydøst 
mod nordvest. Størst er koncentrationen mod syd i område 1 og 2, mens spredningen umiddelbart er 
lidt større mod nord. Dette billede er selvfølgelig i høj grad bestemt af selve udgravningsfelterne, men 
tendensen synes alligevel til en vis grad at være reel. Således må den koncentrerede udbredelse anses for 
at være afgrænset mod både sydøst, sydvest og nordøst. Denne udbredelse er formentlig samtidig med 
til at afspejle funktionen af de fleste større gruber, da undergrunden netop indenfor dette område består 
af ler, mens den udenfor i højere grad er siltet eller sandet. Der er således formentlig overvejende tale 
om lertagningsgruber. Dette blev også flere steder bekræftet under undersøgelsen, hvor grubernes 
udstrækning og dybde i mange tilfælde fulgte undergrundens materialesammensætning. Selvom 
undergrunden her i fladen bestod af rent ler, var det generelt kun i indtil relativ ringe dybde, hvilket 
sandsynligvis også afspejles i grubernes dybde. Det kunne derfor også konstateres, at flere af de 
arealmæssigt største gruber samtidig var dem med mest moderat dybde; her var kun det øverste, og 
relativt tynde, lerlag afgravet, men over et større område. I modsætning hertil var nogle af de dybeste 
gruber også relativt små i omfang. Disse var også nedgravet i områder med et lidt tykkere lerlag øverst i 
undergrunden. I nogle tilfælde dækkede gruberne imidlertid også over flere mindre og ikke samtidige 
nedgravninger, som kunne være delvist nedgravet i ældre gruber. Grube A61 dækkede på denne måde 
over en række relativt små, rundbundede gruber med en diameter på under en meter (fig. 11).    
  Med en udstrækning på ca. 7 x 4 m, og et areal på godt 22 m2, var grube A69 den arealmæssigt største 
af alle gruberne. Dybden af denne ret fladbundede grube varierede mellem blot 20 cm i syd og 55 cm i 
nord. Lidt mindre var gruberne A58 (20 m2), A57 (17 m2) og A62 (15 m2), som alle var karakteriseret af 
et uregelmæssigt omrids og med en dybde, der ikke oversteg 60 cm. Et generelt homogent fyldlag viste 
sig i alle gruberne at dække over flere lidt mindre, isolerede nedgravninger, så de snarere må betegnes 
som egentlige grubekomplekser. Da nedgravningerne i flere tilfælde var foretaget ned i ældre 
nedgravninger, skal det primære formål for disse formentlig ikke anses for at have været 
råstofudvinding. 
 

                       
 
                      Fig. 10. Den arealmæssigt store grube A57 set i snit fra sydøst.  
 
 
 Nogle lidt mindre og i fladen veldefinerede gruber var både dybere og mere regelmæssigt nedgravet, og 
umiddelbart af en mere funktionel karakter. Gruberne var i fladen afrundede til ovalformet og generelt 
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resultatet af en enkelt nedgravning. Blandt de mest markante af denne type er gruberne A50, A54, A59, 
A68, A71, A74 og A78 samt de to tæt liggende A51 og A52. For de to sidstes vedkommende var den 
nordlige grube A52 også gravet lidt ned i siden på den således ældre grube A51 (fig. 9). Begge gruber 
indeholdt et større skårmateriale. Det samme gjorde gruben A50, som bestod af en meget regelmæssig, 
fladbundet primær nedgravning (fig. 10). Inden opfyldningen med et nu rundbundet sætningslag var en 
del af gruben blevet genopfyldt med undergrundsmateriale bestående af rent ler.    
 
 

      
 
Fig. 11. Gruberne A51 og A52 (tv) og grube A61, som viste sig at bestå af flere mindre, primære og sekundære 
nedgravninger. 
 
  Den dybeste af gruberne, A74, målte ca. 2 x 3,4 m i fladen og nåede en dybde af 150 cm. Den havde 
en tilnærmelsesvis flad til let skålformet bund og næsten lodrette sider. Gruben, der først blev udgravet 
manuelt men senere snittet med minigraver, ansås i begyndelsen for at kunne være en brønd. Dette blev 
yderligere bekræftet, da der ret hurtigt begyndte at stå vand i gruben. Men også her kunne det 
konstateres, at undergrunden meget brat skiftede karakter ved grubens bund, hvor den under et massivt 
lerlag bestod af rent sand. Den manglende evne til at absorbere vandet tyder på, at der under sandlaget 
findes yderligere lerlag, eller at grundvandet blot står højt på stedet. Det kan derfor heller ikke afvises, 
at gruben reelt har fungeret som brønd. I grubens opfyldningslag fremkom et større skårmateriale 
(X12-15).   
 
 

        
 
Fig. 12. Den dybeste grube A74 (tv) og grube A50 set i snit. I sidstnævnte er en primær, kantet nedgravning nederst 
blevet genopfyldt med undergrundsmateriale bestående af rent ler. 
 
 
  Ganske karakteristisk for denne tids gruber var de fleste efterfølgende blevet fyld op med affald. Der 
fremkom derfor stort set også fund i alle gruberne, først og fremmest i form af større eller mindre 
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skårmaterialer. I en del af gruberne var der også blevet deponeret større og mindre marksten. I de fleste 
tilfælde lå stenene tilfældigt indlejret i grubens fyld, og dette var formentlig også tilfældet flere steder, 
hvor stenene lå mere koncentreret. Men i nogle gruber lå stenene som egentlige stenpakninger, enten på 
bunden af eller øverst i gruben, og i den godt 4 x 2,5 m store grube A55 dannede de mange og tæt 
pakkede sten nærmest en røse indlejret i og over størstedelen af gruben (jf. fig. 14). Hvorvidt disse 
anlæg har haft en særlig funktion er fortsat uklart, men det kan ikke udelukkes, at der også her blot er 
tale om almindeligt deponerede (markrydnings-)sten. I alle tilfælde var der tale om ubrændte marksten, 
og der sås i grubernes fyld heller ikke andre spor efter anvendelsen af ild eller varme. 
 
 

          
 
Fig. 13. Stenkoncentrationer henholdsvis øverst (tv, A78) og i bunden (A54) af en af de mindre gruber.  
 

          
 
Fig. 14. Den massive stenpakning i grube A55 set i fladen (tv) og i snit. 
 
 
Den relativt store mængde keramik fremkommet i de fleste af gruberne anses i alle tilfælde for at være 
deponeret som affald. Keramikken består hovedsageligt af forskellige husholdningskar, men herudover 
også nogle fint glittede og ganske tyndvæggede kar, som tydeligvis repræsenterer den fineste del af 
inventaret. Karakteristiske elementer er bl.a. båndformede, i flere tilfælde meget brede, ører, en kort 
hals med lige afskåret rand og en liste med fingerindtryk lidt nedenfor randen. Den overvejende meget 
ensartede keramik er med til at datere gruberne til en relativ snæver periode mellem den mellemste til 
den sene del af førromersk jernalder, umiddelbart med en overvægt fra den tidlige del af sen førromersk 
jernalder. I få tilfælde var nogle ører let X-formede og nogle rande let facetterede. Et løsfund fra fladen 
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tæt ved stolpehullet A67 i område 1 skal muligvis dateres til ældre romersk jernalder ellers tiden lige op 
til. Af øvrige fund var bl.a. dele af ildbukke fra de to nærliggende gruber A68 og A71 foruden en 
lerblok fra A68.  
 

                                     
                                                 Fig. 15. Lerkop fra grube A52. 
 
  Grube 68, der lå midt i den sydlige udkant af område 1, indeholdt som den eneste et materiale, som 
kan være med til at afspejle sikre aktivitetsspor, nemlig i form af smedning og bronzestøbning. Da det 
ret tidligt efter de første fund af genstande stod klart, at disse umiddelbart kunne sammenlignes med 
nogle fund med relation til bronzestøbning i en tidligere udgravet grube på naboarealet, fik denne grube 
særlig opmærksomhed. Fra begyndelsen blev den ligesom de øvrige gruber forsøgt snittet med 
minigraver, men da det første digelfragment ret hurtigt dukkede op, ændredes metoden til manuel 
gravning med graveske.  
  Gruben fremstod i fladen svagt firkantet med afrundede hjørner og målte her ca. 3,8 x 3,8 m. Hele 
den sydlige halvdel af gruben lå fra begyndelsen udenfor det afrømmede felt, og først efter endt 
udgravning af den nordlige halvdel, blev også den sydlige del afdækket med minigraver. Gruben blev på 
denne måde udgravet over to omgange med en mellemliggende registrering af den opståede nordvendte 
profil midt gennem gruben. Fremgangsmåden har betydet, at de to halvdele ikke er blevet registreret 
ensartet, alligevel er det muligt at sammenligne og relatere både fund og de gjorte iagttagelser til 
hinanden.      
Under udgravningen af den nordlige halvdel var der foruden alle genstande også særligt fokus på 
eventuelle aktivitetsspor i gruben. Særlig i to områder syntes sådanne spor at kunne iagttages, nemlig i 
form af et rødbrændt lerlag på grubens nordvestlige kant samt et næsten sortfarvet lerlag fra kanten af 
dette og indtil cirka midten af gruben (jf. fig. 16). De jævne, fladedækkende lag tyder begge på 
anvendelse af ild eller varme, selvom trækul stort set var fraværende. Dette fravære kunne i så fald 
antyde særligt høje temperaturer, hvor al trækul forbrændes til aske. Det sorte lag, som ikke umiddelbart 
dækkede den nordøstlige del af gruben, var relativ tykt og syntes dannet gennem flere faser. Dette 
fremgik ikke mindst af, at der indlejret i laget lå en eller flere horisonter af næsten rent gult ler med 
karakter af undergrundsler. Ved den første afdækning af denne lerhorisont blev det også anset for at 
repræsentere undergrundsler in situ.  
Der fremkom ved udgravningen af grubens nordlige halvdel fund af bl.a. digelstumper og -fragmenter 
både over og under det sorte ”askelag”, men de fleste i selve dette lag. Genstandene er sammen med de 
øvrige ild- og varmeindikerende elementer med til at sandsynliggøre, at de overvejende repræsenterer 
forskellige affaldsprodukter fra bronzestøbning. Hertil kræves høje temperaturer på mellem 900-1100 
ºC, hvilket både kunne forklare tilstedeværelsen af rødbrændt undergrundsler og det nærmest totale 
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fravær af egentlig trækul. Det var imidlertid fortsat uklart, om de forskellige rester af 
aktivitetshorisonter lå in situ i gruben, eller der udelukkende var tale om deponeret affald.   
I midten af gruben lå herudover også en koncentration af mere almindelige lerkarskår (jf. fig. 19), som 
ellers kun forekom sporadisk i resten af grube.  
 

             
  
 Fig. 16. Den afrensede nordvestlige del af grube A68. I forgrunden ses op langs grubens vestlige side et lag af rødbrøndt 
ler og her nedenfor et delvist sort ”askelag”. 
 

              
 
  Fig. 17. Den afrensede nordvestlige del af grube A68 set fra nord i et niveau lige under det, der ses på fig. 16. Op langs 
grubens vestlige side ses resterne af et gult lerlag, som der var dækket af næsten sortfarvet ”askelag” umiddelbart nedenfor 
det rødbrændte lerlag. Det gule lerlag minder om lag b i grubens sydlige halvdel (jf. fig. 21).  
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                 Fig. 18. Fragment af digel i det rødbrændte lerlag øverst i den vestlige del af grube A68. 
 
 

               
 
Fig. 19. Grube A68 set i snit fra nord. Det sorte askelag – med keramik - ses her som en næsten vandret horisont midt 
i gruben. 
 
 
  Under udgravningen af grubens sydlige halvdel stod disse forhold mere klart, da de forskellige 
laghorisonter her fremstod tydeligere afgrænset. Under udgravningen skred den nordlige kant af 
gruben, som var udlagt med en smal balk, som nævnt sammen under vandets tryk, men efter 
genoprensningen fremstod lagserierne i den nye profil tydeligere, så de også nemmere lod sig relatere til 
fladen. 
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Efter fjernelsen af det øverste brunlige opfyldningslag kunne det sortfarvede ”askelag” (lag a) også her 
erkendes over hele den vestlige og midterste del af gruben. Ved fortsat afgravning af askelaget kunne 
der herunder snart udskilles tre tydeligt adskilte lagserier, som udover askelaget bestod af et gråligt 
lerlag uden ildspor (lag c) samt midt i gruben en velafgrænset, nærmest rektangulær, ca. 4-6 cm tyk 
horisont af gult undergrundsler (lag b). Rundt langs kanten af denne lerhorisont, og delvist under 
denne, lå indenfor en smal bræmme en koncentration af cirka nævestore sten (fig. 21). Stenene, der var 
varmepåvirkede men ikke ildskørnede, synes netop at have omkranset lerlaget.  
Det sorte lag a lå fortsat i en relativ tyk, men nu mere afgrænset og tilnærmelsesvis afrundet horisont 
vest for lerlaget, hvor det dækkede fladen helt ud til kanten af gruben. Et tilsvarende askelag lå desuden 
i en kort bræmme helt op til den østlige kant af lerlaget, hvor det dækkede over stenbræmmen.  
  Lagserierne danner en tilnærmelsesvis vandret flade midt i gruben. Det vil være oplagt at tolke de 
forskellige horisonter som en samlet aktivitetsflade med et stenforet og lerbelagt ildsted (lag b), som 
mod nord, vest og syd er omgivet af et askelag (a). Talrige fund af støbe- og smedeaffald tyder i så fald 
på, at man her har udøvet bronzestøbning. De fremkomne genstande, langt størstedelen fra det sorte 
lag a, er generelt meget fragmenterede men omfatter bl.a. digler, lerforme og essesten. Også 
forekomsten af et par kugle- til dråbeformede bronzeperler er med til at antyde, at støbningen kan være 
foregået hernede i gruben. 
 

               
 
Fig. 20. Udvalg af forskelligt affald fra bronzestøbning fra grube A68: digelfragmenter heriblandt en hældetud (midten 
tv), et stykke af lerkernen fra støbning af en kronehalsring (midten th) samt et formodet ”indhældningshul” i ler fra 
bronzestøbning. 
 
 
  Digelfragmenterne repræsenterer flere forskellige digler, som også synes at variere i størrelse. Diglerne 
er lavet af ler, som er stærkt forglasset på ydersiden. I to tilfælde er også en smal hældetud bevaret.  
  Der blev ligeledes fundet talrige fragmenter af forskellige lerforme, som karakteristisk er rødbrændte 
på ydersiden og sorte på indersiden. Af særlige formdele er en nærmest timeglasformet ”lerdims” med 
et gennemgående hul, som formentlig udgør indhældningshullet i forbindelse med bronzestøbning. På 
to formfragmenter ses på ydersiden en rund, flad knop; måske har disse fungeret som standringe under 
støbningen. Små forekomster af bronzeslagger på indersiden af nogle meget tyndvæggede ”lerkarskår” 
tyder på, at disse også har været anvendt ved støbning, enten som digel eller form. Skårene minder om 
almindelige lerkarskår, blot viser de tegn på kraftigt sekundær varmepåvirkning.  
Det er endnu ikke klart, hvilke genstande der er blevet støbt i de pågældende lerforme, men i to, 
muligvis tre, tilfælde drejer det sig med sikkerhed om en kronehalsring. Blandt fundene er således to 
mindre dele af den takkede lerkerne (jf. fig. 20), som den efterfølgende voks- og lerpakning blev bygget 
op omkring under støbning i á cire perdue-tekning. En tredje, relativt krummende formdel stammer 
formentlig fra formens overside. En lignende lerkerne fra en kronehalsring blev i 2004 fundet sammen 
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med bl.a. flere digler i en grube (A6200) (jf. fig. 22) ikke langt fra grube A68, og det kan ikke udelukkes, 
at de to gruber ikke blot rummer restprodukter fra de samme bronzestøbere men også fra den samme 
støbning. 
Der blev foruden disse restprodukter også fundet flere mindre klumper af jernslagger (X83) samt nogle 
små genstande af jern i grube A68. De håndværksrelaterede aktiviteter har således formentlig også 
omfattet jernsmedning, derimod tyder intet, at dette ligesom bronzestøbningen er foregået nede i 
gruben, hvor der heller ikke blev påvist forekomster af smedeskæl.  
                

               
 
Fig. 21. Bunden af den sydlige del af grube A68 set i snit fra nord efter delvis udgravning. I midten ses den gule 
lerhorisont (lag b), som mod øst (tv) omkranses og delvist underlejres af en samling nævestore sten. Udbredelsen af det 
sorte askelag (lag a) er her begrænset til området vest for disse sten, men har også dækket det gule lerlag indtil 
stenbræmmen. 
 
    
  Samlet set repræsenterer de samlede fund fra denne udgravning og udgravningen i 2004 en 
arkæologisk samtidig bebyggelse med foreløbig seks huse foruden en række, hovedsagelig større, gruber 
og grubekomplekser. På baggrund af et stort keramikmateriale dateres bebyggelsen til perioden 
førromersk jernalder p II-IIIa eller ca. 300-100 f.Kr., en datering der også stemmer overens med den 
typologiske datering af husene.   
  Husene og de mange gruber karakteriserer ganske godt en af denne tids mindre bebyggelser, og tages 
husenes moderate størrelser i betragtning alene, antyder de heller ikke en økonomisk eller social status 
udover det normale. Dette kunne måske i første omgang stride imod fundene fra gruberne A68 og 
A6200 (HOM 1790), som viser at bl.a. de særlige kronehalsringe er blevet støbt på lokaliteten. Disse 
ringe forbindes ikke blot med offerhenlæggelser i Danmark men også med fjerne handelsforbindelser til 
Østeuropa og Sortehavet, hvor tilsvarende ringe er fundet. Fundene fra Egebjerg er ikke mindst i denne 
sammenhæng vigtige, fordi det nu for første gang er påvist, at kronehalsringene er fremstillede lokalt og 
ikke importeret via langdistancehandel. Hvorvidt nogle fund fra Ukraine i stedet kunne være resultatet 
af en dansk eksport er nok tvivlsomt, og måske er ringene, på trods af at de umiddelbart udgør en ret 
homogen type, flere steder fremstillet lokalt. Måske har bronzesmeden i Egebjerg været en omrejsende 
håndværker og ikke den lokale smed.        
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Fig. 22. Den sydlige del af udgravningsfeltet med huse og gruber. Grube A68 i den sydlige kant af område 1 er markeret 
med blåt. Herunder ses udgravningsfeltet med de væsentligste fund fra undersøgelsen af det tilstødende areal i 2004 
(HOM 1790 lok. 3). 
 

                         
 
 
 
 

Fremtidigt arbejde på stedet  
 
Efter endt udgravning anses hele matrikel 8a for færdigundersøgt, og hele området kunne derfor 
frigives ved undersøgelsens afslutning. Da det pågældende areal ligger indenfor et område med relativ 
tæt bebyggelse fra ældre jernalder, som også er registreret og undersøgt på naboarealerne, bør der i 
forbindelse med fremtidige anlægsarbejder i nærområdet foretages arkæologiske forundersøgelser. 
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Anlægsliste 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering  Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 19-11-2015  

50 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

    

51 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

 4   

52 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

 4   

54 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

    

55 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

 1   

56 Fyldskifte Fyldskifte Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

    

57 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

 8   

58 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

 1   

59 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

    

60 Vandteknisk 

anlæg 

Vandteknisk 

anlæg 

Nutid     

61 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

 7   

62 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 
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64 Stolpehul Stolpehul Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

  106  

65 Stolpehul Stolpehul Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

  106  

66 Stolpehul Stolpehul Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

  106  

67 Stolpehul Stolpehul Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

  106  

68 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

 2   

69 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

 3   

71 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

 5   

72 Vandteknisk 

anlæg 

Vandteknisk 

anlæg 

Nutid     

74 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

    

75 Grube Koge-/ildgrube Oldtid     

76 Grube Grube Oldtid     

77 Grube Koge-/ildgrube Oldtid     

78 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

 3   

79 Grube Grube Oldtid     

80 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

    

81 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 
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82 Stolpehul Tagstolpehul Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

  105  

83 Stolpehul Tagstolpehul Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

  105  

84 Stolpehul Tagstolpehul Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

  105  

85 Stolpehul  Oldtid     

86 Stolpehul Stolpehul Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

  105  

87 Stolpehul Tagstolpehul Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

  105  

88 Stolpehul Tagstolpehul Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

  105  

89 Recent 

forstyrrelse 

Recent 

forstyrrelse 

Nutid     

91 Recent 

forstyrrelse 

Recent 

forstyrrelse 

Nutid     

92 Stolpehul Tagstolpehul Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

  105  

93 Stolpehul Stolpehul Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

  105  

94 Stolpehul  Oldtid     

95 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

    

96 Vandteknisk 

anlæg 

Vandteknisk 

anlæg 

Nutid     

97 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

    

99 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 
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Jernalder (per.3A) 

100 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

    

101 Grube Grube Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

    

102 Vandteknisk 

anlæg 

Vandteknisk 

anlæg 

Nutid     

105 Bygning 3-skibet hus Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

   82, 83, 84, 

86, 87, 88, 

92, 93 

106 Afgrænsning Hegn Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

   64, 65, 66, 

67 
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 Anlægsbeskrivelse 

 

Kampagne: 19-11-2015   

50 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 270 

Dybde i cm: 92 

Flade: rund 

Side: lige 

Bund: flad til skrå 

Nuance: mørk 

Beskrivelse: regelmæssig nedgravning, kan være 

funktionsanlæg, men funktionen er uvis. 

Fyld: 

lag a: homogent, meget humøst, mørkebrunt, let leret 

sand. Indeholder spredte skår og sten samt trækul. 

lag b: heterogent, blandet mellem gråbrunt og gult, let 

leret sand. Indeholder keramik, sten og trækul. I 

bunden af laget forekom en tynd horisont med mange 

hvidbrændte knogler. 

lag c: næsten homogent mørkt gråbrunt, sandet ler. 

Indeholder et næsten massivt lag af keramik og ca. 

nævestore sten. Laget udgør en del af lag b. 

lag d: nærmest som lag b, men indeholder klumper af 

ler 

lag e: homogent gult, let sandet ler. Er omlejret 

undergrundsler, der kun fremstår en anelse mørkere 

end undergrundsleret. Nedgravningen fremstår 

tydeligt. 

 

s. 7 

Tegninger:   

Foto:  2278/171 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  59: Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 

60: Keramik diverse, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 74: 

Bearbejdet: knusesten, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Lag:  

   

51 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 224 

Dybde i cm: 74 

Flade: aflang oval 

Side: lige 

Bund: afrundet 

Nuance: mørk 

Beskrivelse: 

I snit kunne det - i modsætning til i fladen - iagttages, 

at gruben skæres af den nærliggende grube A52. 

 

a) homogent, humøst, let leret mørkebrunt sand. 

Indeholder keramik og få spredte stykker trækul. 

b) kan ved beskrivelsen ikke adskilles fra a. 

c) nærmest som a), men indeholder spredte partier af 

gult ,leret sand. 

d) næsten som c) men mere iblandet gult leret sand. 

e) del af d). 

f) gult lerblandet sand (undergrund). 

g) omlejret undergrundsmateriale bestående af gult 

sandblandet, siltet ler. 

 

Tegning nr.T4 

Tegninger:  4 

Foto:  2278/129, 2278/130, 2278/131, 

2278/173, 2278/174 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  37: Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Lag:  

   

52 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 
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Diameter i cm: ca. 270 

Dybde i cm: 126 

Flade: aflang oval 

Side: lige 

Bund: skrå 

Nuance: mørk 

Beskrivelse: 

I snit kunne det - i modsætning til i fladen - iagttages, 

at gruben skærer den nægliggende grube A51. 

a) homogent,humøst, let leret, mørkebrunt sand. Som 

A51 lag a. 

b) homogent, let humøst, let leret, mørkt gråbrunt 

sand. Indeholder en del keramik, som er særligt 

koncentreret i bunden af laget, samt spredt trækul, 

foruden nævestore sten. 

c) blandet gult sand og let leret, mørkebrunt sand. 

d) som a) 

e) overvejende gult sandblandet ler. 

f) heterogent, blandet gult og mellem gråbrunt, 

sandblandet ler. 

g)næsten som f) men mere heterogen 

 

Tegning nr.T4 

Tegninger:  4 

Foto:  2278/129, 2278/130, 2278/132, 

2278/172, 2278/173, 2278/174 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  36: Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 

38: Lerskive, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre 

Førromersk Jernalder (per.3A); 42: Keramik diverse, 

Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A); 55: Lerskive, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 

56: Keramik diverse, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 70: 

Karside / hel profil, uornamenteret, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 

71: Keramik diverse, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Lag:  

   

54 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 168 

Dybde i cm: 32 

Flade: oval 

Side: skrå 

Bund: flad 

Nuance: mørk 

Beskrivelse: Funktionen er uvis 

Fyld: 

lag a: homogent, mørkt gråbrunt, humøst, sandet, 

fedtet ler. 

lag b: blandet gråsort og mørkt gråbrunt, sandet ler. 

Her i ligger et nærmest kompakt lag af godt 

nævestore, ubrændte sten. Stenene ligger centreret 

under og lige udenfor den udlagte, ca 35 cm brede 

balk. I fylden var en del små klumper rødbrændt ler, 

spredte stykker trækul og små stykker keramik. Blandt 

stenene var en knusesten. 

 

s. 5 

Tegninger:   

Foto:  2278/170 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  73: Bearbejdet: knusesten, Mell. 

Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

Lag:  

   

55 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 450 

Dybde i cm: 115 

Flade: oval 

Side: ukarakteristisk 

Bund: uregelmæssig 

Beskrivelse: 

1) Kompakt lag af marksten (ubrændte) som i størrelse 

varierer mellem nævestore til godt hovedstore. Kun 

nogle få er lidt større, og hovedparten er ca. 

barnehovedstore. Mellem stenene ses en fyld af 

homogent, mørkebrunt, let humøst ler, som minder 

om lag 2. I fylden mellem stenene ses flere skår i 

profilen. 

2) Homogent mørkebrunt, humøst ler. Minder om lag 

1), men fylden er mere humøs. Laget indeholder 
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spredt keramik, som både kunne opsamles herfra på 

fladen og i profilen. 

3) Omlejret rent gult undergrundsler, sterilt. 

4) Overvejende lyst gråbrunt svagt undergrundsler. I 

profilen sidder et enkelt større sideskår, ellers fylden 

sterilt. 

5) Bremme af overvejende mørkebrunt iblandet gult 

og lyst gråbrunt ler. 

6) Horisont af gult undergrundsler iblandet lyst 

gråbrunt ler. 

 

Hele gruben A55 synes både at være gravet og opfyldt 

indenfor relativ kort tid, hvor der heller ikke er tale om 

flere separate nedgravninger. Den tolkes som en 

lertagningsgrube, der øverst blev opfyldt med 

markrydningssten. 

 

Tegning nr. T1 

Tegninger:  1 

Foto:  2278/34, 2278/35, 2278/36, 2278/37, 

2278/38, 2278/39, 2278/40, 2278/41, 2278/42, 

2278/43, 2278/44, 2278/45, 2278/46, 2278/61, 

2278/62, 2278/63, 2278/64, 2278/65 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  25: Bearbejdet: knusesten, Mell. 

Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A); 26: Keramik diverse, Mell. 

Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A); 27: Brændt ler, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Lag:  

   

56 

Fyldskifte, Fyldskifte, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Plamage af rødbrændt ler, havde kun en ringe dybde. 

Muligt ildsted. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

57 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 680 

Dybde i cm: 42 

Flade: aflang 

Side: afrundet udskrånende 

Bund: uregelmæssig 

Nuance: mørk 

Beskrivelse: 

a) næsten homogent mørkebrunt, let sandet ler med 

spredte klumper af små linser af gult ler. Indeholder 

enkelte nævestore sten  og spredte skår. I bunden 

mod nord fremkom en koncentration af skår fra 

forskellige kar. 

b) undergrund: vekslende mellem ren fed gult ler og 

nærmest rent fint gult sand. Mod nord er der mere 

sandblandet ler. 

 

Tegning nr. T8 

Tegninger:  8 

Foto:  2278/166, 2278/167 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  64: Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 

65: Keramik diverse, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Lag:  

   

58 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 535 

Dybde i cm: 68 

Flade: uregelmæssig 

Side: skrå 

Bund: uregelmæssig 

Beskrivelse: 

 

Tegning nr. T1 

1) Homogent mørkebrunt humøst ler med få spredt 

trækulsnister + en stor sten i snit samt flere store sten 

i fladen mod vest. I fladen få spredt keramik skår samt 
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få skår i snittet. 

2) Mellem gråbrunt lidt spættet med gulbrunt ler med 

flere store sten. 

3) Mellem gråbrunt svagt spættet med gulbrunt ler. 

4)Gult omrodet undrgrundsler. ( Undergrunden består 

af gulbrunt ler med mange små sten) 

 

Gruben tolkes som en lertagningsgrube. 

Tegninger:  1 

Foto:  2278/66, 2278/67, 2278/68 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  31: Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Lag:  

   

59 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 140 

Dybde i cm: 66 

Flade: rund 

Side: skrå 

Bund: skrå 

Beskrivelse: 

Fyld: lag a: homogent mørkt gråbrunt, let humøst, 

sandblandet ler spættet med større og mindre stykker 

rødbrændt ler samt spredte trækulsnister. Indeholder 

en samling af større og mindre marksten foruden 

spredt keramik og flint. 

lag b: mellem gråbrunt, let humøst, sandblandet ler 

spættet med gulbrunt ler/silt. Indeholder enkelte sten 

samt mindre stykker rødbrændt ler og spredte 

trækulsnister. 

lag c: gulbrunt, omrodet undergrundsler/silt med flere 

tynde striber af mellem gråbrunt, sandblandet ler. 

Gruben tolkes som en lertagningsgrube 

 

s. 2 

Tegninger:   

Foto:  2278/30, 2278/31, 2278/32, 2278/48, 

2278/49 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  28: Afslag, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 29: 

Keramik diverse, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 30: Brændt ler, 

Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

Lag:  

   

61 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: >260 

Dybde i cm: 56 

Flade: oval 

Side: lige 

Bund: uregelmæssig 

 

Beskrivelse: 

Bemærk: Anlægget er ikke afgrænset mod nord -> 

beliggende ud til feltgrænse/vandledning. En moderne 

grøft skærer anlægget mod øst. 

I anlæggets sydvestlige del fremkom mod bunden 

hovedparten af et meget tyndt og finglittet lerkar. 

(placeret i kanten af grøften). 

Den indsamlede keramik stammer primært fra lag a). 

 

Fyld- / lagsbeskrivelse: 

a) Overvejende homogent mørkbrunt/ mørk gråbrunt 

humøst ler. I bunden mod vest dog mere heterogen: 

mellemgråt ler, iblandet gulbrunt ler. Indeholder 

keramik og lidt spredte trækulsnister. 

b) Nogenlunde homogen gulgråt siltet ler. 

c) Heterogen lys- til mellem gråt/gulgråt silt spættet 

med / linser af mørkgråt silt. 

d) Homogen mørkgrå ret leret silt. Spredte 

trækulsnister og få ganske små stumper keramik. 

e) Homogen mørk brungråt siltet ler, der dog virker ret 

kompakt/hårdt. Indeholder lidt trækul. 

f) Overvejende homogent mellembrunt ler, mod øst 

dog tynde striber af gråt ler, hvori enkelt (e) skår. 

 

UG 1: Fed/kompakt gulbrunt ler. 

UG 2: Lysgråt og gult silt og sand. 

 

Tegning nr.T7 

 

Ved efterrensning af profilet fremkom det, der tolkes 
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som et muligt stolpehul under gruben. Stolpehullet 

kan være en tagstolpe til huset, dette underbygges 

også af dens placering og afstand i forhold til de øvrige 

stolper. Da gruben gennemskar stolpehullet, må 

denne anses for at være yngre end stolpehullet og 

dermed også huset. 

 

Stolpehullets bredde 36 cm, dybde 52 cm 

Fyld: overvejende gult ler let farvet af lyst gråbrunt ler. 

Bund og sider er markeret af en ca. 4-6 cm bred 

horisont af lyst- til mellem gråbrunt ler. 

s. 9 

Tegninger:  7 

Foto:  2278/105, 2278/106, 2278/107, 

2278/184 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  33: Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 

84: Keramik diverse, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 85: 

Bearbejdet: knusesten, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Lag:  

   

62 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Gruben blev snittet men ved en fejl ikke beskrevet. 

Der var tale om en uregelmæssig nedgravning med 

ringe dybde og umiddelbart uden fund. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  34: Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 

86: Keramik diverse, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 88: 

Keramik diverse, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Lag:  

   

64 

Stolpehul, Stolpehul, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 42 

Dybde i cm: 19 

Flade: rund 

Side: lige 

Bund: skrå 

Nuance: lys 

Beskrivelse: 

Fyld: sterilt, overvejende gult ler blandet med lyst 

gråbrunt ler. Minder om A66. 

 

s. 1 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 106 

Fund:   

Lag:  

   

65 

Stolpehul, Stolpehul, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 23 

Dybde i cm: 12 

Flade: rund 

Side: lige 

Bund: flad 

Nuance: lyst 

Beskrivelse: 

Fyld: let heterogent, blandet lyst gråbrunt og gult ler. 

Tydeligt afgrænset. 

 

s. 1 

Tegninger:   

Foto:  2278/57 

Består af:   

Indgår i: 106 

Fund:   

Lag:  

   

66 

Stolpehul, Stolpehul, Mell. Førromersk Jernalder 
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(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 29 

Dybde i cm: 26 

Flade: rund 

Side: lige 

Bund: flad 

Nuance: lys 

Beskrivelse: 

Fyld: blandet lyst gråbrunt og gult ler (som A65). Hele 

den nedre del af hullet er tæt pakket med ca. 

nævestore, ubrændte marksten, heriblandt en 

knusesten. 

 

s. 1 

Tegninger:   

Foto:  2278/57, 2278/58, 2278/59 

Består af:   

Indgår i: 106 

Fund:  35: Bearbejdet: knusesten, Mell. 

Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

Lag:  

   

67 

Stolpehul, Stolpehul, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 29 

Dybde i cm: 16 

Flade: rund 

Side: lige 

Bund: flad 

Nuance: 

Beskrivelse: 

Fyld: kraftigt blandet lyst, mellem og mørkt gråbrunt, 

iblandet gult ler. I fylden forekommer mindre klumper 

af rødbrændt ler. Tydeligt afgrænset. 

 

s. 1 

Tegninger:   

Foto:  2278/60 

Består af:   

Indgår i: 106 

Fund:   

Lag:  

   

68 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 316 

Dybde i cm: 76 

Flade: firkantet med afrundede hjørner 

Side: afrundede 

Bund: tilnærmelsesvis flad til let afrundet 

Beskrivelse: 

Grube med støbe og smedeaffald. 

Gruben er beliggende helt ud til udgravningskanten. 

I en udposning mod NØ, tæt mod undergrund, lå 

underdelen (bund + del af side) af et lerkar. 

I en sort plet ved den nordvestlige kant fremkom et 

større fragment (tud) af en digle. 

Digelfragmenter og støbeaffald er fremkommet langs 

den vestlige side. 

 

Fylden i gruben fremstår overvejende som nogle  

relativt få, lagdelte horisonter, som dækker gruben i 

den fulde bredde. Dette kan antyde, at gruben er 

blevet opfyldt i løbet af nogle få handlinger. 

 

Lagbeskrivelse: 

 

a) Homogen mørk brun humøst/muldet ler. 

Indeholder få spredte skår, spredte trækulsnister. 

b) Let heterogen mellem- til mørkgrå ler, iblandet 

mellembrunt ler. Desuden linser/partier af sort 

trækulsholdig ler med nister/små klumper af 

rødbrændt ler i den vestlige del. I disse partier 

fragmenter af digler + slagger. I bunden af laget et 

massivt skårlag. Spredte trækulsnister. Desuden linser 

af gult/gulgråt ler og silt (dyregange). 

c) Meget heterogen mellem grå/gråbrunt ler og silt ret 

kraftig iblandet gult silt og stedvis ler. Enkelte nister af 

rødbrændt ler, samt spredte trækulsnister (stedvis 

tendens til tynd trækuls - horisont). Få skår. 

d) Homogen mellem- til mørkgråt ler. Få trækulsnister 

og nister af rødbrændt ler. Få spredte keramikskår. 

e) Heterogen mellem gråbrunt/mellembrunt let leret 

silt, iblandet en del gult ler. Enkelte nister af rødbrunt 

ler + trækul. 

f) Homogen mørk gråbrun (generelt mørkere end fyld 

e)) ler/ siltet ler. Indeholder en del keramik i den øvre 
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del. I forbindelse med karamikken en del trækul. 

g) Overvejende homogen mørkgrå ler/siltet ler, dog let 

iblandet omlejret gult undergrundsler ved overgangen 

til den rene undergrund. Enkelte trækulsnister og 

nister af rødbrændt ler. Også nogle digelfragmenter i 

denne fyld. 

 

UG1: I toppen et ca. 30 cm. tykt lerlag, herunder silt og 

sandbånd. Gult. 

UG2: Fed gult ler. 

 

Tegning nr.T2 

 

Fase 2 (efter afgravning af størstedelen af gruben) 

Fyld: lag a, mørkt, overvejende gråsort, let iblandet 

gråbrunt, sandet ler med spredt trækul. Indeholder 

digelfragmenter og slagger samt spredte skår. Der 

forekommer desuden spredte mandarin- til 

nævestore, varmepåvirkede sten. 

lag b: rent gult ler. Ligger som en horisontal horisont i 

lag a, hvis fyld både har overlejret og underlejrer lag b. 

lag c: som lag a. Indeholder i fladen mange mandarin- 

til nævestore sten, der nærmest ligger pakket. Laget 

udgør formentlig en rest af den del af lag a, som har 

dækket lag b. 

lag d: let heterogent, blandet mellem gråbrunt og gult, 

leret sand. 

 

s. 10 

Tegninger:  2 

Foto:  2278/80, 2278/81, 2278/82, 2278/83, 

2278/84, 2278/85, 2278/86, 2278/87, 2278/88, 

2278/89, 2278/90, 2278/91, 2278/92, 2278/93, 

2278/94, 2278/96, 2278/97, 2278/98, 2278/99, 

2278/100, 2278/101, 2278/102, 2278/103, 2278/108, 

2278/109, 2278/110, 2278/111, 2278/112, 2278/113, 

2278/114, 2278/115, 2278/116, 2278/133, 2278/134, 

2278/135, 2278/145, 2278/146, 2278/147, 2278/148, 

2278/149, 2278/150, 2278/151, 2278/152, 2278/153, 

2278/154, 2278/155, 2278/156, 2278/157, 2278/158, 

2278/185, 2278/186, 2278/187, 2278/188, 2278/189, 

2278/190, 2278/191, 2278/192, 2278/193, 2278/194, 

2278/195, 2278/196, 2278/197, 2278/198, 2278/199, 

2278/200, 2278/201, 2278/202, 2278/203 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  16: Digle, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 17: 

Keramik diverse, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 18: Keramik 

diverse, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre 

Førromersk Jernalder (per.3A); 19: Keramik diverse, 

Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A); 20: Trækul, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 

40: Keramik diverse, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 41: 

Keramik diverse, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 43: Ildbuk, Mell. 

Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A); 44: Lerblok, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 

45: Digle, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre 

Førromersk Jernalder (per.3A); 46: Støbeform uden 

aftryk, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre 

Førromersk Jernalder (per.3A); 47: Digle, Mell. 

Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A); 48: Støbeform uden aftryk, Mell. 

Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A); 49: Digle, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 

50: redskab, nål, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 51: ubestemt, 

Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A); 52: Digle, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 

53: Digle, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre 

Førromersk Jernalder (per.3A); 54: smedning, slagge, 

Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A); 68: ubestemt, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 

69: smedning, slagge, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 75: 

Bearbejdet: slibesten, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 76: 

Keramik diverse, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 77: Digle, Mell. 

Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A); 78: Støbeform uden aftryk, Mell. 

Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A); 79: Støbeform uden aftryk, Mell. 

Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A); 80: til flotering , Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 
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81: til flotering , Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 82: Støbeform 

med aftryk, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre 

Førromersk Jernalder (per.3A); 83: smedning, art: 

angiv->, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre 

Førromersk Jernalder (per.3A) 

Lag:  

   

69 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: >660 

Dybde i cm: 55 

Flade: uregelmæssig 

Side: lige 

Bund: flad til uregelmæssig 

Nuance: mellem 

Beskrivelse: 

I fladen af anlægget store samlinger/koncentrationer 

af keramik, hovedsaglig i den sydlige ende. 

I den sydlige del fremkom en større del af et 

fåreskelet. Man kunne ikke iagttage en nedgravning 

hertil, men det er fortsat uklart, og skelettet kan være 

yngre end gruben. 

I snittet var der mange større marksten. 

Længst mod syd er anlægget skåret af en moderne 

grøft. 

Helt i bunden af snitgrøften ses i fladen her en 

grube/dybere parti af anlægget, ej snittet. I et 

prøvehul synes dybden at være ca. 10 cm. 

 

Lagbeskrivelse: 

 

a) Overvejende homogen mellemgråbrun let leret silt, 

dog mod bunden og særligt i den nordlige del iblandet 

gulgråt ler og silt/sand - stedvis næsten i bånd. Få 

trækulsnister og foruden keramikken i fladen kun få 

spredte småskår i fylden. 

b) Homogen mørkbrun/ mørk gråbrun leret silt. 

Indeholder spredte sten og få trækulsnister/små 

stykker trækul. 

 

Tegning nr. T3 

Tegninger:  3 

Foto:  2278/69, 2278/70, 2278/71, 

2278/117, 2278/118, 2278/119, 2278/120, 2278/121 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  21: Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 

22: Brændt ler, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 24: Dyreknogler, 

Udateret 

Lag:  

   

71 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 304 

Dybde i cm: 70 

Flade: aflang 

Side: lige 

Bund: flad 

Nuance: mørk 

Beskrivelse: Gruben er beliggende langs den sydlige 

udgravningskant og ikke afgrænset mod syd. 

I forbindelse med snittet blev den nordlige del 

bortgravet. Herved blev der i denne del af anlægget 

konstateret et stenlag af ca. håndstore sten (enkelte 

større). Stenene lå tættest mod vest mod øst mere 

spredt/sporadisk. Tolkes som et lag i gruben, ikke en 

egentlig/selvstændig konstruktion. Laget kunne ikke 

ses i profil, men er antageligt beliggende i bunden af 

lag a). 

Keramikken er blot henført til snittet generelt, men 

stammer primært fra lag a) og c). 

 

Lagbeskrivelse: 

a) Homogent mørkbrunt humøst ler. Indeholder en del 

keramik og spredte trækulsnister. I bunden et lag af 

ca. håndstore sten (ses ej i profilen). 

b) Heterogen mellem gråbrun leret silt, kraftigt 

iblandet omlejret undergrundsmateriale (gult og 

gulgråt leret silt). 

c) Heterogen mørk gråbrun humøst ler, som særligt 

mod øst er iblandet mellemgråt til gulgråt siltet ler. 

Indeholder keramik og spredt trækul. Desuden spredte 

småsten i fylden. En tendens til, at den vestlige del 

fremsyår mere homogen, mørk. 

d) let heterogen mellemgråt humøst/siltet ler, let 

iblandet mellem gulgråt silt. Spredte småsten. 

e) Meget heterogent lag, overvejende gult/gulgråt 
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leret silt, iblandet mellemgråt ler samt mod bunden 

især gulbrunt ler. Minder lidt om fyld d), men altså 

væsentligt mere heterogen. 

f) Heterogen lysgråt leret silt, iblandet mellemgråt let 

siltet ler samt stedvis gulbrunt ler. 

g) Homogen mørkgråt ret kompakt ler. 

 

UG 1: Fed gulbrunt ler. 

UG 2: Lys gul og gulgråt sand og silt. 

 

Tegning nr. T5 

Tegninger:  5 

Foto:  2278/122, 2278/123, 2278/124, 

2278/125, 2278/126, 2278/127 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  57: Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 

58: Ildbuk, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre 

Førromersk Jernalder (per.3A) 

Lag:  

   

74 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 240 

Dybde i cm: 150 

Flade: oval 

Side: ukarakteristiske 

Bund: skrå 

Nuance: mørk 

Beskrivelse: 

Anses for at kunne være en brønd, dette blev 

yderligere bestyrket af, at der hurtigt trængte vand ind 

i gruben nedefra. Fylden indikerer, at gruben har stået 

åben gennem længere tid, hvorved undergrundsler 

også er skredet ind i gruben fra siderne. Dette gjorde 

samtidig, at grubens oprindelige sider var vanskelige at 

erkende. Hovedparten af det fremkomne 

genstandsmateriale (overvejende skår) lå 

hovedsageligt i det øverste sætningslag (lag 1). 

Fyld: 

lag 1: overvejende mørkt gråbrunt, let iblandet 

mellem gråbrunt ler. Indeholder en del genstande. 

lag 2: overvejende mørkt gråbrunt lerblandet sand 

med mindre plamager af gult undergrundsler. 

lag 3: overvejende mørkt gråbrunt sandblandet ler 

iblandet klumper af gult undergrundsler. Indeholder 

spredt trækul. 

lag 4: lyst gulbrunt til beige-farvet, sterilt ler 

lag 5: rent gult undergrundsler 

lag 6: lysebrun, fin silt, indeholder lidt trækul 

 

side 3 

 

Tegninger:   

Foto:  2278/56, 2278/72, 2278/73, 2278/74, 

2278/75, 2278/76, 2278/77, 2278/78, 2278/79 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  10: Bearbejdet: knusesten, Mell. 

Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A); 11: Bearbejdet: knusesten, Mell. 

Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A); 12: Randskår, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 

13: Randskår, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre 

Førromersk Jernalder (per.3A); 14: Bundskår, Mell. 

Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A); 15: Sideskår, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 

23: Keramik diverse, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Lag:  

   

75 

Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid 

Dia. i fladen: 70 cm. Ikke snittet 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

76 

Grube, Grube, Oldtid 

Formodet grube, kunne ikke snittes pga. vand. Dia. i 

fladen: >215 cm 
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Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

77 

Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid 

Dia i fladen: 110 cm. Ikke snittet. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

78 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 150 

Dybde i cm: 48 

Flade: rund 

Side: afrundede 

Bund: rund 

Nuance: mørk 

Beskrivelse: 

Cirkulær til oval - med markant samling af store 

marksten i toppen/fladen. Stenene udgør ikke en 

egentlig stenlægning, og de fortsætter ned i den 

vestlige del af anlægget. 

Stenene kan være op til 40 cm. i tværmål. Nogle af 

stenene synes "kløvet/flækket" 

Fremstår ret tydeligt/skarpt afgrænset. 

I fladen og spredt i fylden enkelte skår. 

Fyld: Homogen mørkbrun/ mørk gråbrun humøst ler - 

med kampesten og enkelte skår. Bemærk: Meget 

homogen fyld. 

 

Tegning nr.T3 

Tegninger:  3 

Foto:  2278/33, 2278/50, 2278/51, 2278/52, 

2278/53, 2278/54, 2278/55, 2278/128 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  87: Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Lag:  

   

79 

Grube, Grube, Oldtid 

Ikke snittet. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

80 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 82 

Dybde i cm: 40 

Flade: rund 

Side: lige 

Bund: flad 

Nuance: mørk 

Beskrivelse: 

Fyld: 

lag a: mørkt gråbrunt, let humøst, sandblandet ler 

spættet med mindre stykker rødbrændt ler samt 

spredte trækulsnister. 

lag b: linse af gulbrunt ler/silt 

lag c: linse af gulbrunt ler/silt 

 

s. 2 

Tegninger:   

Foto:  2278/47 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

81 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-
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Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Samme som A101 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

82 

Stolpehul, Tagstolpehul, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 45 

Dybde i cm: 17 

Flade: rund 

Sider: let afrundede 

Bund: flad til let afrundet 

Nuance: mørk 

Fyld: let heterogent, blandet mellem- og mørkt 

gråbrunt samt lidt gulbrunt ler. 

 

s. 8 

Tegninger:   

Foto:  2278/183 

Består af:   

Indgår i: 105 

Fund:   

Lag:  

   

83 

Stolpehul, Tagstolpehul, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 42 

Dybde i cm: 16 

Flade: rund 

Sider: runde 

Bund: flad 

Nuance: mørk 

Fyld: heterogent, overvejende mellem- til mørkt 

gråbbrunt, iblandet lidt gulbrunt ler. 

 

s. 8 

Tegninger:   

Foto:  2278/182 

Består af:   

Indgår i: 105 

Fund:   

Lag:  

   

84 

Stolpehul, Tagstolpehul, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 50 

Dybde i cm: 14 

Flade: rund 

Side: lige 

Bund: flad 

Nuance: lys 

Fyld: blandet lyst- til mellem gråbrunt og mellem 

gulbrunt ler. 

 

s. 8 

Tegninger:   

Foto:  2278/181 

Består af:   

Indgår i: 105 

Fund:   

Lag:  

   

85 

Stolpehul, Oldtid 

Muligt stolpehul, tyndt fyldskifte 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

86 

Stolpehul, Stolpehul, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 62 

Dybde i cm: 28 
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Flade: let oval 

Side: lige og skrå 

Bund: skrå 

Nuance: mellem 

Beskrivelse: 

Fyld: homogent, mellem gråbrunt, sandet ler. 

Indeholder få trækulsnister samt fire skår. Tydeligt 

afgrænset. 

 

s. 4 

Tegninger:   

Foto:  2278/136 

Består af:   

Indgår i: 105 

Fund:  39: Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Lag:  

   

87 

Stolpehul, Tagstolpehul, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 52 

Dybde i cm: 18 

Flade: rund 

Sider: runde 

Bund: flad 

Nuance: lys 

Fyld: overvejende lyst- til mellem gråligt, let iblandet 

gult og gråhvidt ler. 

 

s. 8 

Tegninger:   

Foto:  2278/177 

Består af:   

Indgår i: 105 

Fund:   

Lag:  

   

88 

Stolpehul, Tagstolpehul, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 40 

Dybde i cm: 12 

Flade: rund 

Sider: runde 

Bund: flad 

Nuance: mørk 

Fyld: let heterogent, overvejende blandet mellem- til 

mørkt gråligt/gråbrunt og gult ler. 

 

s. 8 

Tegninger:   

Foto:  2278/178 

Består af:   

Indgår i: 105 

Fund:   

Lag:  

   

92 

Stolpehul, Tagstolpehul, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 48 

Dybde i cm: 14 

Flade: rund 

Sider: skrå 

Bund: flad 

Nuance: lys 

Fyld: blandet lyst gråbrunt og gult ler. 

 

s. 8 

Tegninger:   

Foto:  2278/179 

Består af:   

Indgår i: 105 

Fund:   

Lag:  

   

93 

Stolpehul, Stolpehul, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 30 

Dybde i cm: 9-10 

Flade: rund 

Sider: afrundede 

Bund: flad 

Nuance: lys 

Fyld: overvejende gult iblandet lyst gråbrunt ler. 
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s. 9 

Tegninger:   

Foto:  2278/180 

Består af:   

Indgår i: 105 

Fund:   

Lag:  

   

94 

Stolpehul, Oldtid 

Muligt stolpehul, ikke snittet 

   

95 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 264 

Dybde i cm: 80 

Flade: rund 

Side: skrå 

Bund: flad 

Nuance: mørk 

Beskrivelse: grubens funktion er uvis. 

Fyld: 

lag a: overvejende mørkt gråbrunt, sandet til siltet ler, 

stedvis iblandet smår partier/klumper af gult ler. 

Indeholder nogle få større og flere mindre marksten. 

Desuden et keramikmateriale fra flere kar, som 

overvejende lå spredt i fylden. 

lag b: rent gult undergrundsler. Lå som større partier i 

lag a. 

Undergrunden består det pågældende sted af leret silt 

til siltet ler. 

 

s. 5 

Tegninger:   

Foto:  2278/159 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  61: Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 

62: Bearbejdet: knusesten, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 72: 

Keramik diverse, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Lag:  

   

97 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Moderat nedgravet i en dybde af 12-15 cm. Med flad 

til uregelmæssig bund. 

Tegninger:   

Foto:  2278/161 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

99 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 196 

Dybde i cm: 52 

Flade: tilnærmelsesvis afrundet 

Side: skråt afrundede 

Bund: flad 

Nuance: mørk 

Beskrivelse: funktionen uvis. Ikke til lertegning. 

Fyld: 

lag a: homogent, mørkt gråbrunt ler med spredte 

trækulsnister. Indeholder spredte skår samt nogle 

mindre natursten. 

lag b: lyst gråbrunt ler spættet med gulbrunt, omlejret 

sand. 

 

s. 6 

Tegninger:   

Foto:  2278/160 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

100 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-
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Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 302 

Dybde i cm: 30 

Flade: uregelmæssig 

Sider: afrundede 

Bund: tilnærmelsesvis flad 

Nuance: mørk 

Beskrivelse: funktionen uvis. Ikke til lertegning. 

Fyld: homogent, mørkt gråbrunt ler med spredte 

trækulsnister og spredte sten (10-20 cm/dia). Der blev 

fundet spredt keramik i både fladen og snit. 

Undergrunden består mod nord af rent gult ler, mod 

syd af sand/silt. 

 

s. 11 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  63: Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Lag:  

   

101 

Grube, Grube, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Diameter i cm: 482 

Dybde i cm: 84 

Flade: uregelmæssig 

Side: skrå 

Bund: uregelmæssig 

Nuance: mørk 

Beskrivelse: 

a) homogent mørkebrunt, humøst, let leret sand. I 

fladen lidt skår. Opfyldningslag. 

b) hovedsagelig mørkt gråbrunt leret sand med 

klumper af rent gult ler. Indeholder trækul, lidt 

hvidbrændte knogler og spredte nævestore sten. 

Desuden lidt keramik. 

c) næsten homogent gult til rødgult fed ler. Indeholder 

linser af lyst gråbrunt leret sand (heri nister af trækul). 

d) homogent blandet lyst til mellem gråbrunt 

(overvejende) sandblandet ler og rent gult 

ler.Indeholder spredt trækul. 

e) nærmest som c) men lidt mere sandblandet. Sterilt. 

f)som d). Indeholder ved bunden mod vest en større 

skårside. 

g) rent gult sand. 

h) fed ler. 

 

Tegning nr.T8 

Tegninger:   

Foto:  2278/162, 2278/163, 2278/164, 

2278/165 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  66: Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A); 

67: Keramik diverse, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Lag:  

   

105 

Bygning, 3-skibet hus, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Huset er kun bevaret fragmentarisk, hvilket skyldes 

kraftige forstyrrelser i både forhistorisk tid og nutiden. 

Flere stolpehuller synes at kunne være bortgravet i 

forbindelse med den (lidt) senere gravning af de 

omkringliggende store gruber, mens andre kan være 

fjernet af den moderne nedpløjning på stedet. Mod 

vest forhindrede åbentstående vand på 

udgravningstidspunktet afsøgning efter yderligere 

stolper i denne retning, og derfor er huset ikke sikkert 

afgrænset mod hverken øst eller vest. 

Til huset kan også høre en formodet stolpe, som blev 

erkendt under grube A61 ved udgravningen af denne 

(jf. A61). 

Husets længde på baggrund af de registrerede stolper 

anslås til 16-17m. 

Tegninger:   

Foto:  2278/137 

Består af:  82, 83, 84, 86, 87, 88, 92, 93 

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

106 

Afgrænsning, Hegn, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 



 

Side 38 af 69 

 

Det kan ikke udelukkes, at stolperne kan repræsentere 

den ene række af tagstolper i et mindre treskibet (ud-

)hus, hvor den anden række kan være bortpløjet. For 

dette taler også den generelt ringe dybde for de 

bevarede stolper. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:  64, 65, 66, 67 

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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FundListe 

 

Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 19-11-2015  

10 Sten Bearbejdet: knusesten Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

74 

11 Sten Bearbejdet: knusesten Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

74 

12 Keramik / oldtid Randskår Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

74 

13 Keramik / oldtid Randskår Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

74 

14 Keramik / oldtid Bundskår Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

74 

15 Keramik / oldtid Sideskår Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

74 

16 Ler Digel Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

17 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

18 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

19 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

20 Træ Trækul Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

21 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

69 
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22 Ler Brændt ler Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

69 

23 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

74 

24 Zoologisk materiale Dyreknogler Udateret 69 

25 Sten Bearbejdet: knusesten Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

55 

26 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

55 

27 Ler Brændt ler Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

55 

28 Flint Afslag Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

59 

29 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

59 

30 Ler Brændt ler Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

59 

31 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

58 

32 Keramik / oldtid Randskår, ornamenteret Yngre Førromersk Jernalder 

(per.3A) 

 

33 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

61 

34 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

62 

35 Sten Bearbejdet: knusesten Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

66 

36 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

52 
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Jernalder (per.3A) 

37 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

51 

38 Keramik / oldtid Lerskive Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

52 

39 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

86 

40 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

41 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

42 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

52 

43 Keramik / oldtid Ildbuk Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

44 Keramik / oldtid Lerblok Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

45 Ler Digle Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

46 Ler Støbeform uden aftryk Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

47 Ler Digle Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

48 Ler Støbeform uden aftryk Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

49 Ler Digle Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 
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50 Jern redskab, nål Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

51 Jern ubestemt Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

52 Ler Digle Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

53 Ler Digle Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

54 Kobberlegering smedning, slagge Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

55 Keramik / oldtid Lerskive Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

52 

56 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

52 

57 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

71 

58 Keramik / oldtid Ildbuk Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

71 

59 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

50 

60 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

50 

61 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

95 

62 Sten Bearbejdet: knusesten Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

95 

63 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

100 
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Jernalder (per.3A) 

64 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

57 

65 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

57 

66 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

101 

67 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

101 

68 Kobberlegering ubestemt Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

69 Kobberlegering smedning, slagge Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

70 Keramik / oldtid Karside / hel profil, 

uornamenteret 

Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

52 

71 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

52 

72 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

95 

73 Sten Bearbejdet: knusesten Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

54 

74 Sten Bearbejdet: knusesten Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

50 

75 Sten Bearbejdet: slibesten Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

76 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 
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77 Ler Digel Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

78 Ler Støbeform uden aftryk Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

79 Ler Støbeform uden aftryk Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

80 Jord  til flotering  Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

81 Jord  til flotering  Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

82 Ler Støbeform med aftryk Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

83 Jern smedning, art: angiv-> Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

68 

84 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

61 

85 Sten Bearbejdet: knusesten Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

61 

86 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

62 

87 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

78 

88 Keramik / oldtid Keramik diverse Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

62 
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 Fundbeskrivelse 

 

Kampagne: 19-11-2015   

10 
Sten, Bearbejdet: knusesten, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag 1 

Stor sten med knusemærker på et område, måler ca. 

15x11 cm 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 74 

Fund:   

Lag  

   

11 
Sten, Bearbejdet: knusesten, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Ca. nævestor. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 74 

Fund:   

Lag  

   

12 
Keramik / oldtid, Randskår, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag 1 

 

3 skår, heraf 1 randskår, fra samme tyndvæggede kar 

med udsvejet, let fortykket rand. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 74 

Fund:   

Lag  

   

13 
Keramik / oldtid, Randskår, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag 1. 

 

6 skår fra samme hankekar, heriblandt 3 randskår og 2 

bundskår. Karret er tyndvægget med udsvejet rand og 

sekundært brændt. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 74 

Fund:   

Lag  

   

14 
Keramik / oldtid, Bundskår, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag 1 

 

1 bund fra rødbrændt kar 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 74 

Fund:   

Lag  

   

15 
Keramik / oldtid, Sideskår, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag 1 

 

4 sideskår fra tyndvægget kar med sort, fastbrændt 

materiale på indersiden. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 74 
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Fund:   

Lag  

   

16 
Ler, Digle, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre 

Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra grubens nordlige halvdel 

 

1 mindre pose med fragmenter af lille digel 

1 slagge + mindre pose med slaggelignende affald 

4 mindre "tyndvæggede skår" med slagge på 

indersiden 

1 mindre pose med rødbrændt ler og små skår, 

heriblandt mulige formstykker 

lille pose med trækul 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

17 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra grubens nordlige halvdel 

1 pose med: 

5 randskår, heraf to med lige afskåret randkant 

14 sideskår fra forskellige tyndvæggede kar 

 

1 stor bund med en del af siden fra stort, tykvægget 

kar 

1 randskår fra tyndvægget kar med let udsvejet rand 

4 dele af bund+side, forskellige kar 

5 sideskår fra tyndvæggede kar 

 

1 pose med 

7 mindre randskår fra forskellige tyndvæggede kar 

med udsvejet rand, heriblandt 1 med sortglittet 

overflade, samt 1 skår med lige rand. 

2 båndformede ører, det ene på et rand/sideskår med 

let udsvejet rand 

diverse større og mindre sideskår fra forskellige 

tyndvæggede kar 

 

1 pose med 

25 mindre randskår fra forskellige tyndvæggede kar 

med udsvejet rand, heriblandt 3 fra sortglittet kar, 

samt et enkelt med lige rand 

2 båndformede ører 

5 mindre bundskår 

diverse sideskår fra forskellige tyndvæggede kar 

 

1 pose med 

2 store rand/sideskår fra stort tyndvægget kar med 

udsvejet rand og lige afskåret randkant. I halsknækket 

er påført en tilspidset vulst. 3 store + 4 lidt mindre 

sideskår fra samme kar 

1 mindre randskår fra tyndvægget kar med udsvejet 

rand 

3 bundskår fra tyndvægged kar 

 

1 pose med 

15 større sideskår, de fleste fra det samme større kar 

 

1 pose med 

2 rand/sideskår,  fra tyndvægget, glittet skål med lille 

skulder og let udsvejet rand 

3 bundskår og 8 mindre sidekår fra tyndvægget, glittet 

kar 

 

1 pose med 

6 rand-, bund-, øre-, og sideskår der passer sammen 

og udgør halvdelen af en ca. 12 cm høj hankekop med 

let udsvejet rand 

 

1 pose med 

3 randskår (det ene med et halvt øre), 1 større 

sideskår med øre, et halvt øre og 7 mindre sideskår fra 

meget tyndvægget (4mm) kar 

1 randskår fra stort tyndvægget kar med udsvejet, 

fortykket rand 

1 mindre randskår fra mindre, tyndvægget kar med let 

udsvejet, fortykket rand med flad randkant 

1 mindre (dia. 3,5-4 cm), rundslidt sideskår, formodet 

redskab 

1 sideskår med rundslidt kant, formodet redskab. Dia. 

6-7 cm. 

 

1 pose med 

5 randskår (passer sammen), 3 bundskår og 7 sideskår 

fra formentlig det samme tyndvæggede kar med 
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udsvejet rand. Karret er sekundært brændt 

 

1 æske med større del (2 dele) af bund og side fra 

tyndvægget kar 

 

1 æske med: 

størstedelen af bunden + lidt side fra et meget stort, 

tykvægget kar 

3 bund/sideskår fra det samme tyndvæggede kar 

1 randskår fratyndvægget skål/fad med udsvejet rand 

3 sideskår fra tyndvæggede kar 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

18 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag b, grubens nordlige halvdel 

 

1 lille sideskår fra tyndvægget, glittet kar 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

19 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag a, grubens nordlige del 

2 randskår, det ene fra glittet, tyndvægget kar med 

udsvejet rand, det andet et - formentlig - tyndvægget 

kar med fortykket rand og lige afskåret randkant 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

21 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

1 bredt (4,6 cm) båndformet øre, 8 sideskår (heraf 3 

store, det ene med bund) og 2 randskår fra det samme 

tyndvæggede kar med kort, udsvejet rand 

 

2 større rand/sideskår + 1 mindre sideskår fra fad med 

kort, udsvejet rand 

 

2 store rand/sideskår fra stort tyndvægget kar med 

udsvejet, facetteret rand 

4 randskår fra tyndvægget kar med udsvejet, 

facetteret rand 

1 randskår fra mindre, tyndvægget kar med udsvejet 

rand 

11 sideskår fra hovedsageligt tyndvæggede kar 

 

8 større sideskår fra tyndvægget kar, det ene med en 

lille, let udsvejet rand 

9 randskår fra forskellige tynd- og tykvæggede kar, 

heraf tre med udsvejet, fortykket og bredt facetteret 

rand og ett med lige til let indbuet rand med flaf 

randkant 

diverse sideskår fra forskellige tyndvæggede kar 

 

Fra fladen 

2 større randskår + et større sideskår (passer sammen) 

fra stort tyndvægget kar med udsvejet rand og flad 

randkant, hvorpå der er ornamenteret med skrå 

smalle furer. I halsknækket er pålagt en lille, smal liste. 

26 større og mindre sideskår 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 69 

Fund:   

Lag  

   

22 

Ler, Brændt ler, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra fladen i grube A69 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 69 
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Fund:   

Lag  

   

23 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Udtaget fra profilsnittet, lag 1. 

 

1 randskår med indbuet rand. 

6 mindre sideskår fra tyndvæggede kar 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 74 

Fund:   

Lag  

   

24 
Zoologisk materiale, Dyreknogler, Udateret 

Knogler inkl. kranie fra dyr, formentlig får 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 69 

Fund:   

Lag  

   

25 
Sten, Bearbejdet: knusesten, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

1 godt nævestor knusesten med slagmærker i to ender 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 55 

Fund:   

Lag  

   

26 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

5 små randskår fra forskellige tyndvæggede kar med 

udsvejet rand 

1 sideskår fra tyndvægget, sortglittet kar 

11 små sideskår fra tyndvæggede kar 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 55 

Fund:   

Lag  

   

27 
Ler, Brændt ler, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Lille pose med rødbrændt ler 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 55 

Fund:   

Lag  

   

28 
Flint, Afslag, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre 

Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag a 

 

1 flække+ 1 lille afslag 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 59 

Fund:   

Lag  

   

29 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag a 

 

4 mindre randskår fra forskellige tyndvæggede kar 

med udsvejet rand, heraf et med fortykket rand. 

10 mindre sideskår fra tyndvæggede kar 

1 øre 

3 bundskår 
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Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 59 

Fund:   

Lag  

   

30 
Ler, Brændt ler, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag a 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 59 

Fund:   

Lag  

   

31 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

7 randskår fra forskellige tyndvæggede kar, heriblandt 

1 med lige afskåret randkant, 1 med udsvejet, 

facetteret rand og 3 med fortykket rand (skål?) 

3 bundskår fra tyndvægget kar 

18 mindre sideskår 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 58 

Fund:   

Lag  

   

32 
Keramik / oldtid, Randskår, ornamenteret, Yngre 

Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra fladen i område 1, tæt ved stolpehul A67. 

 

1 randskår fra stort tykvægget kar med udsvejet rand 

og en vulst med negle-/indstik i halsknækket lidt under 

randkanten. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag  

   

33 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra fladen 

 

1 stort båndformet øre 

2 sideskår fra tyndvægget kar 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 61 

Fund:   

Lag  

   

34 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra fladen 

 

8 sideskår fra samme sekundært brændte kar 

1 bund fra tyndvægget, sortglittet kar 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 62 

Fund:   

Lag  

   

36 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

8 randskår fra forskellige, heriblandt 2 forskellige 

tyndvæggede, sortglittede kar med udsvejet rand og 2 

med fortykket rand og lige afskåret randkant 

4 bundskår fra forskellige tyndvæggede kar 

2 sideskår med afsats til øre 

3 sideskår fra forskellige tyndvæggede kar 

 

9-12 skår fra det samme lille tyndvæggede, 

sortglittede hankekar med udsvejet rand. Blandt 

skårerne er foruden hele øret også rand-, side- og 
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bundskår. 

1 hel side af en lille, 6,8 cm høj kop med let udsvejet 

rand 

3 side-/randskår med et intakt øre fra tyndvæggede 

kar 

5 bund/sideskår 

9 randskår fra forskellige tyndvæggede kar med hhv. 

lige og let udsvejet rand 

6 sideskår fra tyndvæggede kar 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 52 

Fund:   

Lag  

   

37 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

11 randskår fra forskellige kar, alle med udsvejet rand. 

Et er med lige afskåret randkant. 

8 sideskår fra forskellige tyndvæggede kar. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 51 

Fund:   

Lag  

   

38 
Keramik / oldtid, Lerskive, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

3 dele ad en lerskive (låg?). Tykkelse 1,5 cm 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 52 

Fund:   

Lag  

   

39 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra stolpehullet 

 

4 mindre sideskår 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 86 

Fund:   

Lag  

   

40 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra toplaget i grubens sydlige halvdel 

 

1 mindre pose med rand- og sideskår fra det samme 

lille kar/bæger med udtrukket rand. Skinnende 

sortglittet på både yder- og inderside, tykkelsen er 3 

mm. 

6 mindre randskår fra forskellige kar med udsvejet 

rand, heriblandt et med kraftigt fortykket rand 

4 bundskår 

diverse mindre sideskår fra forskellige tyndvæggede 

kar 

dele af rand, bug, øre og bund fra en lille kop 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

41 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra det sorte lag a, grubens sydlige halvdel 

1 større karside med rand/bug/bund fra lille kar/kop 

med en højde på 11 cm. Med kort, let udsvejet, 

ufortykket rand. 

1 bund/sideskår 

 

1 pose med 

13 randskår, heraf 1 med kraftigt fortykket udsvejet 

rand, 2 (passer sammen) fra tyndvægget bæger med 

indsnøret hals og kort, udskrånene hals, 2 (passer 

sammen) fra kar med udsvejet, fortykket rand og en 

række med store finger (og negle-)indtryk 
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1 helt båndformet øre 

10 små sideskår fra tyndvægget, sortglittet kar, 

diverse mindre og små sideskår 

 

1 pose med 

4 større randskår med udsvejet rand og lige afskåret 

randkant. I halsknækket er påsat en tilspidset vulst. 

3 mindre randskår fra tyndvægget kar med udsvejet 

rand, heraf et med lige afskåret randkant 

1 helt og et halvt øre, det sidste 4,3 cm bredt 

20 sideskår fra forskellige kar 

 

1 lille pose med 3 små fragmenter af lerdigel 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

42 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra grube A52, udtaget fra østlige profilsnit 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 52 

Fund:   

Lag  

   

43 
Keramik / oldtid, Ildbuk, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Horn fra ildbuk, fremkommet i toppen af gruben 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

44 
Keramik / oldtid, Lerblok, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra grubens sydlige halvdel. Fragment af lerblok fra 

det sorte lag a. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

45 
Ler, Digle, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre 

Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag a, grubens sydlige halvdel. 

 

Adskillige større og mindre fragmenter af små digler, 

flere er sammensat til større stykker. Alle stykker er 

hvidglaseret på ydersiden. 

 

 

 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

46 
Ler, Støbeform uden aftryk, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag a, grubens sydlige halvdel. 

Små fragmenter af lerforme. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

47 
Ler, Digle, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre 

Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra grube A68 lag a, grubens sydlige halvdel. 

Fragmenter af digle. 
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Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

48 
Ler, Støbeform uden aftryk, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra grube A68 lag a, grubens sydlige halvdel. 

Fragmenter af forme. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:  82: Støbeform med aftryk, Mell. 

Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

Lag  

   

49 
Ler, Digle, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre 

Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag a, grubens sydlige halvdel. 

1 mindre pose med fragmenter af digel 

3 sammensatte dele af en stor lerdigel, forglasset på 

ydersiden 

små stykker af lerform 

2 stykker slagge 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

50 
Jern, redskab, nål, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag a, grubens sydlige halvdel. Formodet jernnål. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

51 
Jern, ubestemt, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-

Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag a, grubens sydlige halvdel  

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

52 
Ler, Digle, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre 

Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra  lag a, grubens sydlige halvdel. 

 

1 fragment af lerkerne til kronehalsring 

Større og mindre fragmenter af digel 

4 små stykker af lerform 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

53 
Ler, Digle, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre 

Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra øverst i grubens sydlige halvdel. 

Mindre og små stykker fra digel, et stykke med 

iblanding af metal (bronze?) 

 

 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  
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54 
Kobberlegering, smedning, slagge, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag a, grubens sydlige halvdel. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

55 
Keramik / oldtid, Lerskive, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Rund skive (dia. ca. 4 cm) med skrabet kant, lavet af 

sideskår. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 52 

Fund:   

Lag  

   

56 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra snit 

 

7 randskår fra forskellige tyndvæggede kar med 

udsvejet rand, heraf et med fortykket rand 

6 bundskår fra større, tyndvæggede kar 

7 større sideskår fra tyndvæggede kar 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 52 

Fund:   

Lag  

   

57 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag a. 

 

13 randskår fra forskellige kar med udsvejet rand 

3 bundskår fra tyndvægget, sekundært brændt kar 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 71 

Fund:   

Lag  

   

58 
Keramik / oldtid, Ildbuk, Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag a, udgravet fra profilsnit i grubens sydlige 

halvdel. 

2 større fragmenter af overdelen af ildbuk(ke), begge 

med et horn. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 71 

Fund:   

Lag  

   

59 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra snit. 

pose 1 

1 rand/bugskår fra tyndvægget kar med udsvejet rand 

og et helt, båndformet øre 

3 mindre randskår fra tyndvægget kar med udsvejet 

rand 

4 bugskår fra tyndvægget skål med en smal, afsat 

skulder og et helt øre med tendens til X-form 

14 sideskår fra forskellige tyndvæggede kar 

 

pose 2, bl.a : 

24 randskår fra forskellige tyndvæggede kar med 

udsvejet rand 

7 større bundskår 

2 hele ører, det ene bredt og begge med tendens til X-

form 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 50 
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Fund:   

Lag  

   

60 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag c. 

 

1 pose med: 

1 bund+del af siden, 

1 bund/sideskår 

2 ører med tendens til X-form, 

5 randskår heraf et facetteret 

Diverse sideskår fra velbrændte, tyndvæggede kar 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 50 

Fund:   

Lag  

   

61 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra flade og snit. 

1 pose med skår fra tykvægget kar, heriblandt 1 

randskår med lige afskåret randkant og en tilspidset 

vulst i bugknækket 

 

1 pose med 

4 randskår fra tyndvæggede kar med udsvejet rand, 3 

bundskår og diverse sideskår, heraf 10 med sorte 

fastbrændte skorper på indersiden 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 95 

Fund:   

Lag  

   

62 
Sten, Bearbejdet: knusesten, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

1 nævestor knusesten 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 95 

Fund:   

Lag  

   

63 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra flade og snit. 

3 randskår fra forskellige kar med udsvejet rand. 

12 mindre sideskår fra forskellige tyndvæggede kar 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 100 

Fund:   

Lag  

   

64 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra bund af snit mod nord. 

 

1 pose med 

5 randskår fra tyndvæggede kar med udsvejet, 

ufortykket, facetteret rand 

1 stort båndformet øre 

1 større bundskår 

diverse mindre sideskår fra tyndvæggede kar 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 57 

Fund:   

Lag  

   

65 

Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra fladen 

 

1 randskår fra tyndvægget kar med let udsvejet rand 
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1 større bundskår 

11 sideskår fra forskellige tyndvæggede kar 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 57 

Fund:   

Lag  

   

66 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra flade og snit 

 

1 pose med 

4 randskår fra forskellige kar, heraf 1 med lige afskåret 

randkant 

2 bundskår 

større og mindre sideskår fra tyk- og tyndvæggede kar 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 101 

Fund:   

Lag  

   

67 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra fladen 

 

2 store randskår + 16 sideskår fra formentlig det 

samme kar med en bred, lige afskåret rand og 

randkant. Kan måske være anvendt som beholder/silo. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 101 

Fund:   

Lag  

   

68 
Kobberlegering, ubestemt, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra grube A68 lag a, grubens sydlige halvdel 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

69 
Kobberlegering, smedning, slagge, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra grube A68 lag a, grubens sydlige halvdel, 

bronzeslagger 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

70 
Keramik / oldtid, Karside / hel profil, uornamenteret, 

Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

Fra lag b. Det meste af fladbundet lerkop med bund, 

øre og en del af randen, der har lige afskåret randkant. 

Højde 8,5 cm . 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 52 

Fund:   

Lag  

   

71 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag b. 

En pose med blandede skår fra meget forskellige kar: 

2 større randskår + 1 sideskår fra tykvægget, 

gråbrændt kar med udsvejet, fortykket rand. Store 

dele af ydersiden er beklædt med et tyndt lag af sort 

masse (madskorpe?). 

1 rand/bugskår fra tyndvægget kar med udsvejet rand 

og et helt, rund øre 

2 halve båndformede ører 
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9 skår, heriblandt 2 randskår og et halvt øre fra 

tyndvægget, sortglittet kar 

1 randskår fra rødbrændt kar med fortykket rand og 

helt flad randkant 

1 bund 

5 randskår fra forskellige kar 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 52 

Fund:   

Lag  

   

72 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

1 pose med skår. Overvejende sideskår fra 

tyndvægget, hårdt gråbrændt kar, herfra også 1 

længere randskår med udsvejet rand og 2 runde 

hanke. 

 

1 pose med skår. 

6 sideskår fra dårligt brændt kar med sort, fastbrændt 

materiale på indersiden 

3 bundskår fra dårligt brændt, tykvægget kar 

1 randskår fra tyndvægget, sortglittet kar med 

udsvejet, facetteret rand 

 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 95 

Fund:   

Lag  

   

73 
Sten, Bearbejdet: knusesten, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag b. 1 oval, tilnærmelsesvis flad marksten med 

knusemærker på kanten  

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 54 

Fund:   

Lag  

   

74 
Sten, Bearbejdet: knusesten, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

1 godt nævestor, oval knusesten med knusemærker i 

begge ender 

1 mandarinstor sandsten med poleret hulning på den 

ene side 

 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 50 

Fund:   

Lag  

   

75 
Sten, Bearbejdet: slibesten, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag a, grubens sydlige halvdel. To fragmenter af 

slibesten 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

76 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag a, grubens sydlige halvdel. Foruden keramik 

også brændt ler. 

pose1 

1 større rand/bugskår fra stort rødbrændt kar med 

udsvejet rand og en tilspidset vulst i bugknækket 

1 stort, fladt øre med tendens til X-form 

1 større randskår fra rødbrændt kar med lige afskåret 

randkant 

15 mindre randskår fra forskellige tyndvæggede kar, 

heriblandt 1 med kraftigt fortykket rand og to fra 

finere, sortglittede kar 

 

pose 2 

større skår fra et større kar, heriblandt et randskår 
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med tilspidset vulst i bugknækket, et stort, fladt øre og 

en bund 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

77 
Ler, Digle, Mell. Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre 

Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag a, grubens sydlige halvdel. 

Ca. 10 fragmenter af større digel, ler med forglasset 

yderside. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

78 
Ler, Støbeform uden aftryk, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra  lag a, grubens sydlige halvdel. 

Fragmenter af forme til bronzestøbning, heriblandt 1-2 

mulige kerner samt et formodet "indhældningshus" i 

ler 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

79 
Ler, Støbeform uden aftryk, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag a, grubens sydlige halvdel.  

1 pose med hovedsageligt mindre og små fragmenter 

af lerforme. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

80 
Jord , til flotering , Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag c, grubens sydlige halvdel 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

81 
Jord , til flotering , Mell. Førromersk Jernalder 

(per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag a, grubens sydlige halvdel. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

82 
Ler, Støbeform med aftryk, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra lag a. Fremkommet sammen med X48. 

Ca 2,5 x 1,5 cm stort stykke af støbeform til 

kronehalsring. Stykket har form som den konkave del 

mellem to af ringens tilspidsede takker. Det er 

overvejende sortbrændt men rødtbrændt på den 

smalle overside. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:  48: Støbeform uden aftryk, Mell. 

Førromersk Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk 

Jernalder (per.3A) 

Lag  
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83 
Jern, smedning, art: angiv->, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

3 mindre klumper af jernslagge fra smedning. 

Fremkom sammen med X53. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 68 

Fund:   

Lag  

   

84 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra snit 

1 bundskår fra tykvægget, rødkrændt kar 

2 bundskår fra forskellige tyndvæggede kar 

1 fragment af bredt båndformet øre 

2 randskår, heraf et fra tyndvægget, glittet kar/fad, et 

fra tyndvægget kar med let udsvejet rand 

diverse sideskår fra forskellige tyndvæggede kar 

 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 61 

Fund:   

Lag  

   

85 
Sten, Bearbejdet: knusesten, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

fra snit 

1 ovalformet, godt nævestor hvid sandsten med 

knusemærker i to ender 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 61 

Fund:   

Lag  

   

 

86 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra snit, sydlige del 

 

1 randskår fra tyndvægget kar med lige hals + 1 lille 

randskår med udsvejet rand 

1 fragment af øre 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 62 

Fund:   

Lag  

   

87 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

1 lille ukarakteristisk randskår fra tyndvægget kar 

5 små sideskår fra forskellige tyndvæggede kar 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 78 

Fund:   

Lag  

   

88 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Mell. Førromersk 

Jernalder (per.2)-Yngre Førromersk Jernalder (per.3A) 

Fra snit, nordlig del 

 

1 randskår fra tykvægget kar med udsvejet, ufortykket 

rand 

1 rand- + 2 små sideskår fra fint, tyndvægget, 

sortglittet kar med let udsvejet rand 

2 små randskår fra forskellige tyndvæggede kar 

4 små ukarakteristiske sideskår 

 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 62 

Fund:   

La
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Tegningsliste 

 

Tegning Målestok Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner 

Kampagne: 19-11-2015  

1 1:20 Profiltegning 55, 58  Grube A55 og grube A58 01-12-2015 Per Borup 

2 1:20 Profiltegning 68  Grube A68 08-12-2015 Martin Krog 

Nielsen 

3 1:20 Profiltegning 69, 78  Grube A69 og A78 08-12-2015 Martin Krog 

Nielsen 

4 1:20 Profiltegning 51, 52  A51 og A52 16-12-2015 Frederik 

Callesen 

5 1:20 Profiltegning 71  Grube A71 09-12-2015 Martin Krog 

Nielsen 

6 1:20 Profiltegning   Grube A69 15-12-2015 Frederik 

Callesen 

7 1:20 Profiltegning 61  Grube A61 09-12-2015 Martin Krog 

Nielsen 

8 1:20 Profiltegning 57  Grube A57 og A101 28-01-2016 Per Borup 
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Fotoliste 

 

Billed Motiv  Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 19-11-2015  

2278/30 Grube A59 under udgravning set fra 

nord. 

 59  digitalt foto 25-11-2015 Per Borup 

2278/31 Grube A59 under udgravning set fra 

nord. 

 59  digitalt foto 25-11-2015 Per Borup 

2278/32 Grube A59 under udgravning set fra 

nordvest. 

 59  digitalt foto 25-11-2015 Per Borup 

2278/33 Grube A78 med de større sten øverst 

i gruben afdækket set fra syd. 

 78  digitalt foto 25-11-2015 Per Borup 

2278/34 Grube A55 med oprenset stendynge 

øverst i den nordlige halvdel af 

gruben, set fra sydsydøst. 

 55  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/35 Grube A55 med oprenset stendynge 

øverst i den nordlige halvdel af 

gruben, set fra østsydøst. 

 55  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/36 Grube A55 med oprenset stendynge 

øverst i den nordlige halvdel af 

gruben, set fra nordøst. 

 55  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/37 Grube A55 med oprenset stendynge 

øverst i den nordlige halvdel af 

gruben, set fra nordvest. 

 55  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/38 Grube A55 med oprenset stendynge 

øverst i den nordlige halvdel af 

gruben, set fra nordvest. 

 55  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/39 Grube A55 med oprenset stendynge 

øverst i den nordlige halvdel af 

gruben, set fra vest. 

 55  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/40 Grube A55 med oprenset stendynge 

øverst i den nordlige halvdel af 

gruben, set fra vestsydvest. 

 55  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/41 Grube A55 med oprenset stendynge 

øverst i den nordlige halvdel af 

gruben, set fra nordøst. 

 55  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/42 Grube A55 med oprenset stendynge 

øverst i den nordlige halvdel af 

gruben, set fra sydøst. 

 55  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 
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2278/43 Grube A55 med oprenset stendynge 

øverst i den nordlige halvdel af 

gruben, set fra vestsydvest. 

 55  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/44 Grube A55 med oprenset stendynge 

øverst i den nordlige halvdel af 

gruben, set fra vestsydvest. 

 55  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/45 Grube A55 med oprenset stendynge 

øverst i den nordlige halvdel af 

gruben, set fra nordvest. 

 55  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/46 Nærbillede af den østlige del af grube 

A55 med oprensede sten øverst i den 

nordlige halvdel af gruben, set fra 

nordøst. 

 55  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/47 Grube A80 set i snit fra nord  80  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/48 Grube A59 set i snit fra nord  59  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/49 Gruberne A59 og A80 set i snit fra 

nord 

 59  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/50 Grube A78 med oprensede sten set 

fra sydøst 

 78  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/51 Grube A78 med oprensede sten set 

fra sydvest 

 78  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/52 Grube A78 med oprensede sten set 

fra vest 

 78  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/53 Grube A78 med oprensede sten set 

fra nordnordvest 

 78  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/54 Grube A78 med oprensede sten set 

fra nordøst 

 78  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/55 Grube A78 med oprensede sten set 

fra vest 

 78  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/56 Grube A74 under manuel udgravning 

set fra syd 

 74  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/57 Stolpehullerne A65 og A66 set i snit 

fra sydvest 

 65, 66  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/58 Stolpehul A66 set i snit fra sydvest  66  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/59 Stolpehul A66 fuldt snittet set fra 

sydvest 

 66  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/60 Stolpehul A67 set i snit fra sydvest  67  digitalt foto 27-11-2015 Per Borup 

2278/61 Jan Jensen i færd med at snitte grube 

A55 med minigraver 

 55  digitalt foto 30-11-2015 Per Borup 
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2278/62 Den stenfyldte grube A55 set i snit fra 

øst 

 55  digitalt foto 30-11-2015 Per Borup 

2278/63 Den stenfyldte grube A55 set i snit fra 

nordøst 

 55  digitalt foto 30-11-2015 Per Borup 

2278/64 Den stenfyldte grube A55 set i snit fra 

sydøst 

 55  digitalt foto 30-11-2015 Per Borup 

2278/65 Den stenfyldte grube A55 set i snit fra 

østsydøst 

 55  digitalt foto 30-11-2015 Per Borup 

2278/66 Grube A58 set i snit fra nordvest  58  digitalt foto 30-11-2015 Per Borup 

2278/67 Grube A58 set i snit fra sydvest  58  digitalt foto 30-11-2015 Per Borup 

2278/68 Grube A58 set i snit fra vestsydvest  58  digitalt foto 30-11-2015 Per Borup 

2278/69 Nærbillede af skårflager og fåreskelet 

i fladen af grube A69 set fra øst 

 69  digitalt foto 01-12-2015 Per Borup 

2278/70 Nærbillede af skårflager og fåreskelet 

i fladen af grube A69 set fra sydvest 

 69  digitalt foto 01-12-2015 Per Borup 

2278/71 Nærbillede af skårflager og fåreskelet 

i fladen af grube A69 set fra sydvest 

 69  digitalt foto 01-12-2015 Per Borup 

2278/72 Grube A74 under udgravning med 

minigraver set fra syd 

 74  digitalt foto 01-12-2015 Per Borup 

2278/73 Grube A74 under udgravning med 

minigraver set fra sydvest 

 74  digitalt foto 01-12-2015 Per Borup 

2278/74 Grube A74 under udgravning med 

minigraver set fra sydvest 

 74  digitalt foto 01-12-2015 Per Borup 

2278/75 Grube A74 under udgravning med 

minigraver set fra sydvest 

 74  digitalt foto 01-12-2015 Per Borup 

2278/76 Grube A74 under udgravning med 

minigraver set fra sydvest. Der laves 

trappetrin til nedstigning. 

 74  digitalt foto 01-12-2015 Per Borup 

2278/77 Jan Jensen i færd med at oprense 

profilen i grube A74, set fra sydvest. 

 74  digitalt foto 01-12-2015 Per Borup 

2278/78 Grube A74 set i snit fra syd.  74  digitalt foto 01-12-2015 Per Borup 

2278/79 Grube A74 set i snit fra syd.  74  digitalt foto 01-12-2015 Per Borup 

2278/80 Den nordlige halvdel af grube A68 

delvist udgravet set fra nordvest. 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/81 Jan Jensen betragter grube A68, set 

fra nordøst. 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/82 Den nordlige halvdel af grube A68 

under udgravning set fra nordvest. 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 
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2278/83 Den nordlige halvdel af grube A68 

under udgravning set fra 

vestnordvest. 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/84 Den nordlige halvdel af grube A68 

under udgravning set fra nordvest. 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/85 Den nordlige halvdel af grube A68 

under udgravning set fra nord. 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/86 Den nordlige halvdel af grube A68 

under udgravning set fra nordøst. 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/87 Den nordlige halvdel af grube A68 

under udgravning set fra vest. 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/88 Den nordlige halvdel af grube A68 

under udgravning set fra 

vestnordvest. 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/89 Den nordlige halvdel af grube A68 

under udgravning set fra nordøst. 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/90 Den nordlige halvdel af grube A68 

under udgravning set fra nord. 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/91 Den nordlige halvdel af grube A68 

under udgravning set fra nordvest. 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/92 Den nordlige halvdel af grube A68 

under udgravning set fra vest. 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/93 Den nordlige halvdel af grube A68 

under udgravning set fra 

vestnordvest. 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/94 Nærbillede af skårsamling midt i 

grube A68 set oppefra mod nord 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/95 Oversigt over den sydlige del af 

område 1 set fra vest. I bagrunden ses 

den delvist udgravede grube A68. 

   digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/96 Jan Jensen i færd med at udgrave den 

nordlige halvdel af grube A68 set fra 

vest.  

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/97 Nordvestlige del af grube A68 set fra 

nord. 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/98 Nordvestlige del af grube A68 set fra 

vest. 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/99 Den delvist udgravede nordlige 

halvdel af grube A68 set oppefra mod 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 
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vest. 

2278/10

0 

Nærbillede af digelfragment i et 

rødbrændt lerlag i den nordlige 

halvdel af grube A68. 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/10

1 

Nærbillede af digelfragment i et 

rødbrændt lerlag i den nordlige 

halvdel af grube A68. 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/10

2 

Detailfoto af gulligt lerlag i den 

nordvestlige halvdel af grube A68 set 

oppefra mod nord. 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/10

3 

Gulligt lerlag i den nordvestlige 

halvdel af grube A68 set fra nord. 

 68  digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/10

4 

Udvalgte digelfragmenter fra den 

nordlige halvdel af grube A68. 

   digitalt foto 04-12-2016 Per Borup 

2278/10

5 

Nærbillede af skårflage i grube A61.  61  digitalt foto 09-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/10

6 

Nærbillede af skårflage i grube A61.  61  digitalt foto 09-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/10

7 

Grube A61 set i snit.  61  digitalt foto 09-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/10

8 

Nordlige del af grube A68 delvist 

udgravet set fra vest. 

 68  digitalt foto 09-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/10

9 

Nordlige del af grube A68 delvist 

udgravet set fra nord. 

 68  digitalt foto 09-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/11

0 

Nordlige del af grube A68 delvist 

udgravet set fra nordvest. 

 68  digitalt foto 09-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/11

1 

Kardel i den nordlige halvdel af grube 

A68. 

 68  digitalt foto 09-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/11

2 

Kardel i den nordlige halvdel af grube 

A68. 

 68  digitalt foto 09-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/11

3 

Grube A68 set i snit fra nord.  68  digitalt foto 07-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/11

4 

Grube A68 set i snit fra nordvest.  68  digitalt foto 07-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/11

5 

Grube A68 set i snit fra nordøst.  68  digitalt foto 07-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/11

6 

Grube A68 set i snit fra nordøst.  68  digitalt foto 07-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/11 Grube A69 set i snit fra nordnordøst.  69  digitalt foto 08-12-2016 Martin Krog 
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7 Nielsen 

2278/11

8 

Grube A69 set i snit fra sydøst.  69  digitalt foto 08-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/11

9 

Sydlige del af grube A69 set fra øst.  69  digitalt foto 08-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/12

0 

Midterste del af grube A69 set fra øst.  69  digitalt foto 08-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/12

1 

Nordlige del af grube A69 set fra øst.  69  digitalt foto 08-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/12

2 

Nordlige del af grube A71 under 

udgravning set fra nordvest. 

 71  digitalt foto 08-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/12

3 

Nordlige del af grube A71 under 

udgravning set fra nordnordøst. 

 71  digitalt foto 08-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/12

4 

Nordlige del af grube A71 under 

udgravning set fra øst. 

 71  digitalt foto 08-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/12

5 

Nordlige del af grube A71 under 

udgravning set fra nord. 

 71  digitalt foto 08-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/12

6 

Grube A71 set i snit fra nord.  71  digitalt foto 08-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/12

7 

Grube A71 set i snit fra nord.  71  digitalt foto 08-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/12

8 

Grube A78 set i snit fra syd.  78  digitalt foto 08-12-2016 Martin Krog 

Nielsen 

2278/12

9 

Gruberne A51 (forrest) og A52 set i 

snit fra sydvest. 

 51, 52  digitalt foto 16-12-2016 Frederik 

Callesen 

2278/13

0 

Gruberne A51 og A52 (forrest) set i 

snit fra nordvest. 

 51, 52  digitalt foto 16-12-2016 Frederik 

Callesen 

2278/13

1 

Grube A51 set i snit fra vest.  51  digitalt foto 16-12-2016 Frederik 

Callesen 

2278/13

2 

Grube A52 set i snit fra vest.  52  digitalt foto 16-12-2016 Frederik 

Callesen 

2278/13

3 

Grube A68 set i snit og flade fra nord.  68  digitalt foto 16-12-2016 Frederik 

Callesen 

2278/13

4 

Den sydlige afrensede del af grube 

A68 set fra sydvest.  

 68  digitalt foto 16-12-2016 Frederik 

Callesen 

2278/13

5 

Den sydlige afrensede del af grube 

A68 set fra øst.  

 68  digitalt foto 16-12-2016 Frederik 

Callesen 

2278/13 Stolpehul A86 set i snit fra vest.  86  digitalt foto 15-12-2016 Frederik 
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6 Callesen 

2278/13

7 

Stolpehuller i hus A105 set i den 

nyafrømmede flade fra øst. 

 105  digitalt foto 15-12-2016 Frederik 

Callesen 

2278/13

8 

Den nyafrømmede flade mellem 

område 1 og område 2 set fra øst. 

   digitalt foto 15-12-2016 Frederik 

Callesen 

2278/13

9 

Den nyafrømmede flade mellem 

område 1 og område 2 set fra øst. 

   digitalt foto 15-12-2016 Frederik 

Callesen 

2278/14

0 

Den nyafrømmede flade mellem 

område 1 og område 2 set fra øst. 

   digitalt foto 15-12-2016 Frederik 

Callesen 

2278/14

1 

Oversigt over udgravningen set fra 

vestnordvest. 

   digitalt foto 15-12-2016 Frederik 

Callesen 

2278/14

2 

Oversigt over den nyafrømmede felt 

mellem område 1 og område 2 set fra 

vestsydvest. 

   digitalt foto 15-12-2016 Frederik 

Callesen 

2278/14

3 

Oversigt over den nyafrømmede felt 

mellem område 1 og område 2 set fra 

vestsydvest. 

   digitalt foto 15-12-2016 Frederik 

Callesen 

2278/14

4 

Oversigt over den nyafrømmede felt 

mellem område 1 og område 2 set fra 

syd. 

   digitalt foto 15-12-2016 Frederik 

Callesen 

2278/14

5 

Jan Jensen i færd med at udgrave den 

sydlige del af grube A68, set fra vest. 

 68  digitalt foto 26-01-2016 Per Borup 

2278/14

6 

Den let afgravede sydlige del af grube 

A68 set fra syd. 

 68  digitalt foto 26-01-2016 Per Borup 

2278/14

7 

Den let afgravede sydlige del af grube 

A68 set fra sydsydøst. 

 68  digitalt foto 26-01-2016 Per Borup 

2278/14

8 

Den let afgravede sydlige del af grube 

A68 set fra sydøst. 

 68  digitalt foto 26-01-2016 Per Borup 

2278/14

9 

Den let afgravede sydlige del af grube 

A68 set fra sydvest. 

 68  digitalt foto 26-01-2016 Per Borup 

2278/15

0 

Den let afgravede sydlige del af grube 

A68 set fra vestsydvest. 

 68  digitalt foto 26-01-2016 Per Borup 

2278/15

1 

Den let afgravede sydlige del af grube 

A68 set fra sydsydvest. 

 68  digitalt foto 26-01-2016 Per Borup 

2278/15

2 

Den let afgravede sydlige del af grube 

A68 set fra sydøst. 

 68  digitalt foto 26-01-2016 Per Borup 

2278/15

3 

Den let afgravede sydlige del af grube 

A68 set fra syd. 

 68  digitalt foto 26-01-2016 Per Borup 

2278/15 Den sydlige halvdel af grube A68  68  digitalt foto 27-01-2016 Per Borup 
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4 under udgravning set fra sydvest. 

2278/15

5 

Jan Jensen i færd med at udgrave den 

sydlige halvdel af grube A68 set fra 

vestnordvest. Her er balken delvist 

blevet undermineret af vand i den 

udgravede nordlige halvdel. 

 68  digitalt foto 27-01-2016 Per Borup 

2278/15

6 

Jan Jensen i færd med at udgrave den 

sydlige halvdel af grube A68 set fra 

vest. Her er balken delvist blevet 

undermineret af vand i den 

udgravede nordlige halvdel. 

 68  digitalt foto 27-01-2016 Per Borup 

2278/15

7 

Den sydlige halvdel af grube A68 

under udgravning set fra sydvest. Her 

er balken delvist blevet undermineret 

af vand i den udgravede nordlige 

halvdel. 

 68  digitalt foto 27-01-2016 Per Borup 

2278/15

8 

Den sydlige halvdel af grube A68 

under udgravning set fra vest. Her er 

balken delvist blevet undermineret af 

vand i den udgravede nordlige 

halvdel. 

 68  digitalt foto 27-01-2016 Per Borup 

2278/15

9 

Grube A95 set i snit set fra 

vestsydvest. 

 95  digitalt foto 28-01-2016 Per Borup 

2278/16

0 

Grube A99 set i snit set fra nord.  99  digitalt foto 28-01-2016 Per Borup 

2278/16

1 

Grube A97 set i snit set fra 

vestsydvest. 

 97  digitalt foto 28-01-2016 Per Borup 

2278/16

2 

Den vestlige del af grube A101 set i 

snit set fra vestsydvest. 

 101  digitalt foto 28-01-2016 Per Borup 

2278/16

3 

Grube A101 set i snit set fra 

sydsydvest. 

 101  digitalt foto 28-01-2016 Per Borup 

2278/16

4 

Den vestligste del af grube A101 set i 

snit set fra syd. 

 101  digitalt foto 28-01-2016 Per Borup 

2278/16

5 

Grube A101 set i snit set fra sydøst.  101  digitalt foto 28-01-2016 Per Borup 

2278/16

6 

Grube A57 set i snit set fra sydøst.  57  digitalt foto 28-01-2016 Per Borup 

2278/16

7 

Grube A57 set i snit set fra nordøst.  57  digitalt foto 28-01-2016 Per Borup 

2278/16 Oversigt over udgravningsfeltet set    digitalt foto 29-01-2016 Per Borup 
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8 fra vest. 

2278/16

9 

Oversigt over udgravningsfeltet set 

fra vest. 

   digitalt foto 29-01-2016 Per Borup 

2278/17

0 

Grube A54 set i snit fra vest.  54  digitalt foto 02-02-2016 Per Borup 

2278/17

1 

Grube A50 set i snit fra syd.  50  digitalt foto 02-02-2016 Per Borup 

2278/17

2 

Grube A52 set i snit fra vest.  52  digitalt foto 02-02-2016 Per Borup 

2278/17

3 

Gruberne A52 og A51 (forrest) set i 

snit fra sydvest efter genoprensning. 

 51, 52  digitalt foto 02-02-2016 Per Borup 

2278/17

4 

Udgravning af gruberne A51 og A52 

set fra syd 

 51, 52  digitalt foto 02-02-2016 Per Borup 

2278/17

5 

Oversigt over område 2, set fra nord.    digitalt foto 02-02-2016 Per Borup 

2278/17

6 

Oversigt over område 3, set fra 

vestsydvest. 

   digitalt foto 02-02-2016 Per Borup 

2278/17

7 

Stolpehul A87 set i snit fra vest.  87  digitalt foto 03-02-2016 Per Borup 

2278/17

8 

Stolpehul A88 set i snit fra vest.  88  digitalt foto 03-02-2016 Per Borup 

2278/17

9 

Stolpehul A92 set i snit fra vest.  92  digitalt foto 03-02-2016 Per Borup 

2278/18

0 

Stolpehul A93 set i snit fra vest.  93  digitalt foto 03-02-2016 Per Borup 

2278/18

1 

Stolpehul A84 set i snit fra vest.  84  digitalt foto 03-02-2016 Per Borup 

2278/18

2 

Stolpehul A83 set i snit fra vest.  83  digitalt foto 03-02-2016 Per Borup 

2278/18

3 

Stolpehul A82 set i snit fra vest.  82  digitalt foto 03-02-2016 Per Borup 

2278/18

4 

Midten af grube A61 set i snit fra syd.  61  digitalt foto 03-02-2016 Per Borup 

2278/18

5 

Detailfoto af grube A68 set i snit fra 

nord.  

 68  digitalt foto 04-02-2016 Per Borup 

2278/18

6 

Den sydlige halvdel af grube A68 set i 

snit fra nord.  

 68  digitalt foto 04-02-2016 Per Borup 

2278/18 Den sydlige halvdel af grube A68 set i  68  digitalt foto 04-02-2016 Per Borup 
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7 snit fra nordvest.  

2278/18

8 

Den sydlige halvdel af grube A68 set i 

snit fra nordøst.  

 68  digitalt foto 04-02-2016 Per Borup 

2278/18

9 

Detailfoto af den sydlige halvdel af 

grube A68 set i snit fra nord.  

 68  digitalt foto 04-02-2016 Per Borup 

2278/19

0 

Den sydlige halvdel af grube A68 

under udgravning set fra sydøst. 

 68  digitalt foto 04-02-2016 Per Borup 

2278/19

1 

Den sydlige halvdel af grube A68 

under udgravning set fra vest. 

 68  digitalt foto 04-02-2016 Per Borup 

2278/19

2 

Den sydlige halvdel af grube A68 

under udgravning set fra øst. 

 68  digitalt foto 04-02-2016 Per Borup 

2278/19

3 

Som F192 efter yderligere afgravning, 

hvorefter det gule lag b ses i fladen. 

 68  digitalt foto 04-02-2016 Per Borup 

2278/19

4 

Som F186 og F189 efter yderligre 

afgravning og afdækning af det gule 

lag b. 

 68  digitalt foto 04-02-2016 Per Borup 

2278/19

5 

Den delvist udgravede sydlige halvdel 

af grube A68 set i flade og snit fra 

nordvest. 

 68  digitalt foto 04-02-2016 Per Borup 

2278/19

6 

Den delvist udgravede sydlige halvdel 

af grube A68 set i flade og snit fra 

nord. 

 68  digitalt foto 04-02-2016 Per Borup 

2278/19

7 

Den delvist udgravede sydlige halvdel 

af grube A68 set i flade og snit fra 

nord. 

 68  digitalt foto 04-02-2016 Per Borup 

2278/19

8 

Den delvist udgravede sydlige halvdel 

af grube A68 set i fladen fra syd. 

 68  digitalt foto 04-02-2016 Per Borup 

2278/19

9 

Den delvist udgravede sydlige halvdel 

af grube A68 set i fladen fra syd. 

 68  digitalt foto 04-02-2016 Per Borup 

2278/20

0 

Den delvist udgravede sydlige halvdel 

af grube A68 set i fladen fra sydøst. 

 68  digitalt foto 04-02-2016 Per Borup 

2278/20

1 

Den delvist udgravede sydlige halvdel 

af grube A68 set i fladen fra sydvest. 

 68  digitalt foto 04-02-2016 Per Borup 

2278/20

2 

Den delvist udgravede sydlige halvdel 

af grube A68 set i fladen fra øst. 

 68  digitalt foto 04-02-2016 Per Borup 

2278/20

3 

Den delvist udgravede sydlige halvdel 

af grube A68 set i fladen fra sydøst. 

 68  digitalt foto 04-02-2016 Per Borup 

 


