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1. Abstract
Beretning for udgravning af et eftermiddelalderligt gårdsanlæg med flere faser. Udført af Arkæolog
Cand. mag. Janne D. Kosior for Horsens Museum i april til juni 2008.

Fig. 1. Ortofoto over det
nordlige Lund. Det
undersøgte område er
markeret med rødt.
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2. Undersøgelsens forhistorie
Den netop afsluttede undersøgelse er den sidste af 2 kampagner på lokaliteten HOM 2109 i
perioden 2005 til 2008 foranlediget af byggemodning og udstykning af matrikel nr. 20b. Ved Etape 1
blev der påvist bebyggelse fra vikingetid og middelalder samt en smedje fra 1300-tallet. Sagens forløb
frem til 2007 er beskrevet i beretningen for HOM 2109 Etape 1, hvor Arkæolog Lars Pagh, Horsens
Museum, er beretningsansvarlig.
Det ikke muligt at forundersøge det sydligste af matrikel 20b tilbage i 2005, hvor arkæolog
Christopher Grønfeldt Petersen, Horsens Museum, lavede en forundersøgelse af det øvrige del af
matriklen, da der stadig stod bygninger på det sydligste areal. Også under etape 1 stod bygningerne der
fortsat, hvilket nødvendiggjorde en senere undersøgelse af dette område (etape 2).
Undersøgelsesområdet kendes fra Original 1-kortet fra 1818 samt fra Videnskabernes Selskab
konceptkort fra 1781, hvor en mindre gårdstoft er markeret som må formodes, at være det her berørte
gårdsanlæg. Vejforløbet vest for feltet ses ikke på Original 1-kortet og må der fro anses for yngre end
1818. Dette vejforløb overlejrer således den vestlige gårdbygnings vestlige del. Området, hvor der i dag
står en større garage, er på original 1-kortet markeret en kålhave.
Denne beretning dækker udelukkende HOM 2109 Etape 2.

Fig. 2: Lund med den
undersøgte gårdstoft
indrammet med rød
streg.
Videnskabernes
Selskabs konceptkort
fra 1781.

Fig. 3: Til højre ses det nedrevne
bindingsværkshus, hvor feltet til
etape 2 blev placeret. Til venstre
ligger forrest en større
garagebygning og bagved langgade
25. Medens den arkæologiske
undersøgelse pågik valgte bygherre
at disse to bygninger alligevel ikke
skulle nedrives.
Billedet er taget under etape 1 og er
set fra nordvest.
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Fig. 4 (ovenfor) og fig. 5 (tv):
Original 1-kortet over Lund
med den berørte gårdstoft
markeret med rødt. Nedenfor
det markerede område med de
to berørte bygninger,
stendiget der omgiver toften
mod nord og øst samt den
tilhørende kålgård mod øst.
3. Administrative data
En tillægsbevilling fra KUAS på kr. 87.487,50 blev efter etape 1 godkendt d. 15. januar 2007 på
grundlag af de ekstra omkostninger forbundet med fundet af en smedje ved Etape 1. Disse penge blev
tilsidesat til finansiering af den sidste del af udgravningen, altså etape 2. På grund af forældelsesfristen
på 1 år efter godkendelsen af tillægsbudgettet, blev fristen for igangsættelse af etape 1 på anmodning af
Horsens Museum forlænget frem til 1. juli 2008.
6. Marts 2008 kontaktede Leif Lindberg Horsens Museum telefonisk for at oplyse at
bindingsværkshuset nu var nedrevet og at den arkæologiske undersøgelse kunne påbegyndes i uge 11.
D. 15. april blev der i samråd mellem bygherre og Janne D. Kosior besluttet at den
igangværende udgravning skulle indstilles indtil nedrivningen af garageanlægget, hvilket var blevet
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besluttet af bygherre. Dette skyldtes hensynet til, at man kunne anvende samme maskinkraft til begge
formål. I juni blev beslutningen dog ændret til, at man ikke ville nedrive garageanlægget, og
udgravningen af det allerede åbnede felt blev afsluttet.
20 juni blev bygherre kontaktet telefonisk af Janne D. Kosior, der kunne oplyse at de
arkæologiske undersøgelser var afsluttet og, at området var frigivet.
Horsens Museum er ansvarlig for undersøgelsen og opbevarer den primære dokumentation. Ingen
fund blev hjemtaget.
4. Øvrige data
Udgravningen blev foretaget over flere perioder. Således blev der udover overvågningen d. 13. marts
gravet fra d. 2.-15. april og, efter et ophold i anlægsarbejdet, blev undersøgelsen genoptaget i dagene
fra 18-20 juni 2008. Undersøgelsen blev foretaget af udgravningsleder Cand. mag. Janne D. Kosior og
Lars Bo Larsen som udgravningsassistent, begge fra Horsens Museum.
Maskinafrømningen blev foretaget af to omgange, henholdsvis den 2. april og den 18. juni af Heden
Entrepanørforretning A/S (Hedevej 33, 8723 Løsning, tlf. 76740454) med stor gravemaskine, første
gang på larvefødder, anden gang på gummihjul.
Ejer af jorden og entrepanør for udstykning og byggemodning er Dansk Andelsbyg Aps, Havnepladsen
3A, 2, 7100 Vejle, Tlf.: 75 88 26 00 ved direktør Leif Lindberg.
5. Topografi, terræn og undergrund
Arealet ligger på et moræneplateau i den nordlige udkant af landsbyen Lund. Terrænet falder ned mod
Langgade både fra nord og syd hvilket giver et lokal lavpunkt ved det undersøgte område. Dette
medfører tilløb af store mængder overfladevand, hvilket sikkert er årsagen til, at man har valgt at hæve
terrænet på stedet af flere omgange. Muldlaget er op til en meters tykkelse, men er forurenet af tidligere
anlægsarbejder på stedet som nedgravning af kloak og vandrør m.m. samt af tilkørt sand.
Undergrunden på stedet består af gul-orange leret sand.

Fig. 6. De høje
målebordsblade fra
slutningen af 1800tallet over Lund. Den
berørte gårdstoft er
markeret med rødt.
6. Målesystem
Samtlige anlæg er opmålt med højpræcisions-GPS, Trimble R8, i system 34 Jylland-Fyn og er
efterbearbejdet i Mapinfo.
En større sten sydvest for feltet blev anvendt som fast målepunkt ved nivellering med en kote på 30,29
DVR 90.
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7. Udgravningsmetode
Undersøgelsens etape 2 blev påbegyndt i forbindelse med at fundamentet til det nyligt nedrevne hus
skulle fjernes. Arkæolog Frederik Callesen fra Horsens Museum overvågede d. 13. marts 2008 den
planlagte fjernelse af fundament og betonsokkel, men på grund af et overgravet vandrør, der medførte
arealet stod under vand, måtte den videre arkæologiske undersøgelse indstilles til vandstanden var
faldet.
Onsdag d. 2. april afrømmede arkæolog ved Horsens Museum Janne D. Kosior mulden med
maskinkraft fra Heden Entrepanørforretning A/S. På baggrund af fraværet af anlægsspor i den sydlige
del af feltet blev den bortgravede muld placeret her. Syldstensforløbet fra det yngste bygningsfase blev
fritlagt, ligesom et ca. 50 cm. bredt snit bleb gravet ned til brolægning A 1008. Denne blev blot
dokumenteret med fladeopmåling med GPS´en og fotografering.
Udstrækningen af udgravningsfeltet blev indskrænket i forhold til det oprindeligt planlagte. Således var
grusvejen vest for udgravningsfeltet blevet udvidet i bredden og klargjort med et kraftigt lag stabilgrus
til den kommende belægning. På vejens østlige side ind mod udgravningsfeltet var der nedgravet
lygtepæle, og kablerne til disse umuliggjorde, at feltet kunne udvides lige så langt mod vest som ved
etape 1. Ligeledes var der anlagt en øst-vest-gående stikvej ind fra den netop beskrevne vej og mod øst,
hvilket indskrænkede feltet mod nord med et få meter bredt bånd mellem etape 1 og etape 2. Dette var
uheldigt, da vi derved mistede muligheden for at se relationerne mellem anlæg i etape 1 og etape 2.
Ovenstående skyldes misforståelser, og der blev derfor ikke gjort mere ved sagen, ud over at forholdet
blev påpeget for bygherre.
Ved opmåling af brolægningen fra yngste fase af den vestlige gårdsbygning anvendtes fotogrammetri.
Således blev brolægning fotograferet i mindre afsnit med 4 målepunkter, orienteret i programmet
Airphoto og digitaliseret i Mapinfo.
Også profilerne 1 og 2, der er resultatet af maskinsnit til undergrund gennem lagene, er
digitaliseret i Mapinfo. Profil 1 er en 12,7 m lang øst nord-syd-gående profil, der samtidig er den
vestlige feltgrænse. Profil 2 er en 9,3 m lang øst-vest-gående profil, der viser både de to bygningsfaser
af vest-bygningen ( A 1046 og A 1051) og disses relation til de to brolægninger/overfladebefæstninger
(A 1008 og A 1056). Profilerne blev tegnet af flere omgange, da der i første omgang blev gravet til
overfladen på yngste husfase og først næste gang blev snittet til undergrund i flere 2 meter bredt snit. I
samme forbindelse blev brolægning 1008 også fjernet, men ingen anlæg underlejrede dette lag.
Ved undersøgelsen blev anlægsnumre A 1002 til A1061 anvendt. Ingen fund blev hjemtaget, men et
udpluk af keramik og glasskår fra lokaliteten blev fotograferet.
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Fig. 7: Oversigtsplan over
den sydlige del af HOM
2109. Felt 2, Etape 1
ligger mod nord med
gårdsanlæg fra
middelalderen markeret
med gråt. Den
middelalderlige smedje ses
i det nordlige felts
sydvestlige hjørne. Mod
syd ses den seneste Etape
2.
8. Undersøgelsens resultater
Forhåbningerne til lokaliteten var, at der set i lyset af de middelalderlige anlæg og smedjen umiddelbart
nord for etape 2´s undersøgelsesområde, ville fremkomme middelalderlige anlæg, eventuelt en
forgænger til den fra Original 1-kortet kendte gårdsanlæg og at der således kunne påvises kontinuitet i
den påviste bebyggelse på stedet.
Der blev udelukkende påvist anlæg, dateret til tiden yngre end renæssancen i form af et fra
Original 1-kortet kendt gårdsanlæg i 2 faser. Dateringen af anlæg i udgravningen baseret på fund fra
begge gårdsfaser er sat til 1700-tallet og fremefter.
Der blev påtruffet et syldstensforløb og en indendørs brolægning samt et brolagt indgangsparti
og en større brolægning, relaterende til den yngste fase samt et ældre syldstensforløb med en
fragmentarisk bevaret brolægning, med samme orientering som det yngre forløb. Derudover var der to
stolpehuller (A1004 og A1011) sandsynligvis hidrørende et nyere hegnsforløb. Arealet var stærkt
præget af nyere tiders anlægsarbejde. Omtrent midt på gårdspladsen blev der fundet en sivebrønd
nedgravet i en større grube fyldt op med moderne affald som stegepander og en olietønde. Gruben
eller møddingen var nedgravet gennem brolægning A1008. Et større cementdæksel viste sivebrøndens
placering og under var et stort affaldslag med knytnævestore sten. Herunder sås plamager med grågrøn
nedsivning i undergrunden, et tegn på at gårdspladsområdet har fungeret som mødding. Derudover var
der gravet en moderne brønd ned i arealets østlige del, hvortil vandrør løb fra det beskrevne område
med moderne affald.
Gårdsanlægget bestod af 2 bygninger placeret i vinkel, hvoraf den sydlige bygning blev
nedrevet ved undersøgelsens start. En sekundært placeret døroverligger på bygningen fortalte, at det
mindre og stærkt ombyggede bindingsværkshus var opført i 1792. Bygningens vestligste del var en
tilbygning fra 1900-tallet. Den vestlige længe vides nedrevet på et tidligere tidspunkt og var delvist
under en nyligt anlagt vej, der var en udvidelse af en markvej, der overlejer fundamentet til den vestlige
bygning. Vejforløbet kendes ikke fra Original 1-kortet og er således yngre end 1818. Udvidelsen var
foretaget mellem etape 1 og etape 2. Således kunne kun erkendes den østligste delvist bevarede
syldstensrække. Et større træ blev væltet ved afrømning af muld, og træets placering over
fundamentsforløbet havde medført til en større omrodning af både fundament og den tilhørende
brolægning mod nord.
Den ældste fase af den vestlige bygning bestod af et forløb af større sten med en diameter på
mellem 10 og 30 cm ( A1057/A 1051), hvor de største regnes som syldsten og de mindre til en
tilstødende brolægning. Stenene var overlejret af et mørkt smudslag (A 1056). Det ældste forløb blev
6
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kun erkendt i profilerne, da en fritlægning af forløbet ikke blev prioriteret, eftersom fyldskiftet under
sydstensforløbet kunne dateres til efter reformationen, sandsynligvis 1700-tallet ud fra genstandsfund. I
den sydlige ende af det erkendte forløb var bevaringen bedst, og en fin brolægning med den flade side
vendt op samt enkelte mulige syldsten kunne ses i profilen. Interessant nok underlejres grøften med
brolægningen A 1051 med et lag bestående af utallige fragmenterede sten og groft grus, lignende et lag
med byggeaffald, der direkte overlejrer undergrunden: Mellem orangebrunt sandet ler med mange
udfældninger.
Den yngste fase blev tolket som et brolagt gulv med en brudt række af syldsten mod øst (A
1012) samt et brolagt indgangsparti A 1016. Enkelte steder var bevaret et mørkebrunt smudslag (A
1044 og A 1045) indeholdende keramik og glas.
Den vestlige bygnings nord-østlige hjørne var blevet erkendt ved Etape 1 af undersøgelsen som
overlejrende den ældre smedje, og placeringen er ned til meteren præcist angivet på Original 1-kortet.
Begge faser af gårdsbygningen ligger øjensynlig med nøjagtig samme placering og orientering, med det
forbehold, at der blot er påvist et kortere forløb af den østlige udstrækning samt et hjørne.
Befæstningen af gårdspladsen viste sig som to lag (A 1008 og A 1056), hvor A 1008
tilnærmelsesvis kunne tolkes som en brolægning med en uoverlagt placering at knytnævestore sten
nedpresset i og overlejret af et fundrigt mørkebrunt fedtet lag. A 1056 lignede mere et tilfældig spredt
affaldslag med en del knytnævestore sten. Mellem disse lag var der et fyldskifte bestående af sand (A
1050) ligesom hele området var dækket af det stort set fundtomt sandlag (A 1006) under muldlaget.
Stenlaget (A1008) fortsatte ud over feltgrænsen mod nord, øst og vest, hvor det kunne erkendes i
profilerne, og var tydeligvis skåret af den moderne nedgravning A 1021.

Fig. 8:
Keramik og glas fra
brolægningslaget
A1008. Keramikken og
rudeglasset er
repræsentativt for det
fundne i både den
ældste og yngste fase af
den vestlige bygning.
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Fig. 9: Feltets nordøstlige hjørne med opmåling af den fritlagte brolægning A1060. De
skraverede anlæg er ligeledes brolægning med større sten. Placeringen af profil 2 er markeret
med en grøn streg. Profil 1 dannes af udgravningens vestlige afgrænsning.

Den sydlige bygning ligger forskudt mod syd på Original 1-kortet helt ud til det nuværende Langgade, i
forhold til den nedrevne bygning. Der var dog intet at se af eventuelle arkæologiske spor efter en ældre
bygning på stedet. Under den netop nedrevne bygning var der bortgravet undergrund inden for
bygningens mure og påført rent sand, der dog ikke overlejrede ældre anlægsspor. Ingen ældre faser af
denne bygning kunne påvises. Der var ikke spor efter ældre fundamenter umiddelbart under
bygningens fundament. Bjælken over døren på huset fortalte, som nævnt ovenfor at huset var opført i
1792, og det må i så fald formodes, at være denne bygning, der er gengivet på Original 1-kortet.
Også en kraftig stenmur (A373) blev påvist ved etape 1, som kan genfindes som stenmur på
Original 1 kortet med præcis samme forløb (se fig. 12).
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Fig. 11: Fundamentsforløb fra yngste
Fig. 11: Øst-vest-gående snit ned til
fase af den vestlige bygning.
den store brolægning/befæstning af
Brolægningen tolkes som gulv og enkelte gårdspladsen (A1008).
syldsten ses mod højre, set fra syd.

Fig. 12:
Udgravningsfeltet
(Etape 2) vist på
baggrund af
Original 1-kortet
fra 1818. Den
netop nedrevne
gårdsbygning er
markeret med blåt
(A 1001).
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Fig. 13: Profil 1.
Set fra øst.

Fig. 14: Profil 2.
Set fra syd.

10. fremtidigt arbejde
Det undersøgte område er frigivet, hvorimod de ikke undersøgte områder, hvor der fortsat står
bygninger samt have skal undersøges inden nogen form for anlægsarbejde kan udføres. Såfremt der
skal foretages anlægsarbejde på de ikke undersøgte arealer, skal der forud for dette foretages en
arkæologisk undersøgelse.
Hvis der i det frigivne areal mod forventning fremkommer fortidsminder, skal den del af
arbejdet, der berører fundet indstilles, og Horsens Museum skal kontaktes. Hvis der er tale om
fortidsminder af væsentlig karakter vil udgiften til en eventuel undersøgelse afholdes, jvf.
museumslovens § 27 stk. 5.2, af Kulturministeren.
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Sted
Horsens Museum

Dato
8. august 2008

Navn og underskrift
Janne D. Kosior

Anlægsliste
A-nr

Anlægsklassifik Form_i_fla
ation
-den

1002 Udgår
1004 Stolpehul

Cirkulært

Initialer

Øst

Nord

Bredde

Dybde

Beskrivelse

JDK

stenspor

JDK

Lige sider skrå bund.
TA, HMG mellem
gråbrunt humøst
sand. Meget porøst .
Sands. Ikke så
gammelt. Moderne
hegnspæl
HMG lys gulbrunt
sand. Stort set
fundtomt. Samme
som 1011 og 1034.
Anlægget er tolket
som en
stenpakning/brolæg
ning. Der er ikke tale
om en egentlig
brolægning, da
stenene ligger
tilfældigt placeret,
men de anvendte
sten (99% marksten)
i størrelsen 5-15 cm
ligger jævnt fordelt
over et større
område. Enkelte
teglbrokker er
anvendt i
stenlægningen.
Stenene er omlejret
af et sort smudslag
(A 1046=A 1048),
hvori der fremkom
keramik og glas fra
eftermiddelalderen,
sandsynligvis 171800-tallet. Fyldet er
mørk sortbrun fedtet
humøst let leret sand
m. en del fund.
HET lys
gulbrunt/gråbrunt
sand m. mørkere
muldholdige pletter
af sand.
Opfyldningslag
Samme som A 1006

1006 Fyldskift

JDK

1008 forstyrrelse

JDK

1011 Fyldskift

JDK

ca. 50
cm

13 x 17 m
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Anlægsliste
A-nr

Anlægsklassifik Form_i_fla
ation
-den

Initialer

1014 forstyrrelse

Uregelmæs JDK
sig

1015 Udsmidslag

JDK

1026 Fyldskift

JDK

1027

JDK

1020

JDK

1030 Fyldskift

JDK

1031 Moderne

JDK

1032 forstyrrelse

JDK

1033

JDK

1034 Fyldskift

JDK

1035 Fyldskift

JDK

1036 Fyldskift

JDK

1037 Fyldskift

JDK

Øst

Nord

Bredde

Dybde

Beskrivelse
og A 1034
HMG mellem
gråbrunt leret sand
m. mange
knytnævestore sten.
Sands. Fra
underliggende
brolægning A 1008
og trukket op af
trærødder på stdet.
Nedgravning opfyldt
med teglbrokker og
sten samt sand.
Moderne.
Gult sand
HET porøst mellem
gulbrunt sand
iblandet klumper af
gulbrunt ler, enkelte
stykker gult tegl.
Rektangulær
brolægning let
skrånende mod øst,
af 15-24 cm store
natursten. Evt.
indgangsparti til hus.
Ca. 2 x 1m .
HMG lys gulbrunt
ler. Laget fortsætter
ind under
brolægning A 1012
Moderne opfyldning;
sand og grus m.
Brokker og
cementfliser
Mørk brun HMG
humøst sand. Et
ældre vækstlag.
HET lys gulbrunt
sandet ler m. meget
grus og småsten.
Het gulbrunt sand m.
pletter af gråbrunt
sand. Samme som
lag A 1011 og A
1006
HMG gråbrunt sand.
HET mellem
gråbrunt sand
iblandet
pletter/klumper af
gulbrunt ler.
Gulbrunt ler HET
med bånd af
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Anlægsliste
A-nr

Anlægsklassifik Form_i_fla
ation
-den

Initialer

1038

JDK

1039 Fyldskift

JDK

1040 Fyldskift

JDK

1041 Fyldskift

JDK

1042

JDK

1044 Fyldskift

JDK

Øst

JDK

1050 Fyldskift

JDK

1051

1052 Grøft

JDK

1053 Fyldskift

JDK

1054 Fyldskift

JDK

1055

JDK

1056 Kulturlag

JDK

Bredde

Dybde

Beskrivelse
mellembrunt humøst
sand.
HMG lys gulbrunt
ler.
HET lys gulbrunt ler
iblandet bræmmer af
mellem brunt sand.
Mørkbrun humøst
sand.
Mørkbrun humøst
sand
HET sand, gulbrunt
iblandet mellembrunt
humøst sand.
HET gulbrunt leret
sand, Sands
forstyrrelse fra
trærødder
Mellem gulbrunt
sand m. enkelte
mindre sten.
Mellem orangebrunt
sandet ler. Kompakt
med en del
udfældninger.
HET sandet ler
mellembrunt med
pletter af lyst sand
enkelte 5-10 cm.
Lys gråhvidt sand,
tolket som ø-del af
fundamentsgrøfter til
ældre hus
Super groft grus m.
talløse sten (ø. 520), lyst gråbrunt
sand.
Lys hvidbrunt sand,
HMG
HET sandet ler
mellembrunt med
pletter af lyst sand
enkelte 5-10 cm.
Mellem gråbrunt
humøst sand
Udsmidslag/stenpak
ning med 5-15 cm
store sten i Mørk
gråbrunt humøst
fedtet lag. Næppe en
reel brolægning.
Liger et udsmidslag
fra den ælste

1045

1049

Nord
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Anlægsliste
A-nr

Anlægsklassifik Form_i_fla
ation
-den

Initialer

Øst

Nord

Bredde

Dybde

Beskrivelse
husfase.
Samme som 1051

1057
1058

Mørk brunt
homogent smudslag.
Let humøst fedtet
sand.
Samme som 1060
og 1046
Samme som 1046
og 1059
Samme som A1056

1059
1060
1061

Fotoliste
Fotonr

2109F108di
g
2109F109di
g
2109F110di
g
2109F111di
g
2109F112di
g
2109F113di
g
2109F114di
g
2109F115di
g
2109F116di
g
2109F117di
g
2109F118di
g
2109F119di
g
2109F120di
g
2109F121di
g
2109F122di
g
2109F123di
g
2109F124di

Dias/NegativN
Fototype Fra
r

A-nr

Beskrivelse

D

Situation N

Fundment fra nedrevne hus.

D

Situation S

Fundament fra nedrevne hus samt gravemaskine.

D

Situation NØ

Fundament fra nedrevne hus

D

Situation NØ

Sydlige fundament fra det nedrevne hus

D

Situation

Fundament fra nedrevne hus

D

Objekt

V

D

Objekt

V

D

Situation SSV

D

Flade

Ø

1012

Brolægning i hus. 1. del fra N.

D

Flade

Ø

1012

Brolægning i hus. 2. del fra N.

D

Flade

Ø

1012

Brolægning i hus. 3. del fra N.

D

Flade

Ø

1012

Brolægning i hus. 4. del fra N.

D

Flade

Ø

1012

Brolægning i hus. 4. del fra N.

D

Flade

S

1012

Brolægning

Profil

V

1008

Profil/snit 2.

1006 +
1008
1021

Brolægning A 1008 overlejret af A 1006
Moderne omrodning
Feltets sydlige del

D
D
D
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Side 15 af 16
Fotoliste
Fotonr
g
2109F125di
g
2109F126di
g
2109F127di
g
2109F128di
g
2109F129di
g
2109F130di
g
2109F131di
g
2109F132di
g
2109F133di
g
2109F134di
g
2109F135di
g
2109F136di
g
2109F137di
g
2109F138di
g
2109F139di
g
2109F140di
g
2109F141di
g
2109F142di
g
2109F143di
g
2109F144di
g
2109F145di
g
2109F146di
g
2109F147di
g
2109F148di
g
2109F149di
g
2109F150di

Dias/NegativN
Fototype Fra
r

A-nr

Beskrivelse

D

Profil

S

1008

Profil/snit 2. 1. del fra V.

D

Profil

S

1008

Profil/snit 2. 2. del fra V.

D

Profil

S

1008

Profil/snit 2. 3. del fra V.

D

Profil

S

1008

Profil/snit 2. 4. del fra V.

D

Profil

S

1008

Profil/snit 2. 5. del fra V.

D

Profil

SSØ 1008

Profil/snit 2

D

Flade

S

D

Flade

SØ A1016

D

Objekt

Indgangsparti til yngste husfase halvt afdækket.
Overlejrer A 1008
Indgangsparti til yngste husfase halvt afdækket.
Overlejrer A 1008
Keramik og glas fra lag 1008

D

Situation V

Brolægning A 1008 under vand

D

Flade

N

Brolægning A 1012

D

Flade

NØ

Brolægning A 1012

D

Profil

SV

Brolægning A 1008 overlejret af sandlaget A 1006

D

Profil

SV

Brolægning A 1008 overlejret af sandlaget A 1006

D

Flade

V

D

Situation NV

D

Situation SV

D

Situation

D

Profil

S

Profil 2 til UG. Del 1 fra V

D

Profil

S

Profil 2 til UG. Del 2 fra V

D

Profil

S

Profil 2 til UG. Del 3 fra V

D

Profil

SØ

Profil 2 til UG.

D

Profil

Ø

Midterste del af profil

D

Profil

NØ

D

Profil

Ø

Hjørne af profil af snit til undergund i midten af
profil 1
Profil 1 nordligste hjørne. Snit til undergrund.

D

Profil

S

Profil 1 nordligste hjørne. Snit til undergrund.

A1016

A1008

Brolægning

Lars Bo renser profil

15

Side 16 af 16
Fotoliste
Fotonr
g
2109F151di
g
2109F152di
g
2109F153di
g
2109F154di
g
2109F155di
g

Dias/NegativN
Fototype Fra
r

A-nr

Beskrivelse

D

Profil

S

Profil 1 nordligste hjørne. Snit til undergrund.

D

Profil

Ø

Profil 1 Sydlige del. Til Undergrund.

D

Profil

Ø

Profil 1 Sydlige del. Til Undergrund.

D

Profil

Ø

Profil 1 Sydlige del. Til Undergrund.

D

Profil

Ø

Profil 1 Sydlige del. Til Undergrund.

Tegningsliste
TMålesto
Tegningstype
Henvisninger
Beskrivelse
nr
k
1 Profil
1:20
Nederste del af profil 2
2 Profil

1:20

Nederste del af profil 1

3 Profil

1:20

Øvre dele af profil 1 og profil
2
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