
 

 

  

 

Figur 1. Med grøn streg det forundersøgte område. I midten, med fed rød streg, ses det udpegede areal med de to undersøgte anlæg.

Per Mandrup 29.08.2018 

 

HOM 3267 Nim Dagligvarebutik 

 
Nim Sogn, Nim By Ejerlav, matrikelnr.: 1a 
 
Sted-SB-nr.: 160305 - 166 
 
KUAS: 18/06093/HOM-3267 
 

 

  Arkæologisk udgravning 

Beretning 
 

Horsens Museum har i perioden fra den 20. august til den 22. august 2018 
foretaget en udgravning af et 80 kvm stor område på Præstevænget i Nim.  
 
Udgravning omfattede en grube samt en grav fra bronzealderen periode II-
III. 
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Undersøgelsens forhistorie  
På baggrund af forundersøgelse vedrørende anlæggelse af dagligvarebutik på det berørte areal, hvor der 
blev registreret en grav samt en enkelt grube, blev det udpegede område indstillet til udgravning. 
Området udgjordes af et areal på 5 meters radius fra centrum af den udpegede grav i alt ca. 80 kvm.  
 

Administrative data 
Udgravningen fandt sted fra den 20. august frem til 22. august 2018.  
 
Udgravningen blev foretaget af to arkæologer, Per Mandrup (PTMC) og Christoffer Hagelquist (CPH). 
Indmåling med GPS blev foretaget af begge arkæologer. 
 
Bygherre: Nim Butikstorv ApS, Horsensvej 29, 8740 Brædstrup 
Gravemaskine: LM Entreprenør ApS, Søballevej 10, 8740 Brædstrup.  
 
Sagens agter, dokumentation, korrespondancer og fund befinder sig på Horsens Museum under 
journalnummeret HOM 3267. 

Topografi 
På det berørte areal var der ikke særlig meget muld. Undergrunden var moræne bestående af let 
lerblandet sand med en del sten og grus. Det berørte område udgør nærmest et fladt plateau i et lettere 
kuperet moræne landskab. 

Målesystem 
Udgravningen er målt op med højpræcisions-GPS, Trimble R8. Udgravningen er opmålt af: CPH og 
PTMC. Opmålingerne er ved optimale forhold foretaget med en tolerance på 0,02 m (horisontalt) og 
0,035 m (vertikalt). Under dårlige opmålingsforhold kan der være målt op med en tolerance på 0,025 m 
(horisontalt) og 0,04 m (vertikalt). Det er tilstræbt på alle udgravninger at opmåle stratigrafisk yngste lag 
først. Opmålingsdata ligger på Horsens Kommunes server på g-drevet som eksporterede .csv-filer. Alle 
opmålingsdata er autodigitaliseret i ArkDigi 3.0.3, der opererer med foruddefinerede lag: Anlæg, felt, 
fund, snit, målepunkter, prøver, kote, fejl. Anlæg og felt er digitaliseret som regioner. Snit er digitaliseret 
som linier. Fund, målepunkter, prøver og koter er digitaliseret som punkter. Opmålingsdata er 
genereret i MapInfo-dataformat.  
 
Vertikalt: Udgravningen er udelukkende opmålt med GPS. I kotetabellen ligger en kote for hvert 
opmålt punkt i anlægstabellen opmålt i geoiden DVR90.  
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Udgravningsmetode 
Det udpegede område var allerede blevet afgravet af bygherre, da udgravningen skulle gå i gang. Dette 
skyldes en fejl mht. placeringen af det udpegede område. Heldigvis var gravmaskineføreren, der 
afgravede arealet, den samme, som havde foretaget prøvegravningen for museet, og han var 
opmærksom på, at der måtte foreligge en fejl med placeringen af feltet. Endvidere var graven blevet 
dækket med fibertex, så der var ikke sket større skade på fyldskifterne.  
 
Anlæggene blev totalt fritlagt med maskine og skovl, derefter afrenset samt indmålt og fotograferet i 
fladen.  
 
Gruben A11 blev snittet, og profilen blev tegnet. I forbindelse med udgravningen af anlæggene blev der 
fra grube A11 udtaget en floteringsprøve med henblik på C14 og gennemsyn af floteringsresten med 
henblik på fund af humane knoglefragmenter.  
 
Der blev udlagt en krydsbalk på anlæg A10, der i forundersøgelsen var tolket som grav. Det blev 
besluttet at lade en 20 cm bred balk stå. Fyldskiftet blev derefter gravet med ske eller fladskovlet ned. 
Da der i ca. 25 cm dybde fremkom kistespor i form af kraftige planker langs siderne på nedgravningen, 
stod det klart, at der med sikkerhed var tale om en grav.  
 
Efter observationen af kistesporene blev udgravningsstrategien ændret. Det blev valgt at fjerne den N-S 
gående balk for bedre at få plads til at udgrave graven og få et bedre overblik over, hvordan graven var 
opbygget, og hvad den indeholdt.  
 
Graven blev løbende tegnet og fotograferet i niveauer, hvor anlægget ansås for at have ændret sig så 
kraftigt, at det nødvendiggjorde en opfølgende registrering.  
 
Da det stod klart, at der var tale om en brandgrav, blev alt materialet fra laget indeholdende den 
gravlagte indsamlet med henblik på soldning og flotering. Materialet fra soldning og flotering af 
brandgraven kan/skal bruges til en gennemgang af knoglemateriale med henblik på køns- og 
aldersbestemmelse af den gravlagte samt eventuelle gravgaver i form af medfølgende dyr eller 
genstande af knogler (f.eks. knapper) og det arkæobotaniske materiale i brandgraven.  
 
Der fremkom på bunden af lag 2 en lille bronzering, som blev udgravet, fotograferet og hjemtaget.  
I bundniveauet (niv. 6) med alle stenene blev der lavet en lille fotoserie med henblik på 3D modellering. 
Fotoserien er placeret under sagen, men der er ikke lavet en model. Til sidst blev den tværgående profil 
(Ø-V gående) tegnet. 
 
Alle listerne er tastet i MUD. Men foto er ikke vedhæftet i MUD. 
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Undersøgelsens resultater 
Det udvalgte areal til undersøgelse omfattede ud fra prøvegravningen 80 kvm og indeholdt to anlæg, en 
grube (formentlig en ligbrændingsgrube) samt en grav. Da hele det prøvegravede areal (5000 kvm) var 
blevet afgravet af bygherre, før vi kom, gik vi hen over arealet for at se, om der skulle være flere anlæg 
på området. Der var ikke flere anlæg på det berørte areal.  
 
A10 udgøres af en brandgrav, der er anlagt som en typisk jordfæstegrav. I fladen fremstod anlægget 
som langovalt nærmet rektangulært med en længde på 2,85 m og en bredde på 1,08 m indeholdende en 
større mængde store sten. Graven havde en N-S gående orientering.  
 

 
 
 
 
 
 

Figur 2. Graven A10 afrenset i fladen 
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Graven var, som ovenfor omtalt, opbygget som en jordfæstegrav. I toppen var der placeret en større 
mængde store sten henover selve nedgravningen, se fig. 2. Et sådan element kendes også fra andre 
jordfæstegrave.  
 
I ca. 25 cm dybde kom der langs langsiderne i nedgravningen tydelige spor efter to kraftig planke ca. 10 
cm bredde. Denne observation kunne tydeligst ses i den sydlige halvdel af anlægget. Mens den nordlige 
del langs siderne primært udgjordes af sten til støtte af en eventuelt kiste, men der kunne ikke med 
sikkerhed registreres plankespor i denne halvdel, se fig. 3.  
 

 

 
I ca. 30-35 cm dybde sås et tydeligt mørkbrunt humøst lag indeholdende brændte knogler (lag 2). Dette 
lag var tydeligt afgrænset i forhold til både den omgivne gravfyld (lag 1) og plankesporene i siderne.  
Indholdet af brændte knogle i lag 2 var meget varierende, men selve udstrækningen af laget var særdeles 
tydelig. Dette indikerer, at den gravlagte har været placeret i en boks af organisk materiale stående i 
enten en trækiste eller på det udlagte stentæppe i bunden af graven; se fig. 4. 
 
I bunden af nedgravningen var der udlagt et meget fint stentæppe bestående af håndstore sten; se fig. 5.  
På overgangen mellem lag 2 og stentæppet blev der i området med flest brændte knogler fundet en lille 
bronzering ca. 5 cm i diameter.  
 
 

Figur 3. I højre side af billedet ses de mørke aftegninger af de to plankespor    
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Ved en kursorisk gennemgang af en udvalgt mængde af knoglematerialet fra lag 2 i A10 blev der udover 
humane knogler også registreret et par knogler fra får.  
Ud fra konstruktionens opbygning og fundsammensætningen kan graven dateres til periode II-III i 
bronzealder.   
 

Figur 4. Det mørke fyld i billedet repræsenterer fyldskiftet, hvor de brændte knogler har været placeret i en organisk beholder 
beholder 
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I umiddelbar nærhed til A10 lå gruben A11. A11 var i formen rund med en diameter på 1,6 m og havde 
en dybde på 20 cm. Denne grube må formodes at være en del af gravritualet. Fra perioden, som grav 
A10 kan dateres til, kendes der i forbindelse med anlæggelse af grave en tilhørende kremeringsgrube. 
A11 tolkes som værende en mulig kremeringsgrube. Selv om der ved gravning af gruben ikke blev 
registreret større mængde trækul eller brændte knogler.  
 
Samlet set udgør udgravningen blot to anlæg, der formentlig kan/skal relateres til hinanden i form af en 
brandgrav og en eventuel kremeringsgrube. Hvorvidt der er tale om en fladmarksgrav eller en grav 
under en lille bortgravet høj eller en eventuelt lille stenrøse vides ikke. Men ud fra opbygning og 
indhold i graven kan dateringen af de to anlæg indsnævres til periode II-III i bronzealder.  
 
På nuværende tidspunkt forefindes der kun et meget kursorisk gennemgang af knoglematerialet fra 
brandgraven ellers forefindes der ingen naturvidenskabelige resultater endnu.  
 

Figur 5. Stentæppet på bunden af graven 
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Fremtidigt arbejde på stedet  
Selve arealet, hvor udgravningen er foretaget, må betegnes som afsluttet, og der forefindes ingen grund 
til yderligere udgravning på det berørte areal, og det kan derfor frigives. 
 
Resultaterne fra udgravningen må siges at være særdeles gode, selvom der kun er tale om to anlæg.  
 
Gravens bevaringsringsgrad med de usædvanlige gode iagttagelsesforhold samt indholdet i graven giver 
et stort potentiale til forståelsen for gravskikken i ældre bronzealder og falder fuldt ind under de 
fokusområder, der på nuværende tidspunkt fremhæves for de nationale strategier indenfor den videre 
forskning af gravritualerne i bronzealderen. Det vurderes derfor, at det indsamlede materiale med 
henblik på de naturvidenskabelige spørgsmål så som analyse af knoglematerialet opprioriteres. Her 
tænkes der i særdeleshed på analyserne af knoglematerialet, men også C14 datering af materialet fra 
graven har topprioritet.  
 
Materialet er af så høj kvalitet og i et så afgrænset omfang, at en mindre videnskabelig publikation bør 
være på sin plads, så materialet bliver tilgængeligt for fagfælder. Emnet rammer lige ind i den fokus, der 
på nuværende tidspunkt stilles til gravritualerne i dansk bronzealder på national plan og bør derfor ikke 
forbigås.  
 
Udgravningen er allerede blevet formidlet til skoleklasser fra Nim skole, og der blev umiddelbart efter 
udgravningens afslutning lavet en fin artikel i Horsens Folkeblad. I forbindelse med Horsens Museums 
afholdelse af ”Årets udgravninger” blev der holdt et 10 min. oplæg.     
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Anlægsliste 
 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 17-08-2019  

10 Grav Brandgrav Ældre 

Bronzealder 

per.2-Ældre 

Bronzealder 

per.3 

    

11 Grav Brandgrav, 

Ligbrændingsgru

be 

Ældre 

Bronzealder 

per.2-Ældre 

Bronzealder 

per.3 

    

 

 

Anlægsbeskrivelse 
 

10 

Grav, Brandgrav, Ældre Bronzealder per.2-Ældre Bronzealder per.3 

A10 er lig med A1 fra prøvegravningen. 

 

Graven var orienteret nord-syd og målte i fladen 2,85x1,08m, dybden var 63cm, mod bunden havde graven indskrænket sig 

til 2,35 i længden. 

 

Fyldbeskrivelse: 

1: Homo. brun humøst gruset sand med pletter af gulbrun let humøst gruset sand. I toppen af laget var der placeret mange 

store sten tilhørende en stenlægning/stenrøse henover graven. 

Tolkning: gravfyld. 

2: Homo. mørkbrun humøst gruset sand indeholdende en del hvidbrændte knogler, se T2. 

Tolkning: laget repræsenterer de brændte rester af den gravlagte. Udstrækningen og indholdet i laget viser at den gravlagte 

må have været lagt i en beholder af en slags, da koncentrationen af de brændte knogler ikke er ensartet i forhold til lagets 

meget tydelige udstrækning. 

3: Homo. mørkbrun humøst let gruset sand. 

Tolkning: kistespor fra træplanker. Kan også tolkes som nedsatteplanker til at støtte siderne på graven. 

4: Grå let humøst gruset sand, laget hvor stenpakning var anlagt. 

Tolkning: Stenpakket underlag hvorpå kisten/plankeopbygningen er tilknyttet og hvor i den gravlagte er placeret på. 

 

Graven fremstod i bunden med udlagt stentæppe hvorpå der formentlig har været placeret en trækiste. Kistesporene gav sig 

tydeligt til kende i den sydlige halvdel af graven. Centralt placeret i graven fandtes der brændte knogler, hvoraf flere kunne 

udskilles til at være humane, i et mørkt lag (lag 2). Der var nærmest tæt pakket med brændte knogler i bunden af lag 2 helt 

ned mod det underliggende stentæppe. Iblandt de brændte knogler blev der fundet en bronzering, ca. 5cm i diameter og 

knap en cm høj. 

Med de mange sten i toppen af graven tyder det på, at der kan have været anlagt en mindre stenrøse henover nedgravningen, 

om denne "røse" har været dækket af en mindre høj fandtes der ingen spor af. 
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Graven kan ud fra opbygning og indhold dateres til bronzealderen periode II-III. 

 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  2: Afslag, Ældre Bronzealder per.2-Ældre Bronzealder per.3; 3: Afslag, Ældre Bronzealder per.2-Ældre 

Bronzealder per.3; 4: Brændt knogle, Ældre Bronzealder per.2-Ældre Bronzealder per.3; 5: Afslag, Ældre Bronzealder per.2-

Ældre Bronzealder per.3; 6: Afslag, Ældre Bronzealder per.2-Ældre Bronzealder per.3; 7: til flotering , Ældre Bronzealder 

per.2-Ældre Bronzealder per.3; 8: til flotering , Ældre Bronzealder per.2-Ældre Bronzealder per.3; 9: Armring i bronze, 

Ældre Bronzealder per.2-Ældre Bronzealder per.3; 11: Skraber, Ældre Bronzealder per.2-Ældre Bronzealder per.3 

Lag:  

   

11 

Grav, Brandgrav, Ligbrændingsgrube, Ældre Bronzealder per.2-Ældre Bronzealder per.3 

A11 er lig med A2 fra forundersøgelsen. 

 

Gruben målte 1,6m i diameter og var op til 14 cm dybde. 

 

Pga. grubens placering i forhold til graven og at der på hele det undersøgte areal, tolkes gruben, som en mulig 

ligbrændingsgrube, selv om der under udgravningen ikke blev registreret brændte knogler i fylden. 

 

Fyld: Homo. brun, let leret sand. Ingen spor efter trækul i profilen, men der er taget jordprøve. I fylden er der en lille 

mængde småsten, som ikke er ildskørnede. Stenene tolkes til at stamme fra undergrunden. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  1: til flotering , Ældre Bronzealder per.2-Ældre Bronzealder per.3 

Lag:  

 

FundListe 
 

Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 17-08-2019  

1 Jord  til flotering  Ældre 

Bronzealder 

per.2-Ældre 

Bronzealder 

per.3 

11 

2 Flint Afslag Ældre 

Bronzealder 

per.2-Ældre 

Bronzealder 

10 
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per.3 

3 Flint Afslag Ældre 

Bronzealder 

per.2-Ældre 

Bronzealder 

per.3 

10 

4 Knogle/tak/tand Brændt knogle Ældre 

Bronzealder 

per.2-Ældre 

Bronzealder 

per.3 

10 

5 Flint Afslag Ældre 

Bronzealder 

per.2-Ældre 

Bronzealder 

per.3 

10 

6 Flint Afslag Ældre 

Bronzealder 

per.2-Ældre 

Bronzealder 

per.3 

10 

7 Jord  til flotering  Ældre 

Bronzealder 

per.2-Ældre 

Bronzealder 

per.3 

10 

8 Jord  til flotering  Ældre 

Bronzealder 

per.2-Ældre 

Bronzealder 

per.3 

10 

9 Metal, andet Armring i bronze Ældre 

Bronzealder 

per.2-Ældre 

Bronzealder 

per.3 

10 

10 Jord  til flotering  Ældre 

Bronzealder 

per.2-Ældre 

Bronzealder 

per.3 

 

11 Flint Skraber Ældre 

Bronzealder 

per.2-Ældre 

Bronzealder 

per.3 

10 
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Fundbeskrivelse 
 

Kampagne: 17-08-2019   

1 
Jord , til flotering , Ældre Bronzealder per.2-Ældre Bronzealder per.3 

Lag A. 

 

A11. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 11 

Fund:   

Lag  

   

2 

Flint, Afslag, Ældre Bronzealder per.2-Ældre Bronzealder per.3 

Fra flade afrensning i A10. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 10 

Fund:   

Lag  

   

3 

Flint, Afslag, Ældre Bronzealder per.2-Ældre Bronzealder per.3 

NV kvartrant i A10. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 10 

Fund:   

Lag  

   

4 

Knogle/tak/tand, Brændt knogle, Ældre Bronzealder per.2-Ældre Bronzealder per.3 

Anlægsnummer: A10 

 

Brændt knogle fra kanten af LAG 2 i SØ-kvadrant. 

 

Skal slås sammen med X8, som alt jorden med de brændte knogler skal henføres til. 
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Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 10 

Fund:   

Lag  

   

5 
Flint, Afslag, Ældre Bronzealder per.2-Ældre Bronzealder per.3 

Lag SV kvartrant. i A10 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 10 

Fund:   

Lag  

   

6 
Flint, Afslag, Ældre Bronzealder per.2-Ældre Bronzealder per.3 

Lag1 i A10 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 10 

Fund:   

Lag  

   

7 
Jord , til flotering , Ældre Bronzealder per.2-Ældre Bronzealder per.3 

Brændte humaneknogler fra lag 2 i A10, del af x8. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 10 

Fund:   

Lag  

   

8 
Jord , til flotering , Ældre Bronzealder per.2-Ældre Bronzealder per.3 

Brændte humaneknogler fra lag 2 i A10, del af x7. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 10 

Fund:   

Lag  
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9 
Metal, andet, Armring i bronze, Ældre Bronzealder per.2-Ældre Bronzealder per.3 

Lille armring i bronze. Fra lag 2 i A10 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 10 

Fund:   

Lag  

   

10 
Jord , til flotering , Ældre Bronzealder per.2-Ældre Bronzealder per.3 

Fra kistespor i SV kvartrant, i A10. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag  

   

11 
Flint, Skraber, Ældre Bronzealder per.2-Ældre Bronzealder per.3 

Skraber fra ØV profil i A10. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 10 

Fund:   

Lag  

 

Tegningsliste 
 

Tegning Målesto

k 

Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner 

Kampagne: 17-08-2019  

2 1:20 Profiltegning   Profil A11 21-08-

2018 

Christof

fer Pelle 

Hagelqu

ist 

3 1:10 Detaljeret 

plantegning 

  Niv. 2, A10 21-08-

2018 

Per 

Mandru

p 

4 1:10 Detaljeret 

plantegning 

  Niv. 4, samt 

profiltegning, A10 

21-08-

2018 

Per 

Mandru

p 
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Fotoliste 
 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 17-08-2019  

3267/24 Fladen i top 

niv. af A10, 

set fra N 

   digitalt foto 20-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/25 Fladen i top 

niv. af A10, 

set fra Ø 

   digitalt foto 20-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/26 Fladen i top 

niv. af A10, 

set fra S 

   digitalt foto 20-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/27 Fladen af 

A11, set fra S 

   digitalt foto 20-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/28 A10, set fra N    digitalt foto 20-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/29 A10, set fra S    digitalt foto 20-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/30 A10 nordlige 

del, set fra V 

   digitalt foto 20-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/31 A10, set fra V    digitalt foto 20-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/32 A10 niv. 2, set 

fra S 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/33 A10 niv 2, set 

fra N 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/34 A10 nordlige 

del, niv. 2, set 

fra S 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/35 A10, niv 2, 

nærbilled af 

kistespor, 

sydlige del, set 

fra S 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/36 A10 niv. 2, 

sydlige del, set 

fra N 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/37 A10 niv. 2,    digitalt foto 21-08-2018 Per 
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arbejdsfoto Mandrup 

3267/38 A10, niv. 3, 

kistespor i 

nordlige del, 

set fra S 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/39 A10, niv. 3, 

sydlige del, set 

fra N 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/40 A10, niv. 3, 

sydlige del 

med kistspor, 

set fra V 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/41 A10, niv. 3, 

nordlige del, 

set fra N 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/42 A10, nordlige 

del, set fra Ø 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/43 A10, niv. 3, 

sydlige del, set 

fra Ø 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/44 A10, niv. 3, 

set fra V 

   digitalt foto 21-08-2019 Per 

Mandrup 

3267/45 A10, niv. 3, 

set fra V 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/46 A10, niv.4, 

kistespor og 

brandgravsspo

r, set fra S 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/47 A10, niv. 4, 

set fra V 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/48 A10, niv. 4, 

brandgravspor

, set fra N 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/49 A10, niv. 4, 

set fra Ø 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/50 A10, niv. 4, 

set fra S 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/51 A10, niv. 4, 

nordlige del 

med 

brandgravsspo

r, set fra V 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/52 A10, niv. 4, 

nordlige del 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 
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med 

brandgravsspo

r, set fra V 

Mandrup 

3267/53 A10, niv. 4, 

sydlige del 

med 

brandgravsspo

r, set fra S 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/54 A10, niv. 4, 

sydligedel 

med 

brandgravsspo

r, set fra S 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/55 A10, niv. 4, 

kistespor og 

brandgravsspo

r, set fra S 

   digitalt foto 21-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/56 A10, niv. 5, 

set fra N 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/57 A10, niv. 5, 

nordlige del, 

set fra V 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/58 A10, niv. 5, 

nærbilled af 

brandgrav, 

nordlige del, 

set fra V  

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/59 A10, niv. 5, 

nærbilled af 

brandgrav, 

nordlige del, 

set fra N 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/60 A10, niv. 5, 

nærbilled af 

brandgrav, 

nordlige del, 

set fra N  

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/61 A10, niv. 5, 

nærbilled af 

brangrav, 

nordlige del, 

set fra N 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/62 A10, niv. 5, 

nærbilled af 

bronzering, 

set fra Ø 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 
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3267/64 A10, niv. 5, 

bronzering, 

set fra N 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/65 A10, niv. 6, 

set fra V 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/66 A10, niv. 6, 

set fra V 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/67 A10, niv. 6, 

set fra SV 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/68 A10, niv. 6, 

set fra S 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/69 A10, niv. 6, 

set fra NØ 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/70 A10, niv. 6, 

set fra N 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/71 A10, niv. 6, 

nordlige del, 

set fra N 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/72 A10, niv. 6, 

nordlige del, 

set fra S 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/73 A10, niv. 6, 

set fra NV 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/74 A10, niv. 6, 

set fra V 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/77 A10, niv. 6, 

sydlige del, set 

fra S 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/78 A10, niv. 6, 

set fra S 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/79 A10, niv. 6, 

sydlige del, set 

fra S  

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/80 A10, niv. 6, 

nærbilled, 

sydlige del, set 

fra S 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/81 A10, niv. 6, 

arbejdsfoto 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/82 A10, profil. 

set fra N 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/84 A10, 

sydprofil, set 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 
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fra S Mandrup 

3267/85 A10, profil, 

set fra S 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/88 A10, nærbilled 

af brandgrav i 

profil, set fra 

S  

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

3267/89 A10, nærbilled 

af brandgrav i 

profil 

   digitalt foto 22-08-2018 Per 

Mandrup 

 


