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Indledning
Horsens Museum har foretaget en udgravning for bygherre Horsens Kommune. Udgravningen er
foretaget forud for udstykning af et nyt villakvarter i Hattings nordligedel.
I udgravningsforløbet har Horsens Museum samarbejdet med;
Horsens Kommune (Pernille Raben)
OM entreprenørforretning A/S (Arne Rasmussen)
Entreprenørfirmaet Jens Jørgensen A/S
OM stod for udstykningen. Samt dækning af den sidste del af udgravningsfelterne med dozer
sammen med Jens Jørgensen A/S
Entreprenørfirmaet Jens Jørgensen A/S har stået for udlån af gravemaskine med føre i forbindelse
med muldafrømning af udgravningsfelter samt udlån af dozer i forbindelse med dækning af de
første udgravningsfelter

Baggrund
Horsens museum blev i starten af maj 2006 kontaktet af Horsens Kommune, som var ved at
planlægge byggemodning af boliggrunde på et ca. 6,5 ha stort område beliggende ved Stationsvej i
Hatting. Kommunen ønskede et budget for forundersøgelse af arealet. Lokalplanen, som omfatter
området, blev endelig godkendt den 19. september 2006, og sidst i oktober ønskede kommunen så,
at forundersøgelsen skulle sættes i gang. Forundersøgelsen blev foretaget i perioden 23. nov. – 11.
dec. 2006. På baggrund af forundersøgelsen blev 4,26 ha, fordelt på 3 områder, udpeget, hvor der
ikke må laves anlægsarbejde uden der først foretages arkæologisk udgravning. Kommunen valgte i
første omgang kun at udstykke område A + B (jfr. Lokalplanen), hvorfor disse to områder udgør
etape 1. Udgravningen gik i gang den 2. apr. 2007 og strakte sig frem til 25. okt. 2007
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Topografi
I området vest for Stationsvej
falder terrænet svagt ned mod
Hatting bæk, der afgrænser
undersøgelsesområdet mod
vest. Hatting bæk løber her
nord for Hatting hen over en
tydelig flodterasse dannet i
forbindelse med en isrand øst
herfor. Samtidig stiger terrænet
svagt mod nord. I området
nord for grusvejen til
pumpestationen stiger området
kraftigt. Mod øst afgrænses
udgravningen af Stationsvej og
mod syd afgrænses
undersøgelsesområdet af et
genopfyldt
fig. 2:Situationsbillede fra udgravningen. Anlæg ses som mørkere områder, hvor
grustagningsområde.
koncentrationen af sten er knap så stor. Undergrunden var meget omskiftelig i
Undergrunden er meget
udgravningen; lige fra fint lyst sand til grus og store ler. Sidstnævnte
omskiftelig. Den skifter fra
undergrundstype komplicerede til tider udgravningen en del.
gulbrun grus med mange sten
og lys gult sand i syd til sandet gult ler mod nord. Derudover er der jævnligt plamager af sand, grus
eller ler. I det nordvestlige hjørne af undersøgelsesområdet bestod undergrunden nærmest af ren
lysgul sand.

fig. 3 Det undersøgt område ligger på en skråning ned mod Hatting bæk, der løber nede bag
træerne, der ses midt i billedet. I baggrunden kan man se Tamdrup Kirke.

Fortidsmindelandskabet
Det undersøgte område
placerer sig umiddelbart øst
for Hatting bæk. Lige vest
for bækken, samt nord for
det undersøgte område, er
der registreret indtil flere
gravhøje. I forbindelse med
anlægning af
naturgasledningen ude ved
motorvej E45 (ca. 500-700
meter fra udgravningen) er
påvist flere flintepletter. Der
er ikke i påtruffet fund fra
vikingetiden i området. Men
i Oens (ca. 5 km derfra) er
der fundet flere
vikingetidshuse samt en
gravplads. Derudover er der
fra pladsen kun 4 km i
fugleflugtslinje til Tamdrup
kirke.
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Tidsplan og personale
Undersøgelsesafsnit
Forundersøgelse

Periode

Maskine

23.11.11.12.2006.

Liebherr 914 kørt af Christian
Hedegaard fra
entreprenørfirmaet Jens
Jørgensen a/s, Østbirk

Udgravning
Etape 1
boligområde A
og B

02.04.08.10.2007

Liebherr 914 kørt af Christian
Hedegaard og Torben Wind
Christensen fra
entreprenørfirmaet Jens
Jørgensen a/s, Østbirk
Dozer kørt af kenneth Nielsen
fra entreprenørfirmaet Jens
Jørgensen a/s

Soldning

09.10.25.10.2007

Beretningsansvarlig
Arkæolog:
Dorthe Horn
Petersen

Øvrige personale

Rapport

Arkæolog: Nanna Holm Bendtsen

12.12.2006

Arkæolog:
Dorthe Horn
Petersen

Arkæologer: Lars Pagh, Janne
Damgaard Kosior, Frederik
Callesen, Jeppe Bruhn Skovby,
Kasper Rind, Marie F. Klemmensen,
Anne Pedersen, Marlene Sørensen,
Ditte Guldager Nielsen, Nanna Holm
Bendtsen, Kristine Stub Precht.
Arkæologistuderende: Majken
Rygholm Hansen, Jakob Bennick
Jeppesen, Thomas Christian
Mikkelsen, Rikke Marring, Kåre
Gyldenløve.
Arbejdsmand: Jan Simon Jensen,
Fleksjobber: Jens Michael Jensen.
Amatørarkæolger: Jens Skovgaard,
Rasmus Schøn, Christiane Klint
Nielsen.
Erhverspraktikanterne: Tinna
Viola Sørensen, Kristoffer Fogh
Barslev.
Metaldetektor: Jesper Hansen
Arkæologer: Janne Damgaard
Kosior, Jeppe Bruhn Skovby.
Arbejdsmand: Jan Simon Jensen

denne
beretning

Arkæolog:
Dorthe Horn
Petersen

denne
beretning

Udgravningsmetode og dokumentationsstruktur
For at løfte det 35 til 60 cm tykke lag pløjemuld således, at den glaciale undergrund tydeligt kom til
syne, blev der anvendt en Liebherr 914 gravemaskine på larvefødder forsynet med en 2 meter bred
rabatskovl. Maskinen blev leveret af Entreprenørfirmaet Jens Jørgensen a/s, og den blev ført af
enten Torben W.
Christensen eller
Christian
Hedegaard. Enkelte
gange var det
nødvendigt for
entreprenøren på
udstykningen (Ole
Mortensen a/s) at
flytte jordbunker af
hensyn til deres
arbejde. I disse
tilfælde stillede
entreprenøren selv
deres maskine til
rådighed.
Udgravningsfelterne
blev dækket af
Christian Hedegaard
fig. 4: Muldafrømning i forbindelse med åbning af nyt felt.
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og Kenneth Nielsen fra Entreprenørfirmaet Jens Jørgensen a/s i samarbejde med medarbejdere fra
Ole Mortensen a/s.
Betegnelsen af de enkelte udgravningsafsnit
Søgegrøfterne i forundersøgelsen blev betegnet med fortløbende bogstaver. Felterne, der blev åbnet
i forbindelse med udgravningen af etape 1 a og 1 b blev betegnet med et 1-tal og bogstaver. Dette er
for at kunne kende forskel på felter i udgravningsetape 1 og 2. Felterne er nummereret i den
rækkefølge, som de er åbnet.

fig. 5 Udgravningsplan med betegnelserne af søgegrøfter og felter. Søgegrøfterne ses med grønne bogstaver, mens felterne er
angivet med lyserøde tal og bogstaver. Alle felterne hedder noget med 1, det skyldes, at de er åbnet i etape 1.

Detektor
I erkendelse af, at en del metalfund kunne gemme sig i muldlaget over selve udgravningsfelterne,
blev der fra starten af lagt en strategi med konsekvent brug af metaldetektor. Således er området, i
det omfang det kunne lade sig gøre, afsøgt med metaldetektor, inden muldafrømningen blev
6
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påbegyndt. Dette var noget besværliggjort af ukrudt og kartoffelplanter. Efter første afsøgning blev
halvdelen af mulden afrømmen og fladen afsøgt endnu en gang med detektor. Først herefter blev
den sidste muld afrømmet og fladen/anlæggene afsøgt endnu engang.
Jobbet med afsøgningen blev varetaget af Jan Jensen samt af Jesper Janke Hansen fra
Deterktorshop.dk

fig. 6: I forbindelse med afrømningen af muldlaget blev detektoren brugt intensivt både før, under og efter.

Opmåling
Samtlige forstyrrelser og ændring af fyldskifter i undergrunden, der skønnedes at være af
arkæologisk interesse, blev markeret med streger i undergrunden og forsynet med fortløbende
numre, dvs. anlægsbetegnelser, markeret med plastmærker og søm. Efterfølgende blev disse spor
målt ind med højpræcisions-gps. Datasættets projektion er Danske koordinatsystemer, system 34,
Jylland-Fyn, og der blev fremstillet en GIS-baseret digital udgravningsplan ved hjælp af
programmet MapInfo.
Afvigelser fra beliggenhed og form af anlæggene og blev noteret med blyant i felten på print af
udgravningsplanen. Informationer og korrektioner blev efterfølgende overført til den digitale
udgravningsplan på museets server i MapInfo.
Derudover blev der omkring hvert grubehus udsat et lokalt målesystem på 4 x 4 meter, der ligeledes
blev målt ind med højpræcisions-gps. Derefter blev anlæggene tegnet i de forskellige niveauer ved
manuel opmåling. Pantografen i målestok 1:20 blev forsøgt anvendt på grubehusene A1012 og
A1161, men der kunne af uvisse grunde ikke opnås den ønskede præcision, hvorefter der
udelukkende blev anvendt manuel opmåling.
Rækkefølgen i behandlingen af de enkelte anlæg og områder i felten (se fig. 5 ovenfor) var bestemt
af entreprenørens (Ole Mortensen a/s) og bygherrens (Horsens Kommune) ønske om, at kunne
påbegynde anlægsarbejdet med stamvejen hurtigst muligt. Derfor blev de arkæologiske felter
dokumenteret i den følgende rækkefølge: 1A, 1B, 1D, 1C, 1F, 1E, 1H og sidst 1G.
Udgravningen blev foretaget af en den beretningsansvarlige medarbejder samt mellem 3 og 8
personer.
Snit og beskrivelser
Spor efter stolpehuller, gruber eller det der lignede menneskeskabte anlæg blev snittet og
efterfølgende blev fylden i disse beskrevet i ord samt profilerne blev tegnet i målestok 1:20. I
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anlæg, hvor der var mere end et fyldskifte, er disse blevet tildelt et bogstav hver. Mens deciderede
anlæg, som er kommet til synes under andre anlæg, har fået et nyt A-nummer, eller er blevet udskilt
med et under nummer eks. Axxx og Axxx.x. Anlægsbeskrivelser er efterfølgende renskrevet i en
Access-database.
Fotografisk dokumentation
De fleste profilsnit i sammenhæng med grubehusene blev fotograferet både på sort/hvid film og
med et digitalt kamera. Derudover er enkelte relevante stolpehuller og andre anlæg blevet
fotografisk dokumenteret. Der foreligger altså ikke en fotografisk dokumentation for samtlige
anlæg. Arbejdsbilleder er stort set kun blevet taget med digitalt kamera.
Indtagelse af fund
Grubehuse og stolper, der indgik i huskonstruktioner, blev tømt med ske og spade for at finde
keramikskår, andre genstande eller trækulsfragmenter og for at iagttage strukturforskelle i fylden.
Principielt blev der brugt et x-nr for hver fundenhed fra samme anlæg. Fundlisten er blevet
renskrevet i samme Access-database som anlægslisten. Efterfølgende er de ubrændte vævevægte
udgået af fundmaterialet, da disse ikke er konserveret og derfor ikke kan puttes på magasin. (I
skrivende stund befinder disse vævevægte sig i museets afdeling i Nørregade, hvor man på
forsøgsplan vil udtørre dem og give dem PVB i håb om, at de kan magasineres).
Soldning
På udgravningen er der gennemført en ret
konsekvent soldepolitik. Alle gulvlag, som
kunne udskilles er først forsøgt tørsoldet i en
trumlesold, Der blev lejet af Den Antikvariske
Samling i Ribe. Trumlesolden havde en
maskestørrelse på 4 mm. Derefter blev
solderesten transporteret op til et vandsold,
som blev etableret på kanten af det nedlagte
rensningsanlæg. Solderesten blev herefter
vandsoldet over et sold med maskestørrelse på
3 mm, hvorefter den blev gennemgået
minutiøst. I de perioder, hvor udgravningen
var ramt af dårligt vejr i form af regn, var det
ikke muligt at benytte tør solden, da den
fugtige jord stoppede maskerne i tromlen til. I
disse perioder blev gulvlagene taget op i big
bags og med traktor kørt direkte til
vandsoldning.
I enkelte grubehuse så som det formodede
perleværksted blev alt jord soldet i et forsøg
på at finde så mange spor som muligt efter
håndværksaktiviteten. Ligeledes var der
fig. 7: soldningen af jorden fra bl.a. gulvlagene i
enkelte andre anlæg og fyldskifter, som blev
grubehusene foregik i flere etaper med både tør og
soldet i forsøg på at finde daterende materiale, vandsold.
eller fordi de ved udgravningen viste at
indeholde finere fund
8
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Behandling af fund og konservering
Fundene blev flyttet ind til museets værksted i Nørregade, Horsens. Her blev fundene vasket, tørret
og påskrevet journal- og x-nummer. I løbet af denne proces, blev enkelte kar med mange
tilsyneladende sammenhørende skår forsøgt samlet. Skårene blev kun limet sammen og der blev
ikke erstattet manglende dele. Som
lim brugtes ”Danalim”, der kan
fjernes igen ved hjælp af acetone
eller varme.
Udvalgte metalgenstande blev
røntgenfotograferet med henblik på
udvælgelse af genstande, som var
egnet til konservering. Genstandene
blev valgt ud fra en betragtning af
fundtype og bevaringstilstand.
Alt glas fundet ved udgravning og
soldning er sendt til konservering,
her er de blevet renset for jord og
betegnes nu som stabile.
Fund til naturvidenskabelige
analyser
Flere steder blev der påtruffet
trækulsstykker, som blev optaget
separat. Disse fund er blevet
afleveret til magasinering på
museets værksted i Nørregade i
Horsens.
Under arbejdet med etape 1, blev
der taget et antal jordprøver til
analyse af makrofosiler og andet.
fig. 8: røntgenbillede af nogle af metalgenstandene fra udgravningen. Der
Som udgangspunkt er der taget
jordprøver af alle gulv og bundlag i ses blandt andet et ildstål med X758
grubehusene samt fra relevante stolpehuller og lag, som har skilt sig ud på den ene eller den anden
måde. Som udgangspunkt er der brugt poser med en str. på ca. 2 liter. Disse er blevet fyldt helt op. I
få tilfælde er der indtaget mindre prøver, det er næsten udelukkende sket, hvis der ikke har været
nok jord til en stor prøve.
66 af disse jordprøver er blevet floteret og gennemgået på Moesgård i håb om, at de kan være med
til at funktionsbestemme en del af grubehusene. Prøverne er udvalgt således, at alle sikre gulvlag
samt jordprøver fra tagbærende stolper i grubehusene er blevet analyseret (dog max en prøve fra et
stolpehul pr. grubehus).
Resultatet af den kursoriske gennemgang var: Generelt blev der kun observeret få eller ingen
forkullede korn/frø i prøverne, men enkelte prøver indeholdt dog større mængder af forkullede korn
og/eller frø. Blandt de dyrkede arter var byg (Hordeum vulgare sp.) og rug (Secale cereale)
dominerende, men også havre (Avena sp.)(det er dog ikke muligt at sige, om det er den dyrkede
sort) og muligvis hvede (Triticum sp.) var til stede. Byggen kunne i ét tilfælde umiddelbart
bestemmes som værende avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare), mens i hvert fald en
hvedekerne i x370 er af sorten brødhvede (Triticum aestivum).
Af mulige indsamlede arter blev observeret skalfragmenter fra hasselnødder (Corylus avellana), en
rodknold fra draphavre (Arrhenatherum elatius var. bulbosum) og frø fra ærteblomstfamilien
(Fabaceae)(visse underarter af ærteblomstfamilien kan også være dyrket). Derudover blev der
9
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observeret frø fra typiske markukrudtsplanter som bleg-/fersken pileurt (Persicaria
maculosa/lapathifolium) og lancetformet vejbred (Plantago lanceolata) samt diverse andre
ukrudtsfrø.
I de fleste af prøverne forekommer trækul kun i meget beskedne mængder. Kun ganske få
Indeholder større mængder trækul. I enkelte af prøverne er der blandt trækullet observeret
lyngkviste.
Endelig blev der i flere af prøverne fundet fnuller efter muslingeskaller, og i x944 var der blandt
det forkullede materiale organisk materiale, der så ud som ”stablede” flager.1
Anbefalingen fra Moesgårds naturvidenskabelige afdeling var, at 9 prøver muligvis indeholdte nok
materiale til en egentlig analyse, og at en sådan ville være spændende i det, materialet fra det
østjyske område i vikingetiden er meget begrænset. En egentlig analyse blev dog fravalgt i det her
tilfælde. Dels ud fra et økonomisk perspektiv men også ud fra overvejelser om, hvilke
naturvidenskabelige undersøgelser, der ville kunne sige mest om de enkelte anlæg. Derfor blev de
resterende penge brugt til analyser af slagger og jordprøver hos Heimdal-archaeometry. Svarene har
været med til at funktionsbestemme enkelte grubehuse samt give et indblik i, hvilken slags
metalarbejde, der har foregået på pladsen. Alle jord og slaggeprøver er udvalgt således, at de
stammer fra sikre gulvlag i grubehusene, da de ellers ikke ville kunne sige noget om huset i
funktionsperioden. Slagger og smedeaffald fra sekundære opfyldningslag er dermed frasorteret. Ud
fra analyserne af slagger m.m. ved Heimdal-archaeometry kan følgende konkluderes:
I alt blev 29 stykker slagge fra 10 forskellige x-numre analyseret. I næsten alle
tilfælde (27 stykker) stammede slaggerne fra rensning af luppejern eller smedning af
meget slaggeholdigt jern.
Slaggerne kan i et vist omfang være forurenet med smeltet ler fra essestenen og med
aske fra trækullet. Det er dog muligt med en vis forsigtighed, at få en ide om
oprindelsen af det jern, som blev renset og smedet på lokaliteten. De relativt ensartede
sammensætninger af slaggerne kan tyde på, at der i alle tilfælde
er tale om slagger fra det samme værksted, som må have ligget et sted i nærheden.
De ofte små stykker slagge kan tilfældigt være blevet slæbt ind i de forskellige
grubehuse.
Samlet kan det siges, at størstedelen af behovet for jern i Hatting synes at være
blevet dækket ved import af jernlupper (kloder) kommende fra enten Sverige/Norge
eller Sydtyskland/Centraleuropa; men at en mindre mængde jern også synes at være
hentet i Østdanmark, og endda muligvis kan være fremstillet ved en lokal produktion.
Analyse af hammerskællene fra den formodede smedje viste, at der ikke er spor efter
rensning af jernlupper. Der synes således kun at være foregået egentlig smedning
(formning) af jerngenstande, og muligvis har smeden også behersket essesvejsning.
Jordprøven x173(fra grubehus A1012) indeholdt kun meget lidt materiale, som stammer fra
jernforarbejdning. Der er tale om små fragmenter af slagge og et mindre antal
hammerskæl. På dette grundlag kan det ikke afgøres med sikkerhed, om det
grubehus, hvorfra prøven stammer, har været anvendt som smedje. Det er dog
sandsynligt, da hammerskæl sjældent bliver flyttet fra det sted hvor de er dannet.
Fragmenter af ler fra de forskellige prøver, består alle af almindeligt ler, som
sandsynligvis er af lokal oprindelse. Forhøjede jernindhold i nogle af dem, og delvis
smeltning og opblanding med slagge viser, at i det mindste en del af leret må stamme
fra esser, som har været anvendt ved jernforarbejdning.
1

Andreasen 2010, s. 1 -2.
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Et enkelt fragment af ler fra x880 (fra grubehus A1338) kan stamme fra en lerkappe, som har været
anvendt ved opkulning af jern.
I nogle tilfælde er indholdet af sand i leret så højt, at det er muligt, at der er tale om
en bevidst magring eller udvælgelse af specielt sandholdig ler (x35, A1350 ildsted/esse; x471,
A1115 grubehus). Det kan være sket for at gøre leret mere holdbart over for de høje temperaturer i
essen.
En speciel lergenstand er x517 fra grubehus A1194. Der er tilsyneladende tale om en form for
prop, med en 3-4 mm bred krave. Den må være stoppet ind i et hul medens leret var så fugtigt,
at det stadig var plastisk. Nu bærer den præg af en kraftig opvarmning, idet den er hårdt brændt og
overfladen er delvist forglasset. Den forglassede overflade nær kraven har et kraftigt forhøjet
indhold af jern, og genstanden må derfor have været anvendt i forbindelse med jernudvinding eller
– forarbejdning.
Et forslag til en forklaring kunne være, at der er tale om en slags prop, som midlertidigt har skullet
lukke et indblæsningshul i en ovn eller esse. Håndværkeren kan af en eller anden grund have haft
brug for at ændre på lufttilførslen under processen, enten for at hæve temperaturen, eller for af få
en anden fordeling af varmen. Han har derfor på forhånd lavet et eller flere ekstra lufthuller, som
er blevet lukket med en lerprop, som var presset i hullet indefra. Når det var nødvendigt, kunne han
på det rette tidspunkt trykke proppen ud ved at presse en pind igennem hullet udefra. Der kendes
dog, så vidt vides, ikke dokumenterede eksempler på ovne eller esser indrettet med sådanne ekstra
lufthuller.2
Arkivering
Den originale dokumentation og fundene opbevares fremover på Horsens Museum under
betegnelsen HOM 2204. Der foreligger originale digitale og analoge dokumenter.

Resultater
I delområde A og B j.fr.
lokalplanen blev der i
løbet af udgravningen
åbnet et stort felt i flere
etaper. Derudover blev
der åbnet et lille felt helt
mod nord i delområde C
og F i forbindelse med
anlæggelse af støjvolden
omkring udstykningen.
Udover nogle få
stolpehuller, der ikke
kunne forbindes med
nogen konstruktioner,
blev der ikke fundet
nogen anlæg i dette lille
felt.
fig. 9: Udgravningen lagt ind på byggeplanen. Med grønt er markeret hvad
delområderne hedder i byggeplanen.
2

Jouttijärvi 2012 s. 1-4.
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Side 12 af 372
Langhuse
I det store felt mod syd i byggeplanens delområde A og B blev der til gengæld afdækket mange
anlæg. I det nordvestlige hjørne blev der helt eller delvist afdækket 4 langhuse.
Det største hus var et 28,5 meter langt øst-vest vendt langhus (A602) med buet væg og tagbærende
vægstolper. Huset havde udvendige støttestolper og enkelte støttestolper til tagkonstruktionen
indvendigt samt et adskilt rum i hver ende. Huset er 10,2 meter bredt (udvendig mål) på midten og
ca. 7,5 m i enderne. På grundplanen minder huset meget om et Trelleborghus. Dateringsmæssigt er
denne hustype almindelig fra midten af 900-tallet til midten af 1000-tallet. Dette svarer meget godt
overens med en datering til slutningen af 900-tallet baseret på den keramik, som blev fundet i
stolpehullerne.

fig. 10 Til venstre tegning af hus A602. Med blåt ses de tagbærende vægstolper, med lys blå er markeret stolper som
er kommet til efter en udskiftning, med grønt støttestolperne. Med rødt er markeret ruminddelingen af huset. De
lyserøde stolper, der ses inde i selve huset er også tolket som en del af den tagbærende konstruktion. Til højre ses et
rekonstruktionsforslag af A602 tegnet af Jan Jensen.

fig. 11: Hus A602 med
stolperne markeret op med
paptallerkner set fra vest.
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fig. 12 Langhuset A603. Huset er ikke afdækket i hele sin udstrækning, det
skyldes at udgravningsetapen ikke fortsatte længere mod øst. Med rødt er
markeret de tagbærende stolper, med gult ses et indgangsparti i den sydlige
væg og med blåt er markeret vægforløb.

Side 13 af 372
Lige nord for A602 ligger der et
andet langhus (A603). Her er der tale
om et min. 20 meter langt og 6,1
meter bredt NNV- SSØ vendt
treskibet hus med minimum 7 sæt
tagbærende stolper. Det er ikke hele
huset, der er blevet afdækket, da
undersøgelsesområdet i denne
udgravningsetape ikke gik længere.
Ikke alle vægstolperne var bevaret.
Der er ikke fundet gavlstolper i den
vestlige ende af huset men om det er
fordi, de ikke har været der, eller om
det er fordi, de ikke er bevaret, kan
ikke siges.
Huset har mindst 7 sæt tagbærende
stolper, der har en lidt uregelmæssig
afstand mellem sættene. Det ser ud

som om, der mod øst er to uregelmæsssige kvadratiske
moduler, mens de tagbærende stolper i vest er mere
tætstillede.3 Der ikke gjort nogen fund i stolpehullerne, og
dateringen til omkring 400 er udelukkende baseret på
hustypen.
At huset skulle høre til en anden periode, end de andre huse på
pladsen underbygges af, at det som det eneste har en mere
NNV-SSØ orientering.

fig. 13: Husene A602 og A603. Med gråt er vist husenes anslåede
udstrækning (A603 fortsætter sandsynligvis ud under feltgrænsen mod øst)

3

Ethelberg 2003 s. 257.
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Side 14 af 372
Ca. 27 meter sydøst for A603 ligger det tredje langhus (A604). Der er tale om et mindst 18,7 meter
langt 3 skibet langhus i to faser med en øst-vestlig orientering. Det er muligvis ikke hele husets
udstrækning, der er afdækket, da husets østgavl ligger lige op til feltgrænsen. Da der ikke er fundet
strategrafiske relationer mellem
de to faser i huset, har det ikke
været muligt at fastslå hvilken
fase, der er den første. Den ene
fase betegnes derfor som A604.1
og den anden A604.2.
A604.1 består af mindst 5 sæt
tagbærende stolper, hvoraf det
ene par har været udskiftet.
Sættene har langskibs en
varierende afstand på mellem 3,7
og 5 meter, kortest mod vest og
så gradvis længere mellem
sættene mod øst. Indbyrdes i
sættene er der også en
fig. 14 Langhus A604. Med gult og rødt er markeret de to faser af huset mens
varierende afstand fra 2,8 til
vægforløbene er vist med grønt. Da der ingen stratigrafi er mellem
3,8 meter. Smallest mod vest anlæggene, kan man ikke sige noget om kronologien i huset og heller fastslå
og bredere mod øst.
til hvilken fase vægforløbene høre.
A604.2 består af mindst 4 sæt
tagbærende stolper. Sættene
har langskibs en varierende afstand på mellem 5,11 og 6 meter. Indbyrdes i sættene er der en
varierende afstand på mellem 3,08 og 3,7 meter. Smallest mod vest og bredere mod øst.
Med til langhusene A604.1 og A604.2 hører to rækker vægstolper. Bedst bevaret er den nordlige
række, mens den sydlige er mere spredt. Hvilken fase vægforløbene hører til har det ikke været
muligt at fastslå, da der ikke er nogen form for stratigrafi mellem anlæggene. Dateringen på de to
faser er også ukendt, men ud fra husets konstruktion og orientering på pladsen, anses det for
sandsynligt, at huset er samtidig med A602 og dermed skal placeres i sidste halvdel af 900-tallet.
fig. 15 A604.1 og .2 under udgravningen.
Landmålerstokkene er placeret i de
tagbærende stolper, og udgravningens
deltager diskuterer stratigrafi og
husfaser.
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Side 15 af 372
I den vestlige del af udgravningen, lidt syd for A602 blev der lokaliseret det fjerde langhus. A608 er
nærmest kun lige erkendt, der er kun fundet en mulig østlig gavl og et sæt tagbærende stolper.
Huset har en tilnærmelsesvis øst-vest orientering. Det er svært at datere huset, da der er afdækket så
lidt af det samt mangel på daterende fund. Det har ikke noget relationer til daterede anlæg, så den
kunne i og for sig godt være samtidig med de andre huse, men på den anden side kan den også
sagtens være ældre. Huset er derfor bredt dateret til jernalderen.

fig. 16: Langhuset A608.
Det har ikke været muligt
at datere huset, da kun den
ene ende er udgravet.
Desværre er der heller
ingen fund, der kan belyse
dateringen. Orienteringen
på huset kunne tale for, at
huset er samtidig med
A602.

Staklade
Lidt sydøst for midten af udgravningen er fundet et firestolpeanlæg
(A607), en såkaldt staklade.
Stakladen har en grundplan på 3 x3,1 meter. Den består af stolperne
A117, A118, A119 og A120. Stolperne er 18 - 58 cm brede og 17 32 cm dybe. Der er ikke umiddelbart andre anlæg, der kan sættes i
forbindelse med denne konstruktion.

fig. 17: A607 er her markeret med grønt, med rødbrunt ses de
omkringliggende grubehuse.
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Side 16 af 372

Grubehuse
Ved udgravningen blev der påtruffet 48 grubehuse.
Største delen af disse bestod af en oval grube med to
tagbærende stolpehuller placeret yderst i husets
længste akse. Derudover fandtes der grubehuse med
en næsten cirkulær form, næsten rektangulær og et
par enkelte med nærmest firkantet form. Fælles for
alle grubehusene (med et par undtagelser) er
tagbærende stolper inden for gruben på længdeaksen.
Den største del af grubehusene var orienteret med
længdeaksen Ø-V. En mindre gruppe havde en mere
NV-SØ og SV-NØ orientering. I to tilfælde er der
sikre spor efter en indvendig sikring af grubens sider
i form af pælespor/spor efter støjler (A1906 og
A2064). Derudover er der fundet et grubehus med en
form for væggrøft (A1814).
I fire huse (A1987, A2000, A2030 og A2034) ser det
ud til, at der også må have været en form for
vægsikring i gruben. I disse huses profiler kan man
se, en meget tydelig skel i fylden rundt lags grubens
kant. I udgravningen blev det tolket som, at der må
have været en form for væg, der ikke længere kan
erkendes, og der bag ved denne væg er påført en
bagfyld.
Grubehusenes udformning stemmer dermed meget
godt overens med, hvad der antages at være
det mest almindelige i Danmark i
vikingetiden. 4
Mange af husene havde bevaret gulvlag og i
nogle tilfælde har det været muligt at
funktionsbestemme grubehusene. Det er især
huse med bevaret ildsteder eller stolper efter
opretstående vægte, eller særlige
fundomstændigheder som gør dette muligt.
Derfor er det muligt at sige, at der i hvert fald
har fundet vævning, smedning og
glasperlefremstilling sted på pladsen.
Følgende huse er tolket som mulige
vævehytter: A1099, A1114, A1338, A1434,
A1830, A1839, A1906, A2030, A2034,
A2064. I flere af disse huse er der spor efter
opretstående væv (bedst bevaret i A1906).
I grubehusene A201, A1012, A1115, A1129,
A1208, 1218 og A1549 (måske også i A238)
er der fundet ildsteder bevaret i gulvniveau,
fig. 18: Udgravningsplanen med grubehusene markeret
med sort. Man kan godt fornemme at husene ligger i et N-S det er nærliggende at tolke disse huse som
gående bånd, der mod nord drejer mod øst.
smedjer og andre ildkrævende arbejdshytter.
Dog er det kun A1012, der med sikkerhed kan
4

Croix, 2012 s. 124.
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Side 17 af 372
tolkes som en smedje og A1549 som et perlemagerværksted. Fundsammensætningen i A201 og
A1208 indikerer dog, at det er sandsynligt, at der har fundet en form for metalarbejde sted i husene
(det er dog også plausibelt, at der er tale om opholds/beboelses hytter om end pladsens karakter af
produktionsplads taler i mod dette)
De 48 grubehuse ligger jævnt spredt ud over
pladsen kun et par enkelte steder er der stratigrafi
mellem de enkelte huse. Det kunne se ud som om
grubehusene ligger i et N-S gående bånd, der
mod nord drejer mod øst. Der er nemlig ingen
grubehuse øst og vest for dette bånd. Denne
opfattelse er selvfølgelig usikker i og med, at ikke
hele pladsen er udgravet, og der sagtens kan ligge
flere grubehuse ud under Stationsvej.
Afgrænsningen mod vest synes at være god nok,
efter som der i den nordlige del er trukket
søgegrøfter uden spor efter bebyggelse. Mod syd
kendes afgrænsningen af pladsen ikke, da den er
forstyrret af noget grusgravning i nyere tid.
De forholdsvis få stratigrafiske relationer mellem
grubehusene tyder på, at pladsen nok ikke har
haft en speciel lang funktionsperiode.
Der er heller ikke fundet mange udskiftninger af
tagbærende stolper i grubehusene, og i de tilfælde,
fig. 19: den røde linje indikerer den mulige
hvor der er ekstra stolper til stede kan der være tale inddeling, der er på pladsen i tekstilfremstilling
mod vest og ildkrævende erhverv mod øst.
om at disse kan hidrøre en anden og ukendt
funktion i konstruktionen eller funktionen af huset i
stedet for en egentlig udskiftning.5
Efter udgravningen og bearbejdningen af fundene har der efterfølgende tegnet sig et mønster af en
overordnet inddeling af pladsen, ikke kun placeringen af grubehusene men også i en form for
funktionsinddeling af pladsen.
Hvis man sådan med grov hånd tegner en lige linje ned gennem pladsen, så ser det ud som om, at
alle de grubehuse med dokumenteret ildsted ligger øst for denne linje. Vest for linjen ligger alle de
huse, der med sikkerhed har kunnet bestemmes som væve/tekstilproducerende huse. Også fund som
vævevægte og slagger synes at følge denne inddeling. Ikke forstået på den måde, at der ikke findes
slagger vest for linjen, men mere som at mængden af slagger i husene vest for linjen er markant
mindre end den er øst for linjen og omvendt med vævevægte og tenvægte.
Om denne inddeling skal tolkes som en kønsinddeling af pladsen eller som en erhvervsinddeling,
kan være svært at afgøre også fordi, at ikke hele pladsen er udgravet. Det kan også tolkes som en
mere praktisk foranstaltning i forbindelse med brandsikkerhed/risiko. Dette skal forstås ud fra den
tanke, at vinden ofte kommer fra vest i Danmark, og dermed kan man minimerer en evt. brand i at
sprede sig, ved at holde ildkrævende erhverv mod øst.
Uanset hvordan dette skel i funktionerne af husene skal tolkes på, så tyder det på, at der har været
en overordnet strategi med pladsen, og der må have været en højerestående leder/planlægger, der
har udstukket nogle retningslinjer.

5

Croix, 2012 s. 125.
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Side 18 af 372
A201
Grubehuset består af 2 opfyldningsfaser samt et tydeligt afgrænset ca.10 cm tykt gulvlag (A201 e).
gulvlaget overlejrede
som sådan ikke
stolpehullerne A1661 og
A1659_2, der tolkes som
værende de tagbærende
stolper. A1662 kan
tolkes som en
udskiftning af den østlige
stolpe (se T33),
hvorimod A1659_1
tolkes som en indre
stolpe fra husets
funktion. Undergrunden

fig. 20: grubehus A201delvist tømt, så gulvlaget står tilbage (niv. 2).

er ekstrem gruset og stenet. Stedvist afløst af sand.
Fund i grubehuset: Slagger, Forglasset ler, keramik og
knogler/tand.
På trods af mangel på tydeligt ildsted i grubehuset, så tyder
mængden og typen af slagger og forglasset ler i gulvlaget på, at
et sådant anlæg kan have været til stede. En mulig om end lidt
forsigtig funktionsbestemmelse af grubehuset som smedje er
ikke umulig.

fig. 21: Jernring fundet i A201.

Fund: keramik, tenvægt, flint, slagge, tand/knogle, brændt ler, 3 jerngenstande

A238
grubehuset er meget
hærget/bortgravet, da
det var blevet snittet
med maskine i
forbindelse med
forundersøgelsen
(hvilket også forklarer
den lidt mystiske
fladetegning). Huset har
en minimumsdiameter
på 358 cm og en dybde
på 70 cm.
Profilen er domineret af
en stor grube, der går en
20-30 cm længere ned
end bunden af
grubehuset.

fig. 22: Grubehus A238 set i profil. Den store grube ses midt i billedet. De mange
muslingeskaller i fylden var især koncentreret omkring denne.
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Side 19 af 372
I den østlige del af grubehuset er den tagbærende stolpe A2286. Den vestlige stolpe (A238.1) blev
fundet i forbindelse med forundersøgelsen og grubehuset har dermed en øst-vest orientering.
Fyldet i grubehuset er domineret af plamage/lag af blåmuslingeskaller, der især er koncentreret i
området over gruben. Hvad funktionen af disse skaller er, vides ikke. Det er det eneste sted på
pladsen, at de er fundet.
På grunde af grubens størrelse må den ha haft en central funktion i grubehuset, men det er
umiddelbart svært at sige, hvad det har været, måske et ildsted?
Det var ikke muligt at funktionsbestemme grubehuset.
Fund: 3 jerngenstande, bronzeafklip, trækul, muslingeskaller fra blåmuslinger, knoglefragmenter,
keramik.

A600
består af lagene
A1082 c,b,g,i,d samt
sandsynligvis A1415
og A1418, der tolkes
som ende/tagstolper i
huset, der er 270 cm
mellem stolperne.
Laget A1082 d tolkes
som gulvlag i huset
med sit store indhold
af trækul og brændte
knogler omblandet
med undergrund.
fig. 23: Profilen i A600 og A601. Den mørke fyld til venstre i billedet er A600.
Laget A1082 i tolkes
som omrodning og nedsivning fra husets fyld til undergrund, men var ikke overlejret af samme
massive sorte lag j.fr. lag A1082 d. En stor dyreaktivitet på stedet har medført at ca. 10 cm tykt laf
af spættet fyld i undergrund. Lag A1082 g antages at være den oprindelige sideflade i huset og
adskiller sig meget fra det øvrige fyld. Lag A1082 b og muligvis også c tolkes som sekundær
opfyldning af
anlægget. En kniv
x176 er optaget fra
dette fyld.
Se også
beskrivelsen af
A601. Det var ikke
muligt at
funktionsbestemme
grubehuset.
Fund: kniv, brændt
ler.
fig. 24: A600 og A601 delvist tømt. Man kan tydeligt se gulvlaget i A600 til venstre i billedet.

fig. 25: jernkniv X31 fundet i A600.
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Side 20 af 372
A601
A601 består af lagene A1082 a,e,j,h.
Ingen gulvlag kunne erkendes og alle
lagene regnes som sekundær
opfyldning. Stolpehullerne A1417 og
A1413 tolkes som ende/tagstolper i
anlægget med en længde på 310 cm
mellem stolperne. A1417 er et dobbelt
stolpehul med en udskiftning af
stolpen. Fylden i A1082 e og j er
meget sandet og porøs og minder ikke
om grubehusfyld fra de andre anlæg.
Ligeledes kan A1082 a muligvis være

fig. 27: A600 og A601 under udgravning.

en sekundær nedgravning gennem
gulvlaget i A600 el. måske A601. I så
fald kan der være tale om kun et
grubehus i A1082 med A1418 og
A1413 som endestolper, men dette
virker ikke sandsynligt. Lag A1082 a
indeholder store mængder rødbrændt
ler, muligvis lerklining eller ovnkappe,
lag A1082 f dog næppe in situ.
Desuden indeholdte A1082 a en stor
mængde keramik dateret til vikingetid.
Derudover
fig. 26: Mulig del af knust ovnkappe i lag A1082a
fandtes en
stor
vævevægt i flere dele(X21).
Stolpehullet A1417 viste sig at være en sandsynlig udskiftning af en
ældre stolpe.
Det var ikke muligt at funktionsbestemme grubehuset.
fig. 28: vævevægt x21 efter den er samlet. Vævevægten er den største, der blev fundet
ved udgravningen.

Fund: Vævevægt, jerngenstande, trækul, tand/knogle, slibesten, slagge, flint, brændt ler, knogle,
lerklining.

A605
A605 er det yngste grubehus i
det, der i fladen er registreret
som A1115. Det består af
gulvlaget b og stolpehullerne
A1795 og A1792, disse
stolpehuller er i fyld og
dimensioner meget ens.
fig. 29: grubehusene A605 og
A606 tømt op, man ser tydeligt
den moderne forstyrrelse med
det blå rør.
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Side 21 af 372
Gulvlaget b synes også orienteret efter disse to stolper. I niveau 2 dukkede A1798 op. Dette anlæg
tolkes som ildsted i A605. det ser ikke ud til at være en senere nedgravning.. Relationen mellem
A1798 og b kunne desværre ikke findes, da g (moderne nedgravning) snitter gennem grubehuset
netop her. Om fyldskiftet d hører med til dette grubehus,
eller dele af d kunne ikke afgøres og det er det samme
med laget e. De tagbærende stolper A1795 og A1792 er
orienteret øst-vest og med en indbyrdes afstand på 262
cm.
Mod vest er det meget svært at afgøre grubehusets
afgrænsning. For at anlægget A1798 har kunnet ligge
inde i grubehuset, må stolperne have været indre
tagbærende stolper og selve tagkonstruktionen have gået
fig. 30: grøn perle fundet i gulvlaget på A605
ud over A1798.
Det var ikke muligt at funktionsbestemme grubehuset.
Fund: tand/knogle, flint, keramik, perle, slagge, 2 jerngenstande

A606
A606 er det ældste grubehus i det anlæg, der i
fladen er registreret som A1115. Grubehuset består
af gulvlaget c, eller bunden af c som det ses på T51.
Dette lag ligner b, men er en lille smule mere
heterogent. Stolpehullerne A1793 og A1796 tolkes
som tagbærende i A606, disse ligner i fyld og
dimensioner hinanden, men er mere diffus end de
tagbærende stolper i A605. A606 kan have haft
A1797 tilknyttet som ildsted eller nedgravning til en fig. 31: X466 glasperle med dekoration fundet i
[…] f.eks. A1797 dukker nemlig først op i niveau 3 gulvlaget på A606
under gulvlaget.
De tagbærende stolper A1793 og A1796 har en indbyrdes afstand på 270 cm og er orienteret østvest. Mod vest er det meget svært at afgøre grubehusets afgrænsning. For at anlægget A1797 har
kunnet ligge inde i grubehuset, må stolperne have været indre tagbærende stolper og selve
tagkonstruktionen have gået ud over A1797.
Det var ikke muligt at funktionsbestemme grubehuset.

fig. 32: glasgenstand/ perle X916. På perlen ses en sølvfarvet belægning, muligvis er der tale om tinfolie?
Perlen virker meget ufærdig, og bør måske tolkes som et halvfabrikata.

Fund: keramik, perle, glas/perle, tand, jerngenstand, slagge, flint, trækul
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Side 22 af 372
A1012
fra grubehus A1012
kunne der ikke
udskilles mere end et
lag udover i anlæggets
østlige ende, hvor
A1012b kunne tolkes
som et
nedgangs/indgangsparti.
Stolperne A1355 og
A1357 tolkes som
tagbærende stolper på
grund af deres placering
(ca. 427 cm mellem de
to stolper). A1349 var
et stærkt ildpåvirket
fig. 33: Grubehuset A1012 tømt op, der er efterladt en øst-vest gående balk. Balken
ildsted. Jorden under
giver et godt indtryk af, hvor lidt der var bevaret af grubehuset. På trods af den ringe
dette var rødbrændt i
bevarelse er grubehuset tolket som en smedje. Nederst i balken ses en stor mørk cirkel,
ca. 5 cm tykkelse og
der tolkes som ildsted/ esse.
fylden var mestendels
trækul store stykker. Ildstedet indeholdte desuden en større mængde meget små smedeskæl.
A1350.2 tolkes som en mulig nedgravning til ambolt, da der ved tømning af stolpehullet kunne
erkendes flere stolper tæt sammenstillet.
Stolperne A1361, A1356, A1358 og A1343 var alle mindre stolpehuller på mellem 20 og 26 cm
dybde og må hidrøre en funktion i huset, eller være en del af husets konstruktion. A1353, A1360,
A1354, A1348 og A1352 kan tolkes som nedbankede pæle hidrørende husets konstruktion.

fig. 34: A1349 ildsted/esse.
På billedet ses tydeligt den
røde farve som
undergrunden har fået på
grund af den høje varme.

Som alternativ tolkning kan A1350.2 og A1359 ses som husets endestolper, da de var de dybeste
nedgravninger i huset og gik ned fra gulvniveau. Der var intet tydelig gulvlag i huset, det var dog
erkendbart. A1350.2 kunne på grund af sin form muligvis også tolkes som en udskiftning af en
eksisterende stolpe samt spor af den første stolpe, der har været.
Huset er samlet tolket som et værksted med smedeaktivitet på grund af både husets konstruktion,
primært ildstedet, samt fundindholdet af slagger, esseslagge og smedeskæl.
Fund: slagge, flint, trækul, knogle, brændt og forglasset ler, keramik, essesten, hammerskæl
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A1016
Grubehus: i plan ovalt, omtrent
Ø-V orienteret. I snit let
rundbundet med en største dybde
på 20 cm. Pæn grænse mod
undergrund i plan. Mål n-s: ca.
290 cm, ø-v: ca. 330 cm. Taget
har angiveligt været båret af
stolper i de to stolpehuller A1403
og A1402. Lag e kan have
fungeret som gulv.
Det var ikke muligt at
funktionsbestemme grubehuset.
fig. 35: Grubehuset A1016 optømt og med
de tagbærende stolper snittet. Man
fornemmer nemt, at grubehuset ikke var
særlig dybt.

fig. 36: I det nordøstlige hjørne af grubehus A1016 blev der udgravet et næsten helt kar. Til venstre ses X121 under
udgravningen. Til højre ses samme kar efter optagelse, vask og samling.

Fund: keramik (herunder næsten helt kar X121), flint, trækul, knogle, jerngenstand, hvæssesten.
A1082
Er opdelt i husene A600 og A601
A1084
I plan ovalt til dråbeformet med
det bredeste mål mod vest.
Fladbundet til let rundbundet.
A1084 består af A1084 a-c
samt stolpehullerne A1412 og
A1407. Mål Ø-V = ca. 330 cm
mellem stolperne. I alt 395 cm.
Mål N-S = ca. 330 cm. Der
fig. 37: Grubehus A1084, huset er
snittet og den sydlige halvdel optømt.
Snittet er rykket en smule for at få den
vestlige tagbærende stolpe ind i
profilen.
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synes at være rester af nedsivning fra en funktionsflade i husets østlige del. Stolpen A1412 kan
følges op gennem A1084 a, og laget må således være ophobet mens stolpen har stået i hullet.
De tagbærende stolper står med en indbyrdes afstand på 305 cm, og det var ikke muligt at erkende
et gulvlag i huset.
Det var ikke muligt at funktionsbestemme grubehuset.

fig. 38: jernkrampe X154

Fund: brændt ler, slagge, flint, lerklining, keramik, trækul, knogle, jernkrampe.

A1099
A1099 består af
opfyldningslagene a og
e. lag c, der tolkes som
gulvlag blev først
erkendt efter den sydlige
halvdel af grubehuset var
gravet væk og
registreret, derfor findes
lag c ikke i den sydlige
del. Lagene f og g er lig
med nedgravningen.
Stolpehullerne A1424 og
A1420 tolkes som
fig. 41: A1099 under udgravning, den sydlige del er næsten helt fjernet.
tagbærende stolper, de er
placeret på indersiden af gulvafgrænsningen.
Stolpehullerne A1421 og A1425 tolkes også som
tagbærende stolper og er placeret i nedgravningen.
(tilføjelse DHP: måske er der tale om to grubehuse oven
i hinanden, eller et grubehus i 2 faser) Stolpehullerne
A1427 og A1426 kan have tilhørt en opretstående væv.
fig. 40: X334 jerngenstand i 3 dele, muligvis en
jernstylo?

Udposningen mod nord tolkes om
indgang, da der her synes at have været
en nedgravning.

fig. 39: X183 er muligvis den ene halvdel af en pincet.

fig. 42: X230 jernstang med øsken i den ene ende.

Fund: keramik, lerklining, brændt ler, tand/knogle, slagge, trækul, jerngenstande, flint, slibesten.
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A1114
grubehuset er snittet ø-v og i snittet kunne erkendes lagene A1114 a,b,c og d. Lagene A1114 a og b
er opfyldningslag mens
A1114 c tolkes som
gulvlag. Lag A1114 d
var svær at udskille og
viste sig i fladen at
være en del af A1114
c, i hvert fald den
nederste del.
Stolpehullerne ligger
hovedsageligt i øst og
vest. A1647 (er den
dybeste) og A1652
synes at være
tagbærende stolper i
øst, mens A1650 (den
dybeste) og A1653 og
A1656 kan være
fig. 43: A1114 tømt op, og med snittet stolpehuller.
tagbærende i vest.
A1648, A1651, A1649, A1654, A1655 og A1651 er
sandsynligvis tilhørende den indre struktur. Der er bland
andet fundet 2 tenvægte og en vævevægt i grubehuset, og
huset funktionsbestemmes med forsigtighed som vævehytte,
eller i hvert fald funktion inden for tekstilfremstillingen.

fig. 44: De to tenvægte (X260 og X261), de er begge to af den koniske
type.

Fund: 3 tenvægte, keramik, tand/knogle, trækul, flint og slagge
A1115
Se A605 og A606
A1116
Lille grubehus ca. 380 cm i diameter
orienteret øst-vest. Fylden A1116 a kan
indeholde eller være gulvlaget, men de
mange sten i fylden er lidt underligt, og
taler i mod dette. Der er dermed ikke
kunnet udskille et tydeligt gulvlag i
grubehuset. De to tagbærende stolper
A1116 f og A1116 d+e ligner i form og
fyld stort set hinanden og er placeret
tilnærmelsesvis øst vest over for hinanden
med en indbyrdes afstand på 280 cm.
fig. 45: Grubehuset A1116 efter fladeafrensningen.
Under fylden A1116a ligger A1116 c, der
er et lerlag, dette synes at være naturligt i undergrunden, der ellers kun består af sand og grus. Det
var ikke muligt at funktionsbestemme grubehuset.
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Der blev ikke gjort fund i huset.
A1129
Grubehuset består af
minimum 4 opfyldninger.
1: fyld a, 2: den
øverstliggende fyld b, 3:
den nederst fyld b samt c
og d, 4: den vestlige fyld b.
(fylden b består af 3 klart
afgrænsede områder med
ens fyld)
Tilføjelse dhp: tror der er
tale om én opfyldning med
jord fra flere steder, sket
over meget kort tid.
Nederst i grubehuset findes
gulvlaget f (består af f og
fig. 46: A1129 tømt op ned til gulvlaget, der ses med mørk farve i bunden af gruben.
f2), gulvlaget dækker en
stor del af grubehusets bund, dog er der et større område i midten og mod nord, hvor opfyldslaget d,
ligger lige over undergrunden.
Under gulvlaget fremkom g. g kunne ikke ses i profilen, selvom området er skåret. Der er tale om
en mindre nedgravning/grube i den østlige ende af grubehuset, det blev i første omgang tolket som
ildsted, men da der ved afrensning og udgravning ikke forekom særlig meget trækul, og da
undergrunden ikke virker varmepåvirket, er denne tolkning usikker. Måske er der kun tale om en
lille grube/nedgravning. (tilføjelse DHP: tror g er ildsted, det kan ikke afskrives med at
undergrunden ikke var varmepåvirket når undergrunden er sand og grus. Og der var trækul nok til at
retfærdiggøre en sådan tolkning).
Nedgravningen til grubehuset er lidt speciel i den østlige
del. Grubehuset er nærmest lidt trappeformet i
nedgravningen, forstået på den måde, at der er øverst et
ca. 5 cm tykt lag, hvorefter nedgravningsvæggen går stejlt
ned (se skitse på T46)
De eneste stolper der blev fundet i huset, er de to
tagbærende stolper A1785 og A1786, hvoraf A1786 er 65
cm dyb og A1785 er 25 cm dyb, de er begge ti ca. 25 cm i
fig. 47: Fragment af grøn glasperle X852
diameter. Der er en afstand på 260 cm mellem stolperne,
som er orienteret øst-vest. Huset er ikke funktionsbestemt.
Fund: 1½ tenvægt, halv vævevægt, keramik, tand/knogle, flint, brændt ler, jerngenstande) slagge og
grønt glas (affald fra perleproduktion)
A1161
Huset er orienteret Ø-V. I fladen er huset erkendt som et let ovalt fyldskifte (a) Ved snit fremkom to
stolpehuller A1378 (=A1161 c+d+h) mod vest, der har en dybde på 72 cm under terræn og A1376
(=A1161 e+f) mod øst, der har en dybde på ca. 56 cm under terræn. Begge stolpehuller har en fin
grænse til undergrund. Husets længde er 340 cm (mellem stolperne). Bredden er mere usikker, men
b's udstrækning må kunne fungere som ledetråd for de indre mål (b = jernudfældning (hårdt som
sten) Laget består af mindre sten (fortrinsvis < 5 cm) samt enkelte store (op til >10-15 cm) i
varierende materiale (granit, flint m.v.). Lagets sten er sammennittet af jernudfældninger i rustrøde
nuancer samt lyst gulbrunt. Rustudfældningernes koncentration er varierende og optræder lokalt
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meget massivt. Klatter af
disse rustudfældninger er
fundet i A1161 a ligner over
undergrunden. b må anses
som værende husets
gulvlag, og den hårde flade
må delvist være skabt ved
trafik i huset. Påfaldende er
det at laget b omtrent
danner et kvadrat centralt i
huset (dog lidt diffust
afgrænset) ikke med
sikkerhed breder sig ud med
et evt. indgangsparti. Det er
fig. 48: A1161 under udgravning, den sydlige del er optømt.
forslået at A1373 kan stamme
fra et sådant). Udover disse stolper er der ikke
fundet stolper i/ved grubehuset (A1377 er kun en
mulig stolpe). Nedgravningen til stolpen A1378 er
meget uregelmæssig og kan skyldes, at man har
måtte udvide nedgravningen for at komme dybt
nok. Grubehuset er ikke funktionsbestemt.

fig. 49: X648, rund grøn glasperle

Fund: Flint, keramik, trækul, glasperle (X648), jerngenstand.

A1194
Grubehuset har 3 opfyldningsfaser. Yngste fase består af fyld d og c, mellemste fase lag b og ældste
fase består af laget f1. selve gulvlaget f2, der var 0,5-1 cm tykt, blev ikke erkendt ved snittet, og ses
derfor ikke på profiltegningen. Fyld f1 består af rent sand, uden synlige fund, blev oprindeligt tolket
som undergrund, nu tolkes det som sandfygningslag, der ikke har noget at gøre med brugen af
grubehuset.
Der blev erkendt 2 stolper i anlægget (A1742 og A1747). A1747 er en lille stolpe, ikke en typisk
tagbærende som
A1742. Dette kunne
tyde på, at
tagkonstruktionen
enten har været
"skæv" så det kun er
den ene side, der har
skullet bære noget,
eller at den anden
tagbærende stolpe
simpelthen ikke er
blevet erkendt,
selvom der er søgt
efter den.

fig. 50: A1194 under udgravning, den sydlige del er optømt.
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Umiddelbart er det svært at funktionsbestemme grubehuset, da fundene ikke er entydige, der er
fundet en del slagger, en vævevægt og lidt andet. Undergrunden er meget gruset, få steder afløst af
rent sand, hvilket godt kunne gøre det svært at se noget på bunden.

fig. 51: To jerngenstande fra A1194 (X645 og A407), hvad genstandene har været er svært at sige. Generelt for
mange af de fundene jerngenstande er det, at de ikke kan yderlig funktionsbestemmes

Fund: slagge, vævevægt, trækul, basalt, keramik, knogle/tand, 4 jerngenstande.

A1208
Grubehus A1208
er et næsten
cirkulært grubehus
ca. 3,8 m i
diameter og ca. 3
meter mellem de
tagbærende stolper.
Anlægget er ikke
tegnet i niv 1, jfr.
gps opmåling.
Lagene a + b+ c
tolkes som
opfyldning og lag d
som gulvlag. Lag d
var meget diffust
afgrænset mod de
fig. 52: A1208 tømt op ned til gulvlaget. Det mulige ildsted ses lidt til højre for midten i
overliggende lag,
og kan have haft en form af et mørkere område med mange sten.
større udstrækning.
Lag e indeholdte en stor koncentration af trækul og kan være rester fra et ildsted. Lag f kan være en
del af gulvlaget, men var meget stærkt omrodet af dyreaktivitet. I både øst og vest sås et stolpepar,
der kan tolkes som udskiftning af de tagbærende stolper, i
vest er der tale om stolperne A1806.1 og A1806.2 der ikke
relaterede sig til hinanden. I øst er der tale om A1805.1 og
A1805.2, hvor det er muligt at sige, at A1805.1 er yngst.
A1809 var nærmest det nederste niveau af lag d, der havde en
grøftagtig fordybning mod øst på op til 20 cm dyb,
fig. 53: X412 jernkniv.
funktionen af denne var ikke mulig at klarlægge.
Grubehusets funktion kunne ikke fastslås.
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fig. 54: Jernring X919.

fig. 55: glasperle X482, perlen har et rigtig fint ”sol-mønster”
ilagt.

Fund: Flint, keramik, knogle/tand, slagge, forglasset ler, perle (x482), tenvægt, trækul, 20
jerngenstande herunder en kniv (x412) og en jernring (x919) samt 3 øvrige metalfund (bronze og
tin).
A1218
Grubehuset består af en
nedgravning på ca. 450 cm
i diameter og 58 cm i
dybden. Det er konstateret
mange stolper i huset,
blandt andet 2 kraftige
endestolper på begge sider
af snittet (4 i alt, 2 i hver
ende). Desuden er der
fundet flere stolpehuller
placeret tæt på de kraftige
stolpehuller, dog fortrinsvis
i den nordlige halvdel af
grubehuset. Anlæggets fyld
bestod fortrinsvis af
fig. 56: A1218 under udgravning. Grubehuset var et af de dybeste på pladsen
opfyldslag, dog er der
erkendt et gulv m, der er blevet udskilt og soldet for sig.
Tolkning af konstruktionen: de 4 kraftige stolper A1658, A1748, A1790 (A1790 er også beskrevet
som A1218 i) og A1791 (A1791 er også beskrevet som fyld A1218 l) er konstruktionens
tagbærende stolper der er en afstand mellem stolpeparene på henholdsvis 310 cm og 285 cm.
Mellem stolpeparene er der henholdsvis 60 og ca. 30 cm. Om der er tale om udskiftninger af de
tagbærende stolper, eller om tagkonstruktionen har haft to stolper i hver ende var ikke muligt at
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klarlægge, dog virker det mest sandsynligt, at der er tale om udskiftning, da
konstruktionen ellers vil have været noget skæv. De resterende stolpers
funktion kendes ikke. Det skal nævnes, at anlægget havde en udposning i
den sydvestlige ende, dette kan muligvis være et nedgangsområde. Dette
område er registreret i fladen niv 1 og med en snit/profiltegning gennem
området.
A1218 s var et meget trækulsholdigt lag, der dukkede op under gulvlaget,
der har været en del usikkerhed om, om det skulle tolkes som ildsted eller ej
(tilføjelse DHP: tolker det som ildsted, det har dog ikke været et ildsted med
høj varmeudvikling som det f.eks. ses ved ildsteder med smedeaktivitet.
Men man kan ikke afskrive det som ildsted fordi der ikke er
varmepåvirkning af undergrunden, især ikke, når denne fortrinsvis består af
sand og grus)
Det var ikke muligt at funktionsbestemme grubehuset.

fig. 57: X286 to
jerngenstande. De kan ikke
umiddelbart sættes sammen,
og deres oprindelige
funktion kan ikke middelbart
genkendes

Fund: glas, keramik, slagge, div. jerngenstande bl.a. en kniv (X475), 2 hele,
2 halve og 1 fragmenteret vævevægt (brændt), tand/knogle, fragmenter af ubrændte vævevægte,
trækul, læder, glaseret keramik, brændt ler, basalt og 3 glasperler (x853,
fig. 58: X475,
x917, x938).
formodentlig er der tale
om en kniv

fig. 59 tre glasperler, en rød firkanten (X853), en melonformet grøn med pålagt dekoration i hvid og rød
(x917), og en forholdsvis stor lillabrun rund (X938).

A1219
Grubehus A1219 består sandsynligvis af to opfyldninger. 1. opfyldning: består af lag A1219 b,c,j
mens den anden opfyldning består af lagene A1219 a,d,e. Lag A1219 l tolkes som gulvlag i
grubehuset. A1616 og A1615 er tolket som de tagbærende stolper i grubehusets ender.
Stolpehullerne A1643, A1614 og A1642 var alle sandsynligvis gravet ned fra overfladen, men kan
meget vel relatere til grubehuset. De var ikke erkendbare i fylden af A1219. Stolperne A1644 og
A1646 kom frem under det formodede gulvlag A1219 l, og må antages at hidrøre til en struktur
inde i huset.
Grubehusets funktion kunne ikke erkendes.
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fig. 60: A1219 tømt op
ned til gulvlaget.

fig. 61: Glasperle X339, perlen har en fin trefarvet dekoration.

Fund: trækul, flint, keramik, slagger, Hvæssesten (X310), perle (X339), knogle, div. jerngenstande.

A1324
Grubehuset er 340 cm
bredt uden stolpen
A1811. med stolpen er
bredden 394 cm.
I overfladen lignede
det, at grubehuset
bestod af to grubehuse,
der skar hinanden. Men
da det/de blev snittet,
viste det sig at være et
grubehus og en lille
flad grube.
I den lille grube lå der
et stolpehul A1811.
Selve grubehuset består fig. 62: A1324 under udgravning.
af to hovedfyld a/f + e
og b+c. Der kan ikke ses nogen funktionsforskel i områderne med de forskellige fyld. Generelt kan
man ikke rigtig sige noget om grubehusets funktion, da der ikke er særlig mange fund fra
grubehuset (lidt slagge, et fragment af en vævevægt og lidt keramik med dekoration).
Mellem A1811 og A1812, som er de to tagbærende stolper er der 324 cm
31

Side 32 af 372
Stolpehullerne til grubehuset er lidt mystiske, da den ene A1811 ligger uden for grubehuset, og den
anden A1812 kun er 5 cm dyb. Dog er der flere grubehuse på pladsen, der har en konstruktion, hvor
der kun er et dybt stolpehul, eller som her, hvor der er en dyb og en der nærmest kun er overfladisk.
(se A1194, A 1433, A1436).
Grubehuset kunne ikke funktionsbestemmes.
Fund: keramik (bl.a. noget med dekoration) slagger, fragment af vævevægt og flint.

A1338
Grubehus A1338 består
af 2 opfyldningslag a og
b. Herunder findes lag c,
der tolkes som sand, der
er udskyllet i huset
umiddelbart efter
nedlæggelsen. Lag d er
muligvis et gulvlag eller
opfyldning samtidig eller
umiddelbart efter husets
funktionsperiode
(tilføjelse DHP: det er
gulvlag). Laget minder i
farve og placering om et fig. 63: A1338 tømt ned til gulvlaget d.
gulvlag, men er mere sandet og porøs end
lag e, der er det oprindelige gulvlag.
Husets tagbærende stolper er erkendt som
A1784 i vest og A1787.2 i øst samt en
yngre udskiftning af denne (A1787.1).
Perifert under gulvlaget erkendtes et par
nedbankede pæle A1799 og A1800 i nord
samt stolpehullerne A1801 og A1802 i
syd. Derudover fandtes en række mindre
stolpehuller under gulvniveauet (A1789,
A1788 og A1781) alle i vest.
Af særlige fund kan nævnes den i lag a
fundne ornamenterede vævevægt x353.
Derudover er der i huset fundet en perle
fig. 64: situationsbillede fra udgravningen, vævevægten X353 ses
mellem en del brændt knust ler.

samt flere vævevægte fragmenter.
Huset er tilnærmet oval og har store dimensioner med en
max dybde på 70 cm og en ydre diameter på 4,7 m samt
ca. 3,5 m mellem de tagbærende stolper. Det er svært at
sige noget om husets funktion, sandsynligvis er der tale
om en vævehytte.
fig. 65: vævevægten X353 efter vask og konservering. Vævevægten
er fint dekoreret med stempel indtryk.
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fig. 67: X347 del af en jernkniv

fig. 66: X883 grøn, rund glasperle

Fund: flint, slagger, keramik, jerngenstande herunder en kniv (X347) 1½ brændt vævevægte, en af
disse flot dekoreret med cirkulære indstemplinger (X353), ubrændt vævevægt (fragmenteret),
knogle/tand, trækul, brændt ler, glasperle (x883), lille tenvægt, fragment af grønt drikkeglas,
slibesten.

A1433
Grubehuset A1433 består
fortrinsvis af et stort
fyldlag a. det var ikke i
profilen eller fladen muligt
at udskille et egentligt
gulvlag. Dog blev de
nederste 5-10 cm taget fra
til soldning (resulterede
bl.a. i fundet af x922 en
grøn glasperle)
Grubehuset har en
diameter på knap 4 meter
fig. 68: A1433 efter fladeafrensningen.
og en dybde på ca. ½
meter. Der blev fundet en enkelt tydelig stolpe efter fjernelse af fyldelagene (A1804), desuden
fandtes et lille muligt stolpehul A1810, området er meget omrodet af dyreaktivitet, og noget af
stolpehullet er fjernet af denne omroden.
Ved afrensningen af niv. 2 (tegning 59) fremkom laget e umiddelbart uden for den egentlige
nedgravning til grubehuset. Dybden på dette lag er få cm, og tolkes som et muligt nedgangsområde
i grubehusets sydlige del.
Afstanden mellem A1804 og A1810, som tolkes som de
tagbærende stolper, er 260 cm og er orienteret øst-vest.

fig. 69: X922 stor grøn glasperle.

Fund: knogle/tand, keramik, flint, perle (X922), trækul, slagger.
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A1434
Oprindeligt lignede
det, at dette grubehus
var 2 grubehuse
(A1434 og A1435),
men ved nærmere
afrensning af fladen
viste det sig, at der
kun var et grubehus
(A1434) og dette blev
bekræftet, da anlægget
blev snittet.
Da grubehuset blev
tømt stødte man på
store mængder sten,
der gik helt ned til og fig. 70: A1434 under udgravning
igennem gulvlaget. I fylden er der fundet keramik, slagger og enkelte tænder.
Gulvniveauet i den sydlige halvdel. Er ret regulært, mens den i sydvest har en mere irregulær form.
Denne form kunne tyde på to aktivitetsområder, hvor man har gået meget, og et område derimellem
uden særlig meget aktivitet (lignende områder ses i A1906).
I midten af grubehuset er der en mindre nedgravning med en stor sten i bunden. Om denne
nedgravning har fungeret som stolpehul er svært at sige, da den ikke umiddelbart har facon som et
sådan.
De to tagbærende stolper i grubehuset er A1943 og A1942. A1943 kan være udskiftet eller støttet af
A1803, som ligger lige ved siden af A1943, og som har samme dimensioner som A1942. (tilføjelse
DHC A1803 og A1942 er de tagbærende stolper i grubehuset, de er i form og størrelse lig hinanden.
Grunden til at A1943 er valgt som tagbærende i første omgang er, ligheden i fyldens udseende med
A1942, det virker dog mere sandsynligt at de to meget dybe stolpehuller, er de tagbærende og at
A1943 evt. er en udskiftning af A1803)
De tagbærende stolper er orienteret øst vest med en indbyrdes afstand på 416 cm. Gulvlaget i huset
består af lagene e, l og o. Grubehuset har en "trappe" form når man ser det i profil. Så der er et
plateau ca. 30 cm nede i gruben, hvorefter nedgravningskanten dykker yderlig ned.
Ud over den 3 overnævnte stolpehuller, er der 6 andre stolpehuller i grubehuset: A1944 ligger lige
op ad A1943 og A1803 men er mindre og A1948+A1949 ligger tæt ind mod midten af grubehuset
mens A1950+A1951+A1952 ligger i den nordlige halvdel af grubehuset. Disse stolpers funktion er
ukendte, men kan ha været brugt i forbindelse med forskellige aktiviteter i huset.
(tilføjelse DHP: Muligvis kan A1951 og A1952 være stolpehuller fra en opretstående væv.
Afstanden mellem de to stolper er 2 meter, hvilket svarer til afstanden mellem stolperne i væven der
har stået i A1906. Dybden på A1951 og A1952 er henholdsvis 33 og 23 cm.)

fig. 72: lille jernstand med øsken i den ene
ende.

fig. 71: X937 rund/cylinderformet hvid
glasperle.
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Fund: tenvægt (X413) jerngenstande, bronze, knogle/tand, keramik, trækul, flint, slagge, brændt ler,
fragmenteret vævevægt, perle (X937).
A1436
Næsten cirkulært grubehus, orienteret
tilnærmelses vis øst vest. 358 cm i
diameter og 43 cm dyb, der er 280 cm
mellem de tagbærende stolper.
Fylden i grubehuset var meget
ensformig og gulvlaget kunne derfor
ikke rigtig udskilles, det virker meget
som om, at det er fyldt op af en
omgang. Gulvniveauet er meget
irregulært i formen. Der blev erkendt 2
stolpehuller, A1807 og A1808, hvor
A1807 var meget tydelig og dyb samt
fig. 73: A1436 under udgravning.
pakket med store sten. A1808 var
mere utydelig og slet ikke lige så dyb, den bestod hovedsageligt af en stor sten. Der blev kun fundet
meget lidt keramik i fylden, så man kan ikke rigtig sige noget om husets funktion.
Fund: keramik, flint, sten med bearbejdningsspor (er glatslebet på 2 sider).
A1483
A1483 er et tilnærmelsesvist øst-vest vendt grubehus med en diameter på omkring 4,20 meter. På
midten var grubehuset ca40 cm dybt. De to stolpehuller A1961 og A1962 var relativt godt bevaret
og står med en indbyrdes afstand på 240 cm.
En skæv nedgravning af A1961 kunne tyde på, at denne var skråt nedgravet således, at stolpen har
hældt mod nord. Det var ikke muligt at udskille et gulvlag, men de nederste 5 cm af fyldet i A1483
er blevet udtaget til soldning alligevel.
Lagene b og c er de første nedstyrtninger som nok er sket umiddelbart efter at bygningen er blevet
forladt. Derefter er lag a kommet til. Dette lag har mere karakter af en regulær opfyldning, da det
ikke er opblandet med undergrundsmateriale.
Det var ikke muligt at funktionsbestemme grubehuset.
Fund: slagger.

fig. 74: A1483 under
udgravning.
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A1549
Grubehus A1549 østlige
afgrænsning er i fladen er ikke
påvist, da den ligger uden for
udgravningsfeltet. Grubehuset er
dog afgrænset i fladen i niv 2
(gulv) og niv 3 (under gulv).
Grubehusets diameter er derfor
mindst 4,8 meter med 3,6 meter
mellem de tagbærende stolper
A2150 og A2136.
Huset er således orienteret østvest. Lag c er tolket som den
yngste opfyldning i grubehuset,
derefter lag a og ældst er lag b.
Gennem fyldene a, b, c var
nedgravet stolpehuller (A1594,
A1956, A1955 og A1593), der
fig. 75: A1549 er blevet tømt op og stolpehullerne er snittet.
stod meget tydelig i fladen som
gråbrune fedtede anlæg uden sten.
Disse anlæg tolkes som yngre end grubehuset.

fig. 77: Billedet til venstre viser det stensatte ildsted A1549g, lidt til højre for midten ses resterne af et spidsbundet
kar (X547). På billedet til højre ses X547 tættere på.

Et stensat ildsted (A1549 g) kunne erkendes syd for husets centrum, det var primært bestående af let
til svært ildskørnede sten lagt med en flad side opad. Mellem stenene var der store mængder trækul
i større stykker og trækulsnister samt en del nister af rødbrændt ler. I ildstedets vestdel fandtes
bunden af et spidsbundet kar (x547) placeret så det stod i ildstedets udkant. Karet er tolket som
stående in
situ.
Lerkarrets
indhold
bestod af
jord. Under
lag f
fandtes en
ansamling
af ting
(A1549 k)
fig. 76: Det knuste lerkar X573 hvor under den lille glasstand blev fundet.
36

Side 37 af 372
bl.a. et knust kar (x573), hvorunder fandtes en grøn
glasstang (x550) tolket som halvfabrikata til
perlefremstilling. Derudover lå en stenstang til
slibning/polering/rulning (x551…måske er der tale om
en vælsesten) og en kvart vævevægt (x574). Lag i er
tolket som gulvlag, men kunne ikke klart adskilles fra de
overlejrende lag.
Udover overnævnte fandtes en række stolpehuller:
A2147, A2148 og A2152, der i form og indhold er ret
fig. 78: X551 sten med glatslebet/poleret side,
ens. A2149, A2153 og A2156 er i profil og indhold også muligvis en vælsesten.
indbyrdes ret ens. Sidst er A2155, A2157 og A2154 af
samme type, de er alle 3 i grubehusets sydlige del og kan
tolkes som mulige nedbankede pæle, der kan ha hold noget
fletværk rundt i grubehusets periferi. De øvrige nævnte
stolper må relatere til funktioner i huset, da de alle
overlejredes af husets fyld. Om lignende pæle har fortsat
rundt i husets kant er uvist, grundet stor dyreaktivitet, der gør
det vanskeligt at påvise flere pæle. Huset er næppe en
brandtomt, indholdet af trækul var meget ringe i husets
fig. 79: Glasstang X550.
nordlige del, og de store mængder af trækul var koncentreret
omkring ildstedet g og fyldlaget herover.
Huset har sandsynligvis haft funktion som perlemagerværksted.

fig. 81: X513 skår fra svaleredekar.

fig. 80: X547 spidsbundet kar efter
det er blevet vasket og samlet. Karet
har sandsynligvis haft funktion som
afspændingskar til perler, så de ikke
springer i forbindelse med for hurtig
afkøling. Placeringen i udkanten af
ildstedet taler for dette.

Fund: keramik (herunder bunden af et spidsbundet kar X547, skår fra svaleredekar X513, og de
fleste skår fra sammenklappet kar X574), flint, 1½ vævevægt, trækul, brændt ler, glasstang (X550),
valsesten (X551), lerklining, knogle, brændt organisk materiale, 2 fragmenter af rav, fragment af
tenvægt, 3 jerngenstande (muligvis er en af disse en krog), slagger, glasperle/produktionsaffald
(X906), 2 glasperler (X871, X872)

fig. 82: Fire glasgenstande. Halv, blå melonformet perle (X869); halv, blå facetteret perle (X871); hvid
cylinderformet perle (X872) og grøn glasstykke formodentlig med aftryk fra en tang(X906). X906 er sandsynligvis
et affaldsprodukt fra perlefremstilling.
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A1591
Grubehuset er 4 meter i max
diameter og ca. 2,6 meter mellem
de tagbærende stolper A1945 og
A1946 og huset er således øsø-vnv
orienteret. Lagene g,h og i danner
et horisontalt gulvlag lidt mørkere i
fylden og med lidt flere
trækulsnister en de overlejrende
lag, der tolkes som opfyld. Især
laget A1591 i har stort indhold af
trækulsnister, men er ellers ikke
ildpåvirket.
Lagene d/b tolkes som primær
fig. 83: A1591 under udgravning.
opfyldning efter husets
nedlæggelse og fyld a som sekundær.
A1947 er et mindre stolpehul, der næppe er en udskiftning af den tagbærende stolpe
A1946.(tilføjelse DHP: det kan ikke afvises, at der er tale om en udskiftning)
Det var ikke muligt at funktionsbestemme grubehuset.
Fund: keramik, flint, slagge, brændt ler.

A1621
Grubehuset er let oval med en øst-vest orientering, men størst længde på en øst-vest akse på 366
cm. Stolpehullerne A1957 og A1959 er tolket som tagbærende stolper med en indbyrdes afstand på
2,6 m.
Lagene f og h er tolket som gulvlag i huset, ligesom lagene i, g og e må anses som aflejret i husets
funktionsperiode. Lagene c, d og j er tolket som den primære opfyldning og lagene a og b som
sekundære opfyldning
grubehuset er yngre end A1625, og det var ikke muligt at funktionsbestemme det.
Fund: trækul, keramik, brændt ler, slagge, flint, 2 jerngenstande, knogle.

fig. 84: A1621 under udgravning, Grubehuset ses som den mørkere fyld til venstre i billedet mens A1625 ses helt til
højre i profilen
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A1625
A1625 er et mindre, sandsynligvis ovalt grubehus, hvor to tredjedele er bortgravet af A1621. Der er
intet gulvlagt fundet, det eneste fyld, det var muligt at udskille i grubehuset, er A1625 aa.
Stolpehullerne A1958 og A1960 er tolket som husets tagbærende stolper med en indbyrdes afstand
på 2,2 meter. Huset har således samme øst-vest orientering som A1621. fylden i A1625 var meget
homogen og rent sand helt uden fund eller nister.
Det var ikke muligt at funktionsbestemme huset.
Fund: keramik, trækul, slagge, brændt ler.

A1814
Tilnærmelsesvist 4 kantet
grubehus orienteret østvest med næsten lige
lange sider. Grubehuset er
ca. 390 cm i diameter og
bevaret i 45 cm dybde. To
stolpehuller blev fundet
A1814 f og A1814 h
begge i den østlige del.
A1814 f dog uden for
selve
nedgravningsgrænsen,
dette stolpehul er dog det
fig. 85: A1814 under udgravning. Man kan tydelig se i profilen de tragtformede
mest overbevisende. Det
fordybninger lags med nedgravningskantens bund (især tydeligt i den højre side).
andet er noget mere
diffust og lidt tvivlsomt. Andre stolper kunne ikke erkendes. Det er bemærkelsesværdigt, at der i
begge sider af grubehusets nedgravningsbund er fordybninger, en forklaring kan være, at der har
været vidjeflet eller andet, der har kunnet stabilisere sandvæggene. Der kunne ikke erkendes et
egentlig gulvlag, men lag a bliver mod bunden noget mere plettet af undergrundssand (jfr.
beskrivelse af A1814 a).
Det var ikke muligt at funktionsbestemme huset.
Fund: trækul, keramik.

A1829
Grubehuset er øst-vestvendt
og ca. 435 cm i diameter.
Med metaldetektor blev der
i overfladen fundet en kniv
(x478). Desværre blev der
ikke fundet andet end
trækul og lidt knogle ved
snit og tømning af
grubehuset. På grund af
tidspres blev kun den
sydlige halvdel af huset
tømt. Grubehuset havde
ikke noget gulvlag, der
fig. 86: A1829 under udgravning
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kunne erkendes.
Der blev fundet 3 stolpehuller i den sydlige del. A2138 lå midt i snittet og den nederste halvdel af
fylden i dette stolpehul var fyldt med opløst trækul (jordprøve udtaget) A2139 ligger mod syd og er
ikke særlig dyb men stolpen har her hvilet på en sten. Formålet med disse to stolper er uklar, de kan
have haft med funktionen af huset at gøre.
Den sidste stolpe A2137 ligger mod øst i grubehuset og er
den ene tagbærende stolpe, denne stolpe er 68 cm dyb. Det
må formodes, at den har en makker stolpe i den vestlige den
af grubehuset i den del, der ikke blev udgravet.
Det var ikke muligt at funktionsbestemme huset.
fig. 87: jernkniv X478

Fund: kniv (X478), tand/knogle, trækul.

A1830
Grubehuset var i
fladen irregulær
cirkulært og havde i
snit en lige
nedgravningskant i
øst, mens den var
skrå i vest. Bunden
var flad. Grubehuset
har en diameter på 4
meter og er orienteret
øst vest med de
tagbærende stolper
A2182 og
A2231/2232. Der er
284 cm indbyrdes
mellem de
tagbærende stolper.
I snit kunne man se,
at dette grubehus har fig. 88: Profil i A1830. Den mørke stribe jord man kan se lidt over bunden på
grubehuset er det yngste gulvlag (e, e1 og e2)
haft to gulvlag, men
et tyndt mellemliggende fyld/aktivitetslag (h).
Det yngste gulvlag (e, e1, e2) havde en noget irregulær form og var mod øst noget diffust men
stadig tydelig afgrænset. I dette lag blev der fundet 2 ubrændte og en brændt vævevægt.
Det ældste gulvlag (i, j, l) var noget mere regulært i formen, næsten jævn rundt. I dette lag blev der
fundet en brændt og 8 ubrændte vævevægte. Udover alle disse vævevægte var der i begge gulvlag
og i laget mellem disse en hel del klumper af gråt ler, der ikke med sikkerhed kan siges at stamme
fra ubrændte vævevægte, men det ligner de.
De tagbærende stolper i huset består af A2182 og A2231/2232, hvor A2231 er en afløser for
A2232, måske i forbindelse med skiftet mellem de to brugsfaser.
Udover de tagbærende stolper, er der i det ældste gulvlag også 3 andre stolper (A2195, A2196,
A2197) og en fjerde mulig stolpe (A2194), der kan ha været en stolpe, der har hvilet på gulvlaget,
men ikke gået igennem det. Hvis dette er tilfældet passer afstanden mellem A2194 og A2195 med,
at der kan have stået en væv her.
Huset er tolket som en vævehytte i to faser.
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Tilføjelse DHP: Efter at have set
hvordan grubehuset A1906 er
indrettet med væv, finder jeg det
mest sandsynligt, at der har været to
væve i hytten.
Der er to muligheder for, hvilke
stolper der har udgjort væven.
Mulighed nr. 1: A2193 og A2195
udgør sporene efter den ene, mens
A2197 og A2183 udgør den anden.
Vævene har så haft en brede på
henholdsvis 134 cm og 144 cm.
Ved denne mulighed kan vævene ha
stået i hytten på samme tid.
fig. 89: Foto af nogle af de ubrændte vævevægte fra A1830

Mulighed nr. 2: A2193 og A2197
udgør sporene efter den ene væv, mens A2183 og A2195 udgør sporene efter den anden. Vævene
har så haft en brede på henholdsvis 180 cm og 194 cm. Ved denne mulighed, har vævene ikke
kunnet fungere på samme tid, da de i så fald ville krydse hinanden. Denne mulighed kunne
understøttes af, at der er fundet to gulvlag i huset. Hvilken væv der i så tilfælde har hørt til hvilket
gulvlag, er umulig at sige.
En anden faktor, der taler for mulighed nr. 2 er, at vævenes brede ved denne mulighed stemmer
fuldstændig overens med den brede, der er på den sikre væv i A1906 (180 cm).
Et argument for, at mulighed nr. 1 skulle være den rigtige er de 2 koncentrationer af ubrændte
vævevægte i den ældste gulvlag. Hvis man sammenligner med fundene af ubrændte vævevægte i
A1906, som er en sikker vævehytte, så koncentrerer vægtene sig der i et område lige til højre for
væven. I A1830 ligger begge koncentrationer lige umiddelbart til højre for de mulige væve, der er
ved denne løsning.
Fund: 14 vævevægte (2 brændte, 12 ubrændte), keramik.

A1837
Tilnærmelses vist ovalt
grubehus med en diameter
på 376 cm og en dybde på
54 cm, huset er orienteret
nv-sø.
Grubehuset hænger i
overfladen sammen med
grubehuset A1839, hvor
der er en meget svag
antydning af, at A1839
skærer A1837. Denne
formodning blev
bekræftet i snit 2 (se
T129)
fig. 90: A1837 under udgravning
mod nordøst var
grubehusets afgrænsning
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fig. 91: Keramikskår med dekoration, et
såkaldt stykke Østersø-keramik. Magring,
brænding og dekorationsformen tyder på, at
der er tale om et stykke importeret keramik.
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også lidt diffus til lag f og gruben A1868. I snit 3 kan man
dog let se afgrænsningen da f kun er et tyndt lag i
overfladen og A1837 og A1868 er derfor klart adskilt. I
hovedsnittet (snit 1) kan man se at grubehuset er blevet fyldt
op af to omgange (lag a og b) og der er også et meget
tydelig gulvlag (lag c og d). Grubehuset har ret lige sider og
en flad bund. Stolperne A2302 og A2285 er tagbærende
stolper og har en indbyrdes afstand på 264 cm, funktionen
af A2289 er ukendt. Grubehusets funktion er også ukendt,
da der næsten ingen fund er, kun et par stykker keramik og
et afslag fra fladen.
Ved afrensning af gulvlaget lignede det, at der var pælespor
hele vejen rundt om gulvlaget, men ved snit og tømning
viste det sig, at der bare var tale om dyregange og
"udposninger" på gulvlaget

fig. 92: Lille grøn glasperle (X873).

fig. 93: Tenvægt X890.

Fund: hvæssesten, keramik (herunder fint muligt importeret østersøkeramik X874), flint, trækul,
jernsøm, tenvægt (X890), knogle, slagge, vævevægt, perle (X873)

A1839
Grubehuset er orienteret øst-vest
med et ovalt gulvlag c. Grubehuset
er 414 cm bredt og 58 cm dybt i
nedgravningen, men med et
gulvlag, der er 350 cm bredt.
Lagene a og b er fyldlag, lag c er
gulvlag og står meget tydeligt især i
profilen.
I gulvlaget og umiddelbart på
bunden af nedgravningen er fundet
mindst 6 vævevægte i ubrændt ler.
Huset er på det grundlag
funktionsbestemt til at være en
vævehytte.
fig. 94: A1839 under udgravning
De tagbærende stolper er ensartede
i fyld og form. De er ikke gravet særlig dybt ned under gulvlaget (20-25 cm), dette kan skyldes, at
undergrunden i bunden af grubehuset er meget gruset og stenet og kompakt.
Mod nord snitter grubehuset A1839 et andet grubehus (A1839), snittet ses på T129.
Grubehuset tolkes som en vævehytte.
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fig. 95: ubrændte vævevægte i gulvet på A1839

Fund: 5 ubrændte vævevægte, knogle.

A1840.1
Grubehuset er rektangulært øst-vest orienteret grubehus med afrundede hjørner og med en max
diameter på 4,6 meter for nedgravningen og ca. 4 meter for selve konstruktionen. Bredden på
konstruktionen har været ca. 3.6 m og nedgravningen ca. 4,2 meter. Der er intet tydelig gulvlag og
lag m er således bare et tilfældigt
bund niv. A2287 og A2301 er
meget ens stolpehuller, der tolkes
som tagbærende stolper. De står
med en indbyrdes afstand på 296
cm. A2299 kan være en
udskiftning af A2287, men kan
også tilhøre en indre
funktionsrelateret konstruktion.
Samtlige lag i A1840.1 er regnet
som fyld fra efter husets
funktionsperiode. Huset kunne
fig. 96: A1840.1 under udgravning.
ikke funktionsbestemmes.
Fund: knogle/tand, trækul, brændt ler, perle (x959 fundet i floteringsprøven), jerngenstand

A1841
Grubehuset er et mindre øst - vest
orienteret ovalt grubehus med en
max længde på 3,6 meter og en
bredde på ca. 3 meter. Huset
havde intet spor af et gulvlag,
men var stadig tydelig afgrænset
mod undergrund af rent sand.
Fyldet bestod af lag a og b. b
lignede affald fra en
kogestensgrube og er kastet i før
lag […]A2290 og A2291 er
tolket som tagbærende stolper,
fig. 97: A1841 under udgravning
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der er banket ned i undergrunden med en afstand af 3 meter
A1841 skærer tydeligt den søndre del af A1840 og anses for yngre end denne.
Det var ikke muligt at funktionsbestemme grubehuset.
Fund: keramik

A1888
A1888 er et grubehus med en
rektangulær form med afrundede
hjørner i niv 2 og en mere oval form
i fladen i niv 1. Det er godt 4 meter i
diameter på den længste led. En del
af huset blev fjernet i forbindelse
med at huset blev snittet af en
søgegrøft. De nederste ca. 20 cm
stod dog uberørt i hele husets
udstrækning. I niv 1 var huset
fig. 98: A1888 efter fladeafrensning. Man kan tydelig se, hvor
yderligere ødelagt af en drængrøft i
søgegrøften har gået ind over grubehuset.
husets søndre kant. Denne berørte
dog heller ikke gulvlaget d. Stolpehullerne A2224 og A2275 er tolket som tagbærende stolper i
huset, og er i form og fyld meget ens (der er tale om ret massive stolpehuller på op til 70 cm dybde
under gulvlaget). Stolperne
havde en indbyrdes afstand på
2,9 meter. Derudover fandtes
det kraftige stolpehul A2276 i
husets vestre kant. Stolpehullet
kan ikke udelukkes at være
ældre end huset, men mest
sandsynligt hidrører det A1888
og kunne være en støttestolpe
til A2275 eller lignende.
Det var ikke muligt at
fig. 99: profil i A1888. Gulvlaget ses tydeligt som en mørk stribe i bunden.
funktionsbestemme
grubehuset.
Fund: knogle, flint, keramik.
A1906
Grubehuset består af en rund til lidt oval
nedgravning på 3,8 meter nord-syd og 4,3
meter øst-vest. Samt en dybde på 80 cm.
Grubehuset er orienteret præcist øst vest.
Rundt langs kanten af gulvet a ses to rækker
af nedbankede tilspidsede pæle. Nogle få er
større og er nedgravet. Pælene og stolperne
tolkes som værende fra en vidjeflettet væg
nede i grubehuset.
De tagbærende stolper (A2295 og A2293),
der er placeret i øst og vest helt ud til kanten

fig. 100: profiltegning af A1906
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med en indbyrdes afstand på 284 cm indgår i
denne vidjeflettede væg. I husets sydøstlige del
ses et stensat trappetrin. Stolpen A2296 er
placeret lige neden for det stensatte trappetrin
og tolkes som en mulig dørstolpe.
Ved den vestlige tagbærende stolpe er placeret
en mindre stolpe (A2294), denne tolkes som
stolpe til en væv sammen med en stolpe i den
nordlige side af huset (A2292). Placeringen af
en væv i det nordvestlige hjørne af grubehuset
giver rigtig god mening i forhold til dørens
fig. 101: A1906 fladetegning af gulvlaget a. med brunt er
placering i det sydøstlige hjørne, på den måde
indtegnet vævevægte fundet i gulvlaget. Nederst i højre
har man kunne udnytte dagslysets naturlige
side ses det stensatte trappetrin.
indfald i grubehuset.
Gulvet a har en fordybning se T140. denne fordybning (lag g) er ikke en decideret nedgravning,
men tolkes som et arbejdsområde med skrå sider (g = lag/aktivitetsområde fundet under gulvlaget
a, formentlig er der tale om en fordybning i grubehuset,
der er skabt ved slid/aktivitet. Laget strækker sig fra
nedgangen til grubehuset i syd øst til væven i nordvest.
Fylden er heterogent lys gråbrunt med pletter af
undergrundsmateriale. Ca. midt i fylden er der et
område, hvor fylden er markant mørkere og ligner lag
a. Der kunne være tale om et særskilt lag, men det er
valgt at registrere det hele som g, da der ikke er tale om
nogen decideret nedgravning, men mere om et sted,
hvor der har været ekstra meget slid, og gulvlaget a har
haft mulighed for, at synke længere ned i fordybningen.
Mod nord i denne fordybning er der en lodret side.
I fylden i hele g var der mange små og større klumper
af fedtet gråt ler, magen til den type, som de ubrændte
vævevægte er lavet af, derfor forestilles det, at der i
fig. 102: sammentegning af anlæg og fund i
området omkring fordybningen har været smidt en del
gulvet på A1906. Med grønt er markeret
affald fra væveaktiviteten, og man så engang i mellem
arbejdsområdet/laget g. Med rød ses de
tagbærende stolpehuller mens den blå farve viser har fjernet dette med skovl. Således kan den lodrette
stolpehullerne efter en opretstående væv.
side på fordybningen være opstået uden der er tale om
Vævevægte er vist med en brun farve.
en tilsigtet nedgravning).
Grubehusets funktion har været vævning,
ved og omkring væven er fundet ca. 15
ubrændte vævevægte, 1 brændt vævevægt
samt en tenvægt. Derudover blev der i
stolpehullet A2293 fundet 2 vævevægte, der
helt tydeligt var lagt ned bag ved stolpen,
evt. som en ofring. En lignende situation
med vævevægte i stolpehullet ses i stolpen
A2261 i grubehuset A2034.
Stolpehullet A2297 er tolket som en del af
tagkonstruktionen. Således har grubehuset
haft to tagbærende stolper i øst og vest samt
en støttestolpe ca. midt mellem disse.
fig. 103: A1906 efter gulvlaget er tømt op. I bunden af
grubehuset ses A1906g, som tolkes som et
aktivitetsområde. I nederste højre hjørne ses resterne af
trappetrinet.
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Aktivitetsområdet g respekterer i øvrigt stolpehullet, og stolpen
må eksisteret i hele grubehusets funktionsperiode.
I kanten af grubehuset mod vest ligger der en lang grube med
mange brændte og ubrændte sten samt trækulsholdigt fyld.
Grubehuset skærer denne grube.

fig. 105: fragmenter fra to forskellige blå glasperler (X838 og X839).
fig. 104: ubrændte vævevægte i
gulvlaget på A1906. vægtene ligger
på række mellem stolpehullerne fra
væven.

fig. 107: Resterne af hvad der ligner en fibel,
fundet i gulvlaget i A1906.

fig. 106: Da tenvægt X785 og jernskive X786 blev fundet i gulvlaget
på A1906, sad de sammen og skiven var let bøjet op om bunden på
tenvægten. Hvad funktionen af denne sammensætning har været
vides ikke. Måske har skiven afbalanceret tenvægten, eller givet den
mere vægt?

Fund: knogle, keramik, flint, 21 hele og
fragmenterede vævevægte (kun en af disse var brændt), slibesten, trækul, brændt ler, 3
jerngenstande (muligvis er en af dem en del af en fibel X723), 2 stykker grønt glas,
hasselnøddeskal, slagger, fragmenter fra to forskellige tenvægte samt en hel tenvægt (X785) der sad
sammen med et stykke jern (X786), 2 glasperler (X837, X838).

A1971
Grubehuset var irregulær
cirkelformet i fladen, og i snit
kunne man se, at det havde et
meget tydeligt afgrænset og
lige/flad gulvlag (b). Huset har en
diameter på ca. 360 cm og en
bevaret dybde på knap 50 cm, det
har en tilnærmelsesvis øst-vest
orientering, men stolpehullerne
A2278 og A2279 som tagbærende
stolper i huset, disse står med en
indbyrdes afstand på 3 meter.
fig. 108: A1971 under udgravning. Fylden er tømt op i den ene
halvdel ned til gulvlaget.
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Grubehuset ser ud til at være fyldt op på en gang, da der kun har
kunnet registreres et enkelt opfyldslag. I fylden lå der flere ubrændte
knogler, der var meget skrøbelige og som gik i stykker bare man
nærmest så på dem (de største stykker er taget fra). I profilen sad der
det meste af en rørknogle (flækket x714).
Gulvlaget var i dette grubehus særlig interessant. For det første var det
meget tydelig og pænt afgrænset både i snit og flade. For det andet var
der rigtig gode fund i det, der blev bl.a. fundet en bronzering (x722),
en
spore (x727), begge perfekt bevaret og intakte. 3 mindre jerngenstande,
der må have hørt sammen, på røntgenbilleder kan man se, at de har
fig. 110: X722 bronze armring.
været indlagt med et andet metal sølv/tin? (X728, x729, x755),
sandsynligvis er
der tale om et
beslag til noget
seletøj. Et stykke
tak (x715) med
rosenkransen
bevaret (meget
stor) muligvis
med spor efter
bearbejdning.
Alle tre ting blev
fundet i den nordlige halvdel. I den sydlige halvdel blev der fundet en del keramik liggende på
gulvlaget (ved soldning blev der i øvrigt fundet 2 perler)
De tagbærende stolper er A2278 og A2279, de var i dette hus lidt svære at finde, da de lå uden for
gulvlaget, men begge stod meget klart da de blev fundet og begge har et bundniveau på 253 (bund
grubehuset er mellem 203 og 212). Ud over disse to stolper blev der også fundet en lille tredje
fig. 109: X727 jernspore, på røntgenbilleder kan man se, at sporen har en indlægning af noget
andet metal (sølv/tin).

fig. 111: Tre stykker jern med ilægning af andet metal (sølv/tin?). Dekorationen er kun synlig på røntgenbilleder.
Formodentlig er der tale om et beslag fra noget seletøj.

stolpe (A2277), hvilken funktion denne stolpe har haft er ikke til at
sige.
Grubehusets funktion har ikke kunne fastslås. Måske har der været
udført læderhåndværk. En anden mulighed er kamværksted ud fra fund
af mulig bearbejdet knogle og tak.
Fund: vævevægte (en hel, en med 1/3 bevaret begge brændte samt
fragmenter af flere ubrændte), knogle/tak (noget muligvis bearbejdet),
keramik, bronze armring (X722), jernspore (X727), 3 jerngenstande
med indlæg af andet metal (X728, X729, X755) samt en genstand
uden, trækul, flint, ½ tenvægt, hasselnøddeskal, et fragment af grønt
drikkeglas, et lille stykke basalt, 2 perler (X835 og X841)
fig. 112: To glasperler fra gulvlaget i
A1971 (X835 og X841).
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A1972
Grubehus orienteret øst-vest med
tagbærende stolper i hver side
(A1972 e og A2258). Der er en
afstand mellem de tagbærende
stolper på 2,56 m. de tagbærende
stolper er meget dybe for begges
vedkommen mellem 40 og 55 cm
under grubehusets gulvniveau
(bunden på A1972 e er 90 cm
under den muldafrømmede
overflade).
Lagene a og b er tydelige
opfyldslag. Bunden af c viste sig i fig. 113: A1972 efter fladeafrensningen.
fladen at være et gulvlag. Mod øst
må c bestå af flere lag, der ikke har været mulig at skille fra hinanden, for i denne ende er der tale
om både gulvlag og opfyldslag. De tagbærende stolper er placeret på ydersiden af gulvlaget. Gulvet
flader ind mod midten.
Det var ikke muligt at funktionsbestemme grubehuset.
Fund: knogle, keramik, brændt ler.

A1973.2
A1973.2 er tolket som
grubehus, det har ikke et
erkendtbart gulvlag og er
meget diffust afgrænset mod
undergrunden. Grubehuset er
mindst 353 cm i diameter og
30 cm dybt., det er orienteret
tilnærmelsesvist øst vest med
tagbærende stolper i A2269 og
A2270, der er en indbyrdes
afstand på blot 2 meter mellem
stolperne.
Det var ikke muligt at
funktionsbestemme
grubehuset.
Fund: knogle keramik, flint
fig. 114: A1973.2 snit gennem grubehus og grube
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A1987
Grubehus orienteret vnv-øsø,
tilnærmelsesvis firkantet med let
buede hjørner. Kun den søndre del af
huset er gravet fuldstændig på grund
af tidspres. Dog er der i den vestlige
del af huset gravet ind i profilen for at
finde den anden tagbærende stolpe.
Huset er 334 cm i diameter og 50 cm
dyb. De to tagbærende stolper A2159
og A2160 står med en indbyrdes
afstand på 2,40 meter, de er ret ens i
fyld og dimensioner. Huset er
orienteret lidt anderledes en de fleste
andre grubehuse på pladsen, der ellers
fig. 115: A1987 under udgravning, den sydlige halvdel af
grubehuset er tømt op ned til gulvlaget b.

fig. 116: X627 jerngenstand fundet i
grubehuset, funktionen er ukendt.

alle er nærmest øst-vest orienteret. Laget b tolkes som gulvlag.
I profil og på fladen synes der at være spor efter en relativ 4kantet nedgravning, og et mere ovalt opfyldningslag a (ses
indridset på foto 2204F0216dig), det kunne tænkes at man
først graver det firkantede hul, sætter en oval cirkel af vidjeflet
eller noget andet, for derefter at fylde sand og jord ind bagved.
Grubehuset kunne ikke funktionsbestemmes.
Fund: knogle/tand, jerngenstand (x627)

A2000
Grubehus orienteret vnv-øsø, ca. 4 meter
i diameter og 45 cm dyb. Der er 2,64
meter mellem de tagbærende stolper
A2199 og A2200.
Selve konstruktionen synes at bestå af
en afrundet firkantet nedgravning, hvori
det ovale gulvlag (d) ligger. Lige som i
grubehuset A1987 virker det som om, at
der må have været rejst en form for oval
afgrænsning rundt i den firkantede
nedgravning, f.eks. Vidjeflet (der er dog
heller ikke her fundet spor efter det)
bagved denne og ud til
nedgravningskanten ligger fyldet b.
fig. 117: A2000 under udgravning.
Den firkantede nedgravning har været
gravet ned til det naturlige lag e, som i hvert fald i det meste af huset har været stampet til gulv/hård
overflade, hvorpå gulvlaget d er dannet. Over gulvlaget ligger a og g som er opfyldning fra efter
grubehuset er gået ud af funktion. Der blev forsøgt at finde stolper fra fletværk eller lignende langs
kanten, men der kunne ikke erkendes nogen.
Grubehuset kunne ikke funktionsbestemmes.
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Fund: knogle, brændt ler, trækul, keramik, slagger.
A2015
Grubehus orienteret øst vest, meget dyb
ca. 95 cm og ca. 4,70 i diameter.
Lagene a og b tolkes som opfyldslag.
Lagene q, H, p, r, s, o tolkes som gulvlag,
omkring midten af grubehuset er lagene
tydelig adskilte fra hinanden. o og p er
tydelige mørke gulvlag og r er et sandlag i
mellem dem. Mod siderne af huset er
lagene mere blandede og svære at adskille
fra hinanden.
Mod øst stopper g laget ved stolpehullet
(stolpehullet er beskrevet som lag d, og
noget af b), men ved yderlig afgravning af
profilen (se tegning T118) kom endnu et
stolpehul til syne (A2285) og laget g
fig. 118: A2015 under udgravning. Grubehusets sydlige halvdel
synes at ligge over dette. Det vil sige, at
er delvist tømt op ned til gulvlagene.
A2285 er det ældste stolpehul, og at huset
har udskiftning af de tagbærende stolper. Dette passer med, at der i vest også er fundet flere
stolpehuller. Her kan A2282 have været den
ældste stolpe og A2284 og/eller A2281 den yngre.
Laget f kan være et gulvlag, der som g går hen
over den gamle stolpe og lidt op ad siden, men der
er ikke relation mellem lag og stolper i vest på
grund af udgavningsmetoden (snittet med
maskine pga. tidspres).
Mod vest synes siden af grubehuset at have en
trappelignende form, og er ikke så stejl i
nedgravningen som mod øst, muligvis kan dette
skyldes, at indgangen har ligget her. Måske har de
mange mindre stolpehuller i denne del af
grubehuset relation til en sådan indgang.
fig. 119: Tagbærende stolpe A2285 med det overliggende gulvlag g.

fig. 120: x758 ildstål 7,5 cm lang. Måske i et etui af jern

(tilføjelse DHP: Stolpehullerne A2285 og A2282 tolkes som tagbærende stolper i den ældste fase af
grubehuset sammen med gulvlaget o. Lagene g, r og q er lag, der har dannet sig over gulvlaget, evt.
er påført i forbindelse med "renoveringen" af huset. Stolperne A2284 og A2015 d/b er tagbærende
stolper i den yngste brugsfase (indbyrdes afstand ca. 260 cm) sammen med et gulvlag bestående af
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p, H og n. stolperne A2283 og A2282 er lidt usikre i funktionen, enten er der tale om støttestolper
til den vestlige tagbærende stolpe eller også er der tale om en stolpe i forbindelse med indgangen til
huset, igen understøtter de to stolper, at der er talt om to faser af huset).
Det var ikke muligt at funktionsbestemme grubehuset.
Fund: keramik, slagger, 1 1/3 vævevægt, ildstål muligvis i etui af jern (X758), Knogle.

A2026
Grubehuset var i fladen et meget
pænt nogenlunde cirkulært anlæg,
men i snittet kunne man se, at
især bunden var meget forstyrret
af dyregange og nedsivning. Man
kan derfor ikke se noget gulvlag.
Huset er ca. 330 cm i diameter og
godt 40 cm dyb, det er orienteret
stort set øst-vest. Udover lidt
keramik og en vævevægt, er der
ingen fund fra grubehuset.
Stolperne A2256 og 2257 er
tagbærende i grubehuset, dog er
fig. 121: A2026 under udgravning.

A2257 ikke så stor og dyb. Stolperne står med en indbyrdes
afstand på 246 cm.
Det var ikke muligt at funktionsbestemme grubehuset.
Fund: keramik, vævevægt med 5 fingeraftryk (X647).
fig. 122: vævevægt med aftryk af 5 fingre.

A2027
Grubehuset består af en rund
nedgravning på ca. 4,2 meter i
diameter, huset er orienteret let sydøstnordvest med tagbærende stolper i
A2265 og A2266. stolperne er placeret
helt ud til nedgravningskanten/gulvet.
Der er ført en moderne grøft (h)
igennem grubehuset og den har ødelagt
en del af gulvlaget c. I den vestlige
ende ses også stolpehullet A2267,
denne er muligvis en udskiftning af
A2266.
Grubehusets funktion er ukendt.
Lag c er gulvlag.

fig. 123: A2027 under udgravningen. Den ene halvdel er tømt op
ned til gulvlaget.
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Lag f og b er tolket som udskredet bagfyld.
Lag d er omrodet gulvlag, i forbindelse med at den moderne grøft
h er ført gennem grubehuset.
Det var ikke muligt at funktionsbestemme grubehuset.
Fund: fragment af klæbersten, keramik, slagger, flint,
jernkniv/del af saks (X751)

fig. 124: blad fra en saks/ knivsblad i jern

A2030
A2030 er et tilnærmet rektangulært
grubehus med afrundede hjørner.
Huset er øst-vest orienteret med en
maksimal længde på ca. 430 cm og
en brede på ca. 3 meter. Der er ca.
2,8 meter mellem de tagbærende
stolper. Huset var i fladen tydeligt
afgrænset og omkranset af et tyndt
lag ler 3-5 cm tykt i et bælte om
husets østlige del.
Huset er fladbundet med et tydeligt
gulvlag (g). Lagene e og c er regnet
som opfyldning bag ved en
fig. 125: A2030 under udgravning, den ene halvdel af grubehuset er
lerklinet fletvæg placeret mellem
tømt op ned til gulvlaget.
henholdsvis a og c samt mellem e
og d (der er ikke sikkert spor efter en sådan … se længere nede).
Lagene b og a er regnet for en stort set samtidig opfyldning af grubehuset. Under gulvlaget g, var
der stedvist påklasket ler.
A2259 og A2260 er tolket som tagbærende stolper med en afstand på ca. 2,8 meter indbyrdes og
med en dybde på henholdsvis 24 og 28 cm under husets bund. Derudover fandtes endnu et stolpehul
A2268, der lå under gulvlaget g. dette var kun 7 cm dyb.
Lag o var en "hammer" formet grøft ligeledes fundet under gulvlaget, den
var kun et par cm tyk (tilføjelse DHP: måske er der tale om et område som
A1906 g, der tolkes som et område i grubehuset, hvor der har været gået
meget og dermed opnået en sænkning af gulvet, altså et udtryk for brug).
I grubehusets yderkant lige uden for gulvlaget kant var der muligvis spor af
nedbankede pæle til fletværk i husets periferi, men dette var meget svært at
erkende på grund af stedets store dyreaktivitet.
Grubehuset indeholdte store mængder lerklining, trækul i rå mængder op til
en gren med en arms tykkelse, derudover også store mængder hårdtbrændt
fig. 126: røntgenbillede
lerklining med bevaret træaftryk i. derudover blev der i gulvlaget fundet en
af X685, muligvis er der
tale om enden på en nål? halv vævevægt (x674) samt yderlig en hel vævevægt (x666) og endnu et
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fragment af en. Ved vandsoldning af gulvlaget blev
der også fundet et meget lille fragment af rav (x679)
og glas (x902).
(tilføjelse dhp: virker sandsynligt, at der er tale om en
vævehytte, både fund og lighed med slid i gulvet
ligner A1906).
Fund: trækul, flint, keramik, brændt ler, 3 vævevægte
(en hel samt dele fra 2 andre), knogle, lerklining, rav,
slagger, brændt organisk materiale, fragment af basalt,
fragment af grønt glas, flere jerngenstande, blandt
andet en kvindekniv (X750) og en jerngenstand med
hul (nål?)
fig. 127: X750 kvindekniv i jern, ca. 4 cm lang.

A2034
Grubehus orienteret øst vest,
det er ca. 4 meter i diameter
og ca. 50 cm dyb. Mellem de
tagbærende stolper A2263 og
A2261/2262 er der ca. 3
meter.
Sydøst for grubehuset ligger
lag g, der er et omrodet lag,
som ikke kan defineres
præcist. Det kan stå i
forbindelse med en indgang.
Grubehuset er snittet øst-vest,
fig. 128: A2034 under udgravning. De gule manilamærker viser hvor de to
profilen havde meget få lag,
vævevægte sad.
kun stolpehuller og et fyld
langs nedgravningskanten i siderne kunne ses (fyld b og c, disse er muligvis bagfyld bag ved en
vidjeflet, der har holdt nedgravningskanten, der er dog ikke fundet spor efter en sådan). Ved
fladeafgravning blev det dog klart, at det naturlige lerlag underhuset har været brugt som stampet
lergulv, og derfor er få cm over denne rene
ler tolket som gulvlaget k. I dette lag er
fundet keramik og en vævevægt.
De tagbærende stolper er A2263 og
A2261/2262. A2261 og A2262 synes først
at være et stolpehul, men ved yderligere
afgravning lignede det mere 2 stolpehuller,
en af disse, eller evt. begge må være
tagbærende sammen med A2263. muligvis
er der tale om en udskiftning Det inderste
stolpehul A2261 kan dog også være
stolpen fra evt. en væv?
Stolpehullet A2264 kan sandsynligvis
være stolpehul fra en væv sammen med
fig. 129: Tagbærende stolpehul A2261 i østdel af grubehus
A2034 med 2 brændte vævevægte.
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stolpehullet midt i grubehuset (A2034 d).
Der er fundet vævevægte af samme type i området omkring den østlige tagbærende stolpe. X606 og
andre sidder tydeligvis bag A2261 men foran A2262 (der kan dog ha været en 3. stolpe, der ses i
profilen, men dette er usikkert) flere af vævevægtene sidder i fyldet, mens x661 helt sikkert har lagt
på gulvet k. x629 har sandsynligvis lagt på gulvet op mod væggen.
Fund: keramik, 5 vævevægte.

A2064
Grubehuset består ad en
pæreformet nedgravning på 4
meter øst-vest, og 3,40 meter
nord-syd med en dybde på 52
cm, Huset er orienteret præcis
øst-vest.
De tagbærende stolper (A2185
og A2187) står næsten helt ud til
overgangen imellem gulvet og
kanten af nedgravningen. De står
med en indbyrdes afstand på 282
cm) I den østlige ende er der to
stolper, der kan være tagbærende,
derfor kan A2186 tolkes som en fig. 130: A2064 under udgravning, den ene halvdel er tømt op ned til
gulvlaget.
udskiftning af A2187, eller
alternativt som en stolpe til en væv
(væven vil så bestå af A2186 og
A2213/2214).
Rundt i kanten af nedgravningen er der
spor af tilspidsede pæle placeret i en
række samt nogle større nedgravede
stolper (A2201-A2212; A2215-A2223;
A2233-A2250). Der synes derfor ingen
tvivl om, at grubehuset har været udstyret
med en form for vidjeflettet væg i gruben.
Gulvlaget i huset består af lag f og e
(samt det j der fremgår af profiltegningen
på T132). I gulvet er fundet 2½ glasperle
fig. 131: A2064 efter grubehuset er helt udgravet. Fylden er tømt
samt en tenvægt i laget j.
op og stolpehullerne snittet. Man kan se sporene af de tilspidsede
På fladen omkring grubehuset er der
pæle hele vejen rundt i bunden af grubehuset.
nogle større stolper, som muligvis kan

fig. 132: Tre glasperler fra grubehusets gulvlag (X651, X652, X653)
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indgår i tagkonstruktionen (A2191, A2192, A2251, A2252, A2253, A2254, A2255). Hvis dette er
tilfældet, så har dette grubehus haft den mest massive funderede tagkonstruktion på hele pladsen.
Tilføjelse DHP: tagbærende stolper A2185 og A2187, Væv A2186 og A2213/2214, gulvet består af
lag f og e. På profiltegningen er angivet et lag j, dette lag har ikke været muligt at adskille fra e og f
i fladen.
Fund: hasselnøddeskal, keramik, 2 vævevægte, brændt ler, flint, slagge, tenvægt, trækul, jern nagle,
3 perler (X651, X652, X653).

fig. 133: arbejdsfoto fra udgravningen af A2064. Jan Jensen er i gang med at
registrere de mange stolpespor.

55

Side 56 af 372
Grave
A162
I den nordligste ende af felt 1A blev der
udgravet resterne af en brandgrav med skår
fra en urne. Anlægget blev allerede delvist
registreret og noget af keramikken optaget
i forbindelse med forundersøgelsen.
Fylden var homogen sort gruset sand med
mange trækulsnister og knust trækul.
Derudover var der en del brændte knogler
samt flere stykker keramik. Graven var
kun bevaret i få cm dybde.
Keramikken var forholdsvis dårlig magret,
men da der ikke var bevaret karakteristiske
fig. 134: A162 er her vist med grøn farve
skår som rand og bund, er det svært rent
typologisk, at datere anlægget. Derfor sættes dateringen bredt til Jernalder.
A1243
Ca. midt i felt 1A lå A1243, der er tale om
en 270 cm lang og 140 cm bred
tilnærmelsesvis firkantet nedgravning med
en dybde på 40 cm. Nedgravningskanterne
er lodrette og bunden er flad. Fylden er
heterogent brun til gråbrun let leret sand
med en del småsten (7 cm i dia) og enkelte
trækulsnister samt meget få nister af
rødbrændt ler. Groft spættet af
undergrundsmateriale.
På bunden af nedgravningen blev der
fundet lidt keramik (X90) samt en cirkulær
jerngenstand (X86). Nedgravningen tolkes
fig. 135: A1243 her vist med grøn farve.
som en jordfæstet grav ud fra formen på
nedgravningen og fundet af X86 som muligvis er en fibel (det er svært at afgøre da bevaringen af
jernet er rigtig dårlig). Dateringen er ud fra keramikken sat til vikingetiden, og graven kan have
været samtidig med pladsen om end dette virker usandsynligt.

fig. 136: A1243 profil. Den nordlige del af graven er tømt op ned
til bundlaget, og de lodrette nedgravningskanter ses tydeligt i
profilen.

fig. 137: røntgenbillede af X86
viser, at der er tale om en rund
jernskive med hul i midten,
muligvis er der rester af en nål på
bagsiden.
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Fund
I gennemgangen af grubehusene er der nævnt en del fund og enkelte er også blevet vist. Afsnittet
her vil se mere overordnet på nogle af fundgrupperne og enkelt genstande.
Fibel i borrestil
X32 blev fundet med detektor i forbindelse med muldafrømning af felt 1A, og er dermed et løsfund.
Det drejer sig om en fin fibel med ornamentik, formodentlig i Borrestil dvs. fra år 850 – 950 e.kr..
Bagsiden har intakt øsken samt delvis bevaret nål. Fiblen er fremstillet i bronze og belagt med sølv i
det skraverede midterparti. Denne belægning er dog så slidt, at den kun svagt kan ses. Dateringen
passer fint med dateringen af pladsen, da man må gå ud fra, at et så fint smykke er noget man har
passet på, og derfor har haft en længere ”funktionstid”.

fig. 138: bronzefiblen X32

Mønter
Der blev fundet 4 mønter i udgravningen. De blev alle fundet med detektor i pløjemulden i
forbindelse med muldafrømning. Mønterne spreder sig også i tid, og har ikke haft noget med
vikingetidspladsen at gøre. Det drejer sig om en borgerkrigsmønt (X40), en Erik af Pommern sølv
sterling fra 1422 muligvis slået i Næstved (X38). Samt en mønt med en prægning på den ene side
med to eller flere personer, der henleder tanken på en romersk dupondiusmønt (X39). Sandsynligvis
er der dog tale om en regnepenning fra 1500-1700 tallet da den ikke er særlig tyk.
Den sidste mulige mønt er en sammenrullet mønt (X41), der er så ødelagt, at det ikke er muligt at
sige mere om den.

fig. 139: X38

fig. 140: X39

fig. 141: X41
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Vævevægte
Der blev blandt andet fundet over 130 hele eller fragmenterede vævevægte. En del af disse havde
dekoration i form af finger eller negleindtryk, stempelornamentik eller indtryk efter tænderne på en
kam. De varierede utrolig meget i form og udførelse. Nogen var store tykke klumper med småsten i
magringen, mens andre vare forholdsvis små og fint magret. Langt størstedelen af de fundne
vævevægte var ubrændte.

fig. 142: Et udvalg af de vævevægte, der blev fundet. Form og størrelse varierede en del, nogle vævevægte var
deciderede klodsede. Der blev også fundet en del forskellig slags dekoration (se den nederste række af vævevægte) bl.a.
negleindtryk, fingerindtryk, stempelornamentik og kamindtryk,

Tenvægte
Der blev fundet dele fra 16
tenvægte. 10 af disse var hele, mens
fragmenteringsgraden af de sidste 6
svingede fra næsten hel, til et meget
lille fragment. Også magringen af
udførelsen af tenvægtene var meget
forskellige. Nogle var utrolig godt
lavet og så fint magret, at man
næsten ikke kunne mærke
sandkornene, mens andre var
klodsede og med små sten. En del af
tenvægtene havde desuden
dekoration i form af drejeriller.
Fælles for dem alle er, at de er af den
koniske type (en enkelt er måske
dobbeltkonisk, men det kan godt
være, at den fremstår sådan pga. den

fig. 143: Udvalg af de hele og fragmenterede tenvægte, der blev
fundet. Størrelsen og masringen er meget forskellige, og nogen af
tenvægtene fremstår klodsede mens andre virker meget fine.
Tenvægtene er alle på nær en koniske, hvilket er typisk for den
jyske halvø.
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lidt grove udførelse). Denne type er især almindelig i den vestlige del af Danmark, mens den
dobbeltkoniske er mere normal i den østlige del.
Keramik
Den langt største fundgruppe var keramik. Hovedparten af skårene stammer fra de såkaldte
halvkuglekar, der er et typisk vikingetidskar, der fås i alle størrelser. Denne kartype er den mest
normale i den vestlige del af Danmark, mens en anden typisk vikingetid kartype, det såkaldte
kuglekar dominerer fundbilledet i den østlige del af Danmark. Der blev i øvrigt fundet et enkelt skår
på pladsen fra et kuglekar.
Et tredje typisk vikingetidskar er svaleredekaret. Navnet har karet fået pga. de svaleredelignende
ophæng, der sidder på siderne af karet. Ophængene har været med til at beskytte den snor/kæde,
som karet har hængt i, fra ilden og varmen fra bålet. Der blev fundet 3 af disse ophæng i
udgravningen, hvoraf de to sikkert stammer fra det samme kar.
Keramikken er generelt af en ret dårlig kvalitet, ment på den måde, at det er groft magret og til tider
dårligt brændt, hvilket ikke er unormalt i vikingetiden. Kun ganske få skår havde dekoration. Der
blev blandt andet fundet to forskellige slags stempeldekorationer samt et par skår med bølgeformet
indridsninger. Disse skår tolkes alle på nær et som hjemmelig efterligning af det såkaldte
østersøkeramik, der stammer fra de baltiske egne.
Et enkelt skår skilte sig ud både i dekoration og kvalitet. Det er hårdt brændt, og ornamentikken er
lavet utrolig flot og ensartet. Det antages, at der her er snak om en slags importvare. Det behøver
ikke nødvendigvis være importeret fra de baltiske lande, men kan også være en rigtig god
”sjællandsk importvare”.

fig. 144: Forskellige keramik fund. Øverst til venstre ses et næsten helt halvkuglekar (X121). Øverst til højre ses 3
svalereder fra min. 2 forskellige svaleredekar. Nederst til venstre ses et stort skår af såkaldt Østersø keramik (X874),
sandsynligvis en importvare. De tre sidste billeder viser forskellige former for dekoration, som blev fundet.

Klæbersten
Af andet import gods bør nævnes blandt andet nogle skår fra klæberstenskar. Karene har man
importeret fra Norge, og de er almindeligt brugt som kogekar her i Danmark i vikingetiden. Det ene
af skårene viser også klinkhuller, hvilket vidner om, at man har repareret karet.
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fig. 145: To skår fra klæberstenskar. Der er flere klinkhuller fra reparation af karet.

Hvæsse og slibesten
Der blev fundet dele af 9 hvæsse og slibesten sten i udgravningen. Disse er ligeledes importvare.
Sandsynligvis stammer flere af dem fra Norge (den såkaldte Eidsborg type). To af disse hvæssesten
havde hul i enden, så man med en snøre har kunnet have dem hængende i et bælte.

fig. 146: et lille udvalg af de hvæsse og slibesten, der blev fundet i udgravningen.

Perler, glas og rav
Alle de tydelige gulvlag i grubehusene blev vandsoldet for at finde de små genstande, man ellers
nemt overser. Dette gav utrolig gode resultater, så alle fundgruber blev forøget. Især gruben med
perler og glas blev kraftig udvidet. Således var der ikke fundet nogen skår fra drikkeglas inden
jorden blev soldet, mens der efter soldningen var fundet 5 skår. Det samme gælder for perler, hvor
der før soldningen var fundet 1 perle. Efter soldningen var mængden oppe på 24 perler og 2
affaldsprodukter fra perlefremstilling.
Der blev også fundet rav i
solden. Denne fundgrube fandtes
slet ikke inden soldningen, mens
der efter soldningen er fundet 3
stumper, dog er der tale om
meget små stykker. I forbindelse
med flotering af en jordprøve
dukkede endnu en perle op, og
samlet set er der fundet 25
perler.
De fleste af de 25 perler er runde
eller cylinderformet. En enkelt er
fig. 147: 24 af de 25 perler, der blev fundet i udgravningen samt 2 stykker
firkantet, mens der er tre af de
affaldsprodukter fra perlefremstilling
såkaldte melonformede og to der
er facetterede.
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Størstedelen af perlerne er ensfarvet primært i grønlige nuancer, hvid eller blå. Fem af perlerne er
dekoreret med glas i en anden farve, tre af disse med pålagte bånd i to forskellige farver og to med
flerfarvet mosaikdekoration.
Der er ikke nogen af perlerne, der er af en sådan type, at de må betegnes som importvare, de kan for
den sags skyld godt være fremstillet på pladsen. Dekorationen og typen af perler passer meget godt
ind i den generelle opfattelse af, at pladsen kan dateres til årene 950 – 1000 e.kr.
Div. Metalfund
Et detektorfund fra mulden over felterne, som også bør
nævnes, er denne lille tenvægt/mankeperle i bly (X20).
Den er knap to cm bred og ca. halvanden cm høj. Der er
tale om en dobbeltkonisk blygenstand med hul i midten
og ornamentik med furer og huller på siderne.
Om genstanden har været en tenvægt eller en
mankeperle, kan ikke afgøres præcist, da disse to
fig. 148: X29 tenvægt/mankeperle i bly.
fundgrupper ligner hinanden meget. Dateringsmæssigt
kendes disse blyperler/tenvægte både i vikingetid og middelalder, og det formodes derfor, at X20 er
samtidig med pladsen.
X740 blev fundet i gruben A1964. Der er tale om en intakt og meget velbevaret bøjlesaks i jern (det
man i dag kalder en fåresaks). Saksen har en bred bøjle, hvorfra to trekantsformede blade udgår. I
korrisonslaget uden om saksen var der spor af mineraliseret organisk materiale, især på saksens ene
siden. Undersøgelser på den ene side af saksen viste, at ud fra karakteren af det organiske materiale
(små stykker, der ligger på
kryds og tværs) er der noget,
der tyder på, at der er tale om
halm. Der var ikke tegn på, at
der er tale om aftryk af træ. På
saksen modsatte side kunne der
være aftryk af træ, om end
dette er noget sammenpresset.
De organiske spor tyder derfor
på, at saksen har ligget i et
gulvlag f.eks. i et grubehus,
hvor der har været et dække af
fig. 149: X740 bøjlesaks i jern.

halm. Saksen er muligvis blevet smidt ud i gruben ved et uheld i
forbindelse med oprydning. Den er i hvert fald ikke kasseret pga.
defekt.
Lige syd for gruben med X740 lå grubehuset A1971. Gulvlaget i
dette grubehus indeholdte mange finere metalgenstande. Den
første genstand, der dukkede op i gulvlaget var X722, som er en
snoet ring i bronze. Ringen består af to tykke bronzetråde, der er
snoet om hinanden og hæftet. Snoningen er uregelmæssig og
noget grov. Ringen er ca. 7 cm i diameter. Funktionen kendes
ikke, men ud fra størrelsen formodes det, at der er tale om en
fig. 150: X722 ring i bronze,
armring.
formodentlig er der tale om en
Kort tid efter fundet af X722, dukkede en spore i jern op (X727). armring.
Sporen har kunnet spændes fast på foden ved hjælp af to aflange
huller i enderne. Bagerst på sporen er der en ca. 6 cm lang dorn. Røntgenbilleder viser, at der er en
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lille kugle for enden af dornen samt to vulster ved afslutningen af hvert remhul. Fine linjer på
Røntgenbilledet tyder på, at der kan have været omviklinger med et andet metal end jern ved
overgangen til dorn samt på endekuglen.

fig. 151: Sporen X727 fotograferet lige efter optagelse fra grubehuset samt røntgenbillede af samme. På
røntgenbilledet ses detaljer på sporen så som kuglen for enden af dornen samt udformning af spænderne tydeligt.

Derudover er der muligvis også nogle belægninger omkring
spænderne i enderne. Efter sporen blev sandblæst på
konserveringsværkstedet i Vejle, kunne omviklingerne svagt
anes, og der blev udtaget prøver for at identificere det
pålagte metal.
Prøverne blev spottestet for sølv, kobber og tin, da det kan
formodes, at der er tale om en niello-lergering (som vil stå
sort på jernets baggrund). Prøverne kunne desværre hverken
be eller afkræfte, om der er tale om et af disse metaller,
sandsynligvis fordi analysemetoderne kræver mere
fig. 152: detalje fra Sporens spænde, man
materiale, end det var forsvarligt at fjerne fra genstanden.
kan se en tynd belægning på et stort område
Umiddelbart efter fundet af sporen i grubehusets gulvlag
omkring selve spændet.
dukkede yderlig 3 små stykker metal op (X728, X729,
X755). Ved første øjekast blev de ikke antaget som særlig spændende, men røntgenbilleder af
genstandene viste, at også disse metalstykker har en fin dekoration.
Formodentlig er der tale om nogle pyntebeslag fra noget seletøj/rideudstyr eller måske pyntebeslag
til benkamme (i grubehuset er også fundet tak og ben, der muligvis har bearbejdningsspor). De tre
stykker er alle fragmenteret, og hvordan deres oprindelige form og dekoration har været, kan ikke
fastslås præcist. Alle stykkerne har huller til fastnitning/påsyning og dekorationerne består i alle
tilfælde af tynde streger og prikker. På grund af det begrænsede materiale af andet metal i
dekorationen, er der ikke forsøgt at lave spot test for sølv, kobber og tin, som der blev gjort på
sporen.

fig. 153: Røntgenbillede af de tre fragmenterede jernstykker med i lagt dekoration af et andet metal.
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I grubehuset A2030 blev X750 fundet. Der er tale om en fin lille kniv, der ca. er 4 cm lang. Det er
foreslået, at der er tale om en kvindekniv. Kniven har et trekantet blad og et skæfte i form af en
bøjet jernstang, der er bukket rundt og afsluttes igen inde ved knivens æg ned en lille spiral. Om
kniven virkelig har fungeret som kniv er svært at afgøre, men med et knivsblad på ikke meget over
2½ cm, er det svært at forestille sig, hvad man har skullet bruge en sådan til. Muligvis har det været
praktisk i forbindelse med tekstilfremstilling med en sådan lille kniv.
En alternativ tolkning er, at kniven er en form for amulet eller symbol, der har været båret på f.eks.
en klædedragt for at sende et bestemt signal eller som beskyttelse. Lignende minaturefremstillinger
kendes af blandt andet ildstål, leblade, stole, spydspidser, sværd og økser.6

fig. 154: X750 lille jernkniv. Især på røntgenbilledet er det tydeligt, hvor fint skæftet er afsluttet ved knivens blad med
en lille spiral.

Det sidste metalfund, der nævnes her er X758. Da den blev fundet kunne der ikke siges meget mere
om genstanden end at den var af jern. På røntgenbilledet er det dog tydeligt, at det drejer sig om et
ildstål af den for vikingetidens vedkommende karakteristisk form med bagudbøjede, spiraloprullede
ender. Derudover ser det ud til, at ildstålet er lagt i en form jernæske eller etui, muligvis med endnu
en lille, ikke identificerbar jerngenstand ved siden af.

fig. 155: Ildstålet X758. muligvis
ligger ildstålet i et etui af jern. På
billedet ses også en mulig ekstra
genstand i jern umiddelbart til højre
for ildstålet. Hele genstanden/etuiet
måler 7,5 cm.

6

Pedersen 2004, s. 62-64.
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Konklusion
Fundet af denne plads giver helt ny viden om vikingerne i og omkring Horsens. En plads af denne
størrelse, og med den strukturerede opbygning, som der er noget, der tyder på, at der har været, må
have haft produktion med henblik på handel for øje.
Ikke alle grubehusene har været i
funktion på samme tid.
Strategrafiske relationer mellem
grubehuse (om end der kun er få af
disse) viser, at pladsen må have
eksisteret over en periode af flere
år. Ligeledes viser opfyldslagene i
flere af grubehusene, at sløjfede
huse er fyld op med affald fra
fungerende grubehuse. Her tænkes
især på opfyldslag med slagger.
Endvidere er der grubehuse med
flere faser/gulvlag, samt huse med
udskiftninger af tagbærende
stolper. På trods af disse ting virker
det dog ikke som om pladsen har
haft en funktionstid på flere
hundrede år. Datering af hustyper
og fund indikerer en funktionstid
på 50-75 år placeret i 900 tallets
slutning og starten af 1000 tallet.
De fleste fund, der er blevet gjort
på pladsen har karakter af affald fra fig. 156: Luftfoto af Hatting set fra nord. Udgravningen ses midt i
billedet.
produktion. Mængden af keramik
er ret lille i forhold til, hvad man kunne have forventet af en plads af denne størrelse, så det er
tvivlsomt, at der har været hushold på stedet gennem en længere periode.
På samme måde synes mængden af værktøj til metalarbejde som hammere, tænger og andre
værktøjsgruber meget lille taget i betragtning af, hvor betydningsfuld arbejdet må have været at
dømme ud fra mængden af affald fra denne produktion (slagger). Fraværet af værktøj kan indikere,
at pladsen er blevet pakket ned/nedlagt i god ro og orden. Man har simpel hen pakket alt brugbart
og taget det med sig.
Også det forhold, at der er meget få brændte vævevægte i forhold til ubrændte tyder på, at de kun
har skullet bruges i en kortere periode, da de ubrændte vævevægte forgår ret hurtigt.
Meget specialiserede håndværk som perlefremstilling tyder også på, at det har været en
produktionsplads og ikke almindelig håndværkshytter hørende til på almindelige gårde. Muligvis er
der tale om en sæsonbetonet produktionsplads, hvor specialiserede folk er kommet rejsende til en
gang om året, og hvor der ikke har været beboelse på samme måde som man kender det fra
gårdsmiljøer.7
Pladsen er den første af sin karakter i Horsens Museums ansvarsområde. Der er fundet
vikingetidsbebyggelse flere gange før, men aldrig med grubehuse i den mængde, som der her er tale
om. Samtidig er museets samling af genstande fra vikingetiden blevet forøget betydeligt.

7

Croix 2012, s. 130 – 131.
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Der er fundet andre pladser med mange
grubehuse rundt omkring i Danmark, også
pladser med samme karakter som pladsen
her i Hatting. I sær i det sydvestjyske
område findes der lignende
produktionspladser, bl.a. Andersminde og
Okholm ved Ribe og Tjæreborg ved
Esbjerg. Men også ved Silkeborg er der
fundet pladser med grubehuse.
Grubehuspladsen i Hatting hjælper dermed
med at udfylde hullet i vores viden om
vikingetiden omkring Horsens. Samtidig er
den med til at belyse vikingetidens verden,
struktur og samfundsforhold i Danmark.

fig. 157: Luftfoto af den sydlige del af felt 1A samt 1B.
Grubehusene er markeret med rødt og hvid afspæringsbånd,
de fremstår som store, mørke, runde pletter mod den gule
undergrund.
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Fundliste
Fundliste
Xnr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

A-nr
løsfund
løsfund
162
213
210
210
220
238
238
238
384
384
427
233
217
334
384
238
løsfund

Anlægsunder#

Lag

Materiale Fundklassifikation Antal
Keramik
Flint
Keramik
Keramik
Ler
Keramik
Keramik
Knogle
Keramik
Jern
Keramik
Metal
Trækul
Keramik
Keramik
Trækul
Trækul
Flint
Metal

Afslag

20 løsfund
21 1082

Bly
Ler

Tenvægt
Vævevægt

22 løsfund

Keramik Orna. Randskår

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Keramik
Slagge
Flint
Trækul
Knogle
Flint
Ler
Keramik
Jern
Bronze

løsfund
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1082
løsfund D42

33 1350

a
a
a

Slagge

Beskrivelse

rester fra en urne
Tegl

Datering
?
Stenalder
Jernalder
Nyere tid
Nyere tid

Knogle
Søm
-

Vikingetid
Vikingetid

1
1

Brændt
Porcelæn fra elmast
Brændt
Brændt
Skraber

Slagge
Afslag
Brændt
Knogle
Brændt
Brændt
Kniv
Fibel

Slagge

1
1
1
1
1

2

Nyere tid

Stenalder
Knap, sandsynligvis
moderne
Vikingetid
Stor klodset vævevægt Vikingetid
fundet i flere stykker.
Randskår med høj hals Middelalder
og udadbøjet rand. Er
dekoreret med
bølgelinje på halsen
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid

1
1

Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

Fin fibel med
ornamentik,
formodentlig i Borrestil
dvs. fra år 850 - 950.
Bagsiden har intakt
øsken samt delvis
bevaret nål. Fiblen er
fremstillet i bronze og
belagt med sølv i
midterpartierne
(note: blev i
Vikingetid
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Side 68 af 372
Fundliste
Xnr

A-nr

Anlægsunder#

Lag

Materiale Fundklassifikation Antal

34 1350

Trækul

Brændt

35 1350

Slagge

Slagge

36 1350

Tand

Knogle

37 løsfund

Jern

Segl

38 løsfund D45

Sølv

Mønt

39 løsfund D41

Metal

Mønt

1

40 løsfund D55

Metal

Mønt

1

41 løsfund D52

Sølv

Mønt

1

42
43
44
45
46
47

løsfund D25
løsfund D27
løsfund D3
løsfund D4
løsfund D5
løsfund D56

Jern
Jern
Jern
Jern
Metal
Metal

Jern
Jern
Jern
Jern
Andet

1
1
1
1
1
1

48 løsfund D48
49 løsfund D54
50 løsfund D34

Metal
Metal
Flint

Flække

1
1
1

1

Beskrivelse
virkeligheden fundet i et
tyndt gulvlag lige over
A1350, dette er først
erkendt efterfølgende)
(note: blev i
virkeligheden fundet i et
tyndt gulvlag lige over
A1350, dette er først
erkendt efterfølgende)
formodentlig essesten
(note: blev i
virkeligheden fundet i et
tyndt gulvlag lige over
A1350, dette er først
erkendt efterfølgende)
(note: blev i
virkeligheden fundet i et
tyndt gulvlag lige over
A1350, dette er først
erkendt efterfølgende)
Jernsegl pga.
fundomstændighederne
kan en præcis datering
ikke findes. Vikingetid 1800 tallet.
Erik af Pommern
sterling fra 1422
muligvis slået i
Næstved.
mønten har en
prægning på den ene
side med to eller flere
personer, der henleder
tanken på en romersk
dupondiusmønt.
Sandsynligvis er der
dog tale om en
regnepenning fra 15001700 tallet da den ikke
er særlig tyk.
muligvis en
borgerkrigsmønt
Sammenrullet
sølvmønt?

Musketkugle
Muligvis tin fra en
lysestage.

Datering

Vikingetid

Vikingetid

Middelalder

Middelalder

Middelalder
Middelalder

Nyere tid

Stenalder
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Side 69 af 372
Fundliste
XA-nr
Anlægsunder#
nr
51 løsfund D59
52 løsfund D57

Lag

Materiale Fundklassifikation Antal
Metal
Metal

53
54
55
56
57
58
59
60
61

løsfund D35
løsfund
løsfund D1
løsfund D39
løsfund D28
løsfund
løsfund D41
løsfund D0
løsfund D49

Metal
Bly
Bly
Bly
Jern
Jern
Bly
Bronze
Metal

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

løsfund D31
løsfund
løsfund D53
løsfund D36
løsfund D40
løsfund D24
løsfund D37
løsfund D48
løsfund D58
løsfund
løsfund D38
løsfund D29
løsfund D50
løsfund D33
løsfund D32
løsfund D2
løsfund D43
løsfund D44
løsfund D60
løsfund D47
løsfund D26
1349
1243
190
2
1243
1161
1161
1243
1243
190
2
1378
1243
1378

Metal
Jern
Metal
Bly
Bly
Jern
Metal
Jern
Metal
Jern
Jern
Bly
Metal
Metal
Metal
Bly
Metal
Bly
Metal
Bly
Bly
Trækul
Prøve
Ler
Jern
Flint
Keramik
Flint
Keramik
Prøve
Trækul
Prøve
Prøve

d

g
h

1
1

malmgryde

Søm
Spænde

Jern

Søm
Jern
Jern

Jord
Brændt
Spænde
Flint

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Beskrivelse

Lille metal knap med
anker. Måske fra en
uniform.
fod fra malmgryde

Bronze støberest?
beslag/plade med
indskrift
knap

Jord
Jord

1
1

Middelalder

Nyere tid

kobberplade

jernhængsel

kobber?
messing
blyplade, fragment af.
knap

Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid

Flint
1

Nyere tid

Bly evt. fra en bly barre

1

Jord

Datering

jordprøve med trækul
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Side 70 af 372
Fundliste
Xnr
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

A-nr

Anlægsunder#

1257
1376
1161
1161
1162
1141
1331
205
1243
1161
1378

Lag

f
b
a bund
a+b

a bund

106 1378
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

1161
1162
1003
1003
1118
1003
163
162
162
1003
1392
162
1109
1124
1016

122 1016
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

1003
1016
1016
1399
1020
1399
1003
1016
1020
1003
1001
1016

135 1003
136 1004
137 1082

Materiale Fundklassifikation Antal
Keramik
Prøve
Prøve
Keramik
Flint
Keramik
Keramik
Keramik
Flint
Flint
ubrændt

Jord
Jord

1
1

Flint
keramik fra fladen
Brændt
Flint
Vævevægt

Jern
Jern

a

Jern
Jern
Keramik
Keramik
Trækul
Keramik
Flint
Knogle
Prøve
Keramik
Prøve
Flint
Trækul
Trækul
Keramik

a

Prøve

Jord

bund af
c

a
a

b
a
flade
i
a

a

Datering
Vikingetid

ubrændt Vævevægt

a bund

Beskrivelse

1
1

Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

Stenalder
ler muligvis fra ubrændt Vikingetid
vævevægt
Ca. 1/3 af ubrændt
Vikingetid
vævevægt
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

Brændt
Brændt
Jord

1
Vikingetid

Jord
Brændt

1

1

Prøve
Jord
Flint
Flint
Trækul
Trækul
Trækul
Flint
Keramik
Tand
Knogle
Keramik
Trækul
Trækul
Jern

1

Prøve
Prøve
Jern

2
1
1

Jord
Jord

næsten helt
halvkuglekar
jordprøve af den jord,
der var inden i x121.

Vikingetid
Vikingetid

Stenalder

Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
c14 egnet
1

jernhængsel eller
beslag

Vikingetid

Vikingetid
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Side 71 af 372
Fundliste
Xnr
138
139
140
141

1016
1012
1084
1084

142
143
144
145
146

1084
1084
1350
1084
1084

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

1084
1084
1084
1084
1084
1084
1084
1084
1084
1016
1016
1016
1016
1016
1099
1084
1084
1004
1099
1099
1349
1099
1099
1099
1349
1099
1349

A-nr

Anlægsunder#

Lag

a
a
a
a
a
a

a
a+e
a
a
a
b+c
b+c

flade

Materiale Fundklassifikation Antal
Trækul
Sten
Ler
Slagge

Fossil
Brændt
Slagge

slagge eller muligvis
noget af en avlssten

Flint
Ler
Lerklining
Tand
Knogle
Keramik
Trækul

Flint
Keramik
Flint
Ler
Keramik
Knogle
Slagge
Jern
Trækul
Flint
Flint
Keramik
Flint
Bjergart
Keramik
Flint
Trækul
Flint
Ler
Ler
Flint
Tand
Keramik
Slagge
Jern
Trækul
Prøve

bl.a. med hul
prøve taget nær
bunden i den nordlige
del

Datering

Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

Stenalder
Vikingetid
Brændt
Brændt
Orna. Andet
Knogle
Slagge
1

jernkrampe

Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

Brændt
Stenalder
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder

Randskår
Hvæssesten

1

Lerklining
Brændt
Brændt
Knogle

sv kvadrat

Stenalder
Vikingetid
Vikingetid

smedeskæl

Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

Slagge

Jord

1

174 1082
175 1082

d
f

Prøve
Prøve

Jord
Jord

1
1

176 1082
177 jens’
detektorfund
nr. 2
178 jens’

c

Jern
Jern

Kniv

1
1

Slagge

Beskrivelse

jordprøve med
smedeskæl

Vikingetid

jordprøve med brændt
ler
Vikingetid

1
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Side 72 af 372
Fundliste
Xnr

179
180
181
182

A-nr
detektorfund
nr. 3
255
1082
1082
1082

183 1099
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

1082
1082
1082
1082
1082
1082
1415
1082
1082
1418
1413
1419
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1099
1099
1099
1099

215 1099
216 1099
217 1099

Anlægsunder#

Lag

vest del
vestlig
del
sø
kvadrat
d
e
a
d
d
d
a
a

a
a
a
a
a
g
g
flade
flade
flade
flade
sø
kvadrat
sø
kvadrat
sø
kvadrat

Materiale Fundklassifikation Antal

Jern
Trækul
Jern
Jern

Søm

Metal
Trækul
Keramik
Slagge
Trækul
Flint
Ler
Trækul
Tand
Keramik
Prøve
Prøve
Prøve
Keramik
Sten
Keramik
Knogle
Sten
Slagge
Ler
Flint
Ler
Trækul
Ler
Knogle
Flint
Trækul
Flint
Keramik
Ler
Slagge
Ler

Beskrivelse

Datering

1
1

muligvis en økse
Vikingetid
har ikke været i solden
Vikingetid
Vikingetid

1

muligvis en pincet

Vikingetid

c14 egnet
Slagge

Vikingetid
Vikingetid

Brændt

Stenalder
Vikingetid

Knogle
Jord
Jord
Jord
Fossil
Glaseret
Knogle
Slibesten
Slagge
Brændt

Vikingetid
Vikingetid
1
1
1

1

ornamenteret keramik

Vikingetid

Lille skår med glasur.

Nyere tid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

1
brændt ler eller
lerklining

Brændt

formbrændt ler

Brændt
Brændt

Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder

Brændt
Brændt
Brændt

1

Cirkulært brændt ler
eller lerklining.

Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

Trækul
Ler

Lerklining

Ler

Brændt

Vikingetid
brændt ler i form

Vikingetid
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Side 73 af 372
Fundliste
XA-nr
nr
218 1099
219 1099
220 1099
221 1099
222 1099
223 1099
224 1099
225 1099
226 1099
227 1099
228
229
230
231
232
233
234

1082
1082
1099
1099
1099
1099
1099

235 1099
236 1099
237 1099
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

1099
1099
1099
1082
1082
1082
1378
1082
1219
1485
1099
1219
1219
1417
1415
1219

Anlægsunder#

Lag
sø
kvadrat
sø
kvadrat
sø
kvadrat
sø
kvadrat
sø
kvadrat
sv
kvadrat
sv
kvadrat
sv
kvadrat
sv
kvadrat
sv
kvadrat

a
a
a
a
nv
kvadrat
nv
kvadrat
nv
kvadrat
nv
kvadrat
c gulv
c gulv
c gulv
j
j
j
d

c gulv
a
a

a

Materiale Fundklassifikation Antal

Beskrivelse

Datering

Flint

Stenalder

Keramik

Vikingetid

Knogle

Knogle

Sten

Fossil

Vikingetid

Slagge

Vikingetid

Trækul
Flint

Stenalder

Knogle

Vikingetid

Ler

Brændt

Vikingetid

Keramik

Vikingetid

Keramik
Metal
Jern
Tand
Knogle
Bjergart Slibesten
Keramik
Tand
Knogle

Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

Ler

1
1

jernstang med øsken

1

Lerklining

Vikingetid

Flint

Stenalder

Keramik

Vikingetid

Flint
Ler
Keramik
Ler
Knogle
Trækul
Trækul
Knogle
Trækul
Flint
Keramik
Flint
Keramik
Prøve
Prøve
Slagge

Lerklining
Knogle

Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

Knogle

Vikingetid

Brændt

slebet flint
Flint
Jord
Jord
Slagge

1
1
2 ps

Stenalder
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid

Vikingetid
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Side 74 af 372
Fundliste
Xnr
254
255
256
257

A-nr

Anlægsunder#

1219
1161
1161
detktorfund
over felt 1b
+1c

Lag
a
a+b
a +b

Materiale Fundklassifikation Antal
Slagge
Slagge
Trækul
Brændt
Keramik
Metal
?

jernkalot/slagge

258 1218

Glas

259 201

Ler

Tenvægt

1

260 1114

Ler

Tenvægt

1

261 1114

Ler

Tenvægt

1

262
263
264
265
266
267
268

1646
1616
1219
1615
1615
1218
1219

Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Keramik
Keramik
Trækul

Jord
Jord
Jord
Jord

1
1
1
1

269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

1114
1114
1194
1218
1219
1219
1218
1219
1219
1218
1219
1218
1218
1218
1114
1219
1219
1218
1218
1659

289 201

a+h

a
a
niv1
niv 2

gulvlag
a
a (bund)
a (bund)
a (flade)
L (bund)
c+d

a

a (bund)
(flade)
2

(nær
bund)

Keramik
Keramik
Slagge
Slagge
?
Slagge
Slagge
Sten
Keramik
Ler
Slagge
Keramik
Tand
Ler
Tand
Jern
Jern
Jern
Keramik
Trækul
Flint

Beskrivelse

1

Brændt

div. metal genstande.
X257.1 er en udskilt
gruppe af disse
jerngenstande, som der
blev taget
røntgenbillede af.
hvid perle,
ugennemsigtig.
tilnærmelsesvis
dobbeltkonisk tenvægt
på 54 g. den er meget
grov i karakter og groft
magret.
tenvægt på 16 g
fintmagret
tenvægt på 10 g, meget
fin magret og glittet.

Trækulsprøve udtaget
til evt. c14 datering

1

halv vævevægt

Knogle
Vævevægt
Knogle
Jern
Jern
Jern
Brændt

Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

Vikingetid
Vikingetid

Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

Jernslagge
Jernslagge
Slagge
?
?
Fossil
Vævevægt
Slagge

Datering

halvt kar
trækul udtaget til C14
datering
skraber og afslag

Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
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Side 75 af 372
Fundliste
XA-nr
nr
290 1219

Anlægsunder#

Lag
sydlig
halvdel
e

Materiale Fundklassifikation Antal
Slagge

Vikingetid

Slagge
Slagge
Knogle
Ler

Slagge
Slagge
Knogle
Brændt

Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

201
201
201
201

295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

201
201
1418
1082
1219
1219
1114
1218
1218
1219

305
306
307
308
309
310
311
312
313
315
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

1338
1218
1194
2292
1114
1219
1662
1659
1659
201
201
201
1194
1114
201
1194
1194
1194
1194
1218

Keramik
e
Keramik
Knogle
e
Knogle
Keramik
Flint
c (gulv) Keramik
d
Ler
d (bund) Keramik
(sydlige Flint
del)
e
Flint
d
Trækul
Ler
Keramik
Ler
Bjergart
Prøve
b
Prøve
2
Prøve
e
Prøve
a
Prøve
a
Prøve
e
Prøve
c
Prøve
Trækul
Trækul
Basalt
Keramik
Tand
h
Ler

325
326
327
328
329
330
331
332
333

201
201
1338
1338
1338
1338
1219
1219
1219

Ler
Jern
Slagge
Keramik
Flint
Keramik
Slagge
Flint
Jern

e og d
e og d
e og d

Datering

Slagge

291
292
293
294

e

Beskrivelse

tand og knogle
brændt forglasset ler,
evt. fra en ovn

Knogle
Knogle

brændte knogler
brændte knogler

Flint
Vævevægt

1

halv vævevægt

Fossil
Flint
Brændt
Vævevægt
Vævevægt
Hvæssesten
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Brændt
Brændt
?
Knogle
Vævevægt
Lerklining
Slagge

Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
?
Stenalder

Gulv
gulv

tand/knogle?
vævevægte, ubrændte
(fragmenterede)
Jernnagle?
keramik fra stenalder

Slagge
Jern

smedeaffald
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Side 76 af 372
Fundliste
Xnr
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353

A-nr

Anlægsunder#

Lag

1099
201
201
1194
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1698
1338
1099
1099
1099
1099
1099
1338

a
e
e

354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

1129
1338

d
e

367
368
369
370
371

1218
1786
1785
1129
1338

1129
1129
1129
1129
1129
1129
1480
1218
1338
1338

372 1338
373
374
375
376

1129
1129
1338
1129

a og b
a og b
a og b
a og b
a og b
a og b
a og b
a og b
a
a
a
a
a
a

f (gulv)
m

Materiale Fundklassifikation Antal
Jern
Jern
Jern
Jern
Jern
Glas
Slagge
Flint
Keramik
Knogle
Jern
Jern
Jern
Jern
Flint
Ler
Trækul
Keramik
Slagge
Ler

Jern
Jern
Jern
Jern
Jern

Ler
Prøve
Metal
Ler
Keramik
Knogle
Flint
Ler
Ler
Tand
Tand
Tand
Prøve

Tenvægt
Jord
Vævevægt

Datering

jernstylo
jernnøgle
jernring
jern (ligner fibel)
perle, stor med striber

Slagge
Flint
Knogle
Jern
Jern
Jern
Kniv
Flint
Brændt
Brændt

jerngenstande 2 kasser
jernnagle (hus)
jernkniv?

Slagge
Vævevægt

vævevægt med
dekoration

jans detektor
vævevægt, halv

Knogle
Afslag
Brændt
Tenvægt

tand + knogle/kæbe

halv tenvægt
tænder
tænder/knogler

e
(gulvlag)
m (gulv) Prøve
Prøve
Prøve
g
Prøve
E
Ler
(gulvlag)
E (gulv) Tand

Jord

g
g
d (gulv)
f (bunden
af)

metal
Søm
Vævevægt
Slagge

Metal
Jern
Ler
Slagge

Beskrivelse

Jord
Jord
Jord
Jord
Vævevægt

1

Knogle
1
1
1

Ubrændt vævevægt ca.
8 cm (fragmenteret)
dyretand fundet i den
nordlige halvdel
Muligt beslag?
nål/søm?
halv vævevægt

Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
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Side 77 af 372
Fundliste
Xnr
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393

1218
1218
1218
1114
1114
1114
1114
1338
1338
1798
1797
1115
1115
1797
1798
1115
1129

394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407

1434 + 1435
1433
1434 + 1435
1338
1338
1115
1338
1338
1338
1338
1338
1338
1338
1194

A-nr

Anlægsunder#

Lag
c
s
s
(fyld)
(fyld)
(fyld)
(fyld)
e
e

b

b

a+b
a+b
b
a+b
a+b
a+b
a+b
a+b
a+b

408 1129
409 1479

f

410 1479
411 1479

Materiale Fundklassifikation Antal
Slagge
Træ
Trækul
Trækul
Flint
Keramik
Flint
Prøve
Trækul
Prøve
Prøve
Tand
Keramik
Trækul
Trækul
Keramik
Keramik

Slagge
?
Brændt
Brændt
Flint

Slagge
Tand
Keramik
Keramik
Tand
Tand
Trækul
Ler
Flint
Jern
Slagge
Flint
Flint
Jern

Slagge
Knogle

Jern
Sten

Jern
Klæbersten

Fossil
Jord
Brændt
Jord
Jord
Knogle

fragmenter af træ

1
1
1

Brændt
Brændt
muligvis skår fra et
kuglekar

Knogle
Knogle
Brændt
Brændt
?
?
Slagge
Fossil
Skraber
?

1

1

Keramik
Keramik

Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

buekniv/skraber?
jern (plade eller
knivdel?)
jernring
skår fra
klæberstenskar,
herunder randskår med
klinkhuller og
rilleornamentik.

Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

Vikingetid
Vikingetid

b

Jern

Jern

1

413
414
415
416

r
d+f

Ler
Jern
Jern
Prøve

Tenvægt
Jern
Jern
Jord

1

1

Datering

Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid

412 1208
1434
1208
1208
1805

Beskrivelse

1
1

keramik med
dekoration
korroderet jern, måske Vikingetid
fra en kniv
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
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Side 78 af 372
Fundliste
Xnr
417
418
419
420
421
422
423
424
425

1807
1787
1805
1787
1806
1784
1436
1208
1338

426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

1208
1129
1129
1129
1208
1208
1479
1129
1129
1208
1129
1208
1436
1208
1208
1208
1470
1338
1338
1434 + 1435
1434 + 1435
1434 + 1435
1433
1434 +1435
1324

451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461

1324
1324
1433
1129
1433
1470
1470
1470
1470
1470
1434

A-nr

Anlægsunder#

1
2
2
2

Lag

Materiale Fundklassifikation Antal

Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Flint
d+f
Flint
e (under Trækul
bund)
Flint
f
Slagge
f
Ler
f
Keramik
d+f
Keramik
a + b + c Knogle
Slagge
g
Trækul
f
Flint
a + b + c Slagge
f
Trækul
Ler
Keramik
a + b + c Keramik
c
Slagge
a
Slagge
Jern
a+b
Jern
a+b
Slagge
Knogle
Flint
Ler
Keramik
Ler
Keramik

a

Slagge
Ler
Flint
Trækul
Sten
Keramik
Keramik
Knogle
Ler
Jern
Knogle

Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Flint
Flint
Brændt

1
1
1
1
1
1

trækulsprøve udtaget
som c14

Flint
Slagge
Brændt

Knogle
Slagge
Brændt
Flint
Slagge
Brændt
Brændt

Slagge
Slagge
Jern
Jern
Slagge
Knogle
Flint
Brændt
Vævevægt

Slagge
Vævevægt
Flint
Brændt
Fossil
Glaseret
Knogle
Brændt
Jern
Knogle

Beskrivelse

2

1

1

1

Datering
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
Stenalder
Vikingetid

Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
knogle og tand
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
forglasset ler
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
evt. en nål + søm
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
fragment af vævevægt Vikingetid
keramik med
Vikingetid
dekoration
Vikingetid
fragment af vævevægt Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
?
Vikingetid
Middelalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
knogle og tand
Vikingetid
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Side 79 af 372
Fundliste
Xnr
462
463
464
465
466

1434
1115
1115
1115
1115

a
c+d+e
c+d+e
c+d+e
c+d+e

467
468
469
470
471
472
473
474
475
476

1732
1770
1115
1115
1115
1115
1115
1115
1218
1218

Ler
Ler
a
Flint
a
Knogle
c + d + e Slagge
a
Keramik
a
Slagge
Jern
Jern
Jern

477
478
479
480
481
482

1218
1829
1218
1218
1218
1208

Jern
Jern
Slagge
Ler
Trækul
Glas

Jern
Kniv
Slagge
Vævevægt
Brændt

483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494

1728
1730
1727
1434
1688
1722
1686
1737
1677
1780
1697
1436

Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Sten

Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
?

495
496
497
498
499

1689
1693
1693
1770
1689

Slagge
Slagge
Keramik
Keramik
Keramik
Trækul
Brændt

500 1689
501 1712
502 1692

Trækul
Brændt
Trækul
Brændt
Keramik

A-nr

Anlægsunder#

Lag

c+e

Materiale Fundklassifikation Antal
Keramik
Trækul
Brændt
Flint
Flint
Keramik
Glas

1

Lerklining
Lerklining
Flint
Knogle
Slagge
Slagge
Søm
Jern
Jern

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Beskrivelse

turkis cylinderformet
perle

Datering
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid

Vikingetid
Lerklining evt. fra ovn? Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
evt. en kniv?
Vikingetid
tung ringformet
Vikingetid
genstand
søm og lille nagle/nitte Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
fragment af vævevægt Vikingetid
Vikingetid
perle med mosaik, evt. Vikingetid
en øjeperle
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Sten med
Vikingetid
bearbejdningsspor. Er
helt glatslebet på 2
sider.
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Trækul udtaget til evt. Vikingetid
c14 datering
forkullet træ
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
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Fundliste
Xnr
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517

1727
1722
1194
1218
1218
1219
1434
1692
1434
1946
1549
2133
1549
1549
1194

518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547

1591
1591
1591
1591
1549
1621 + 1625
1621
1621 + 1625
1621 + 1625
1946
1944
1943
1434
1942
1591
1621
1959
1625
1958
1434
1829
1549
1621
1621
1621
1621
1621
1483
1549
1549

A-nr

Anlægsunder#

Lag

niv.2
m
m
c

c

c

o

c+f
aa

c
c

g

Materiale Fundklassifikation Antal
Keramik
Sten
Sten
Slagge
Keramik
Slagge
Trækul
Ler
Jern
Jern
Keramik
Trækul
Keramik
Flint
Slagge
Keramik
Flint
Slagge
Ler
Ler
Keramik
Trækul
Ler
Slagge
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Trækul
Knogle
Trækul
Keramik
Ler
Slagge
Flint
Keramik
Slagge
Ler
Keramik

Hvæssesten
?
Slagge
Slagge
Brændt
Tenvægt
Jern
Jern

1
1

1
1
1

Brændt
Flint
Slagge

Flint
Slagge
Brændt
Vævevægt
Brændt
Brændt
Slagge
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Brændt
Knogle
Brændt
Brændt
Slagge
Flint
Slagge
Brændt

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Beskrivelse

Datering

Vikingetid
Vikingetid
?
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
fragment af tenvægt
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
skår fra svaleredekar
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
slagge/støbeaffald evt. Vikingetid
digle?
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
halv vævevægt
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
prøver udtaget til c14
Vikingetid
tænder og knogler
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Spidsbundet kar fundet Vikingetid
i ildstedet.
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Fundliste
XA-nr
nr
548 1129
549 2064
550 1549
551 1549

552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569

2150
2156
2153
2152
2147
2157
2149
2136
1953 + 1593
2148
1549
1549
1549
1593
2155
2137
2139
2138

570
571
572
573

1829
2156
1830
1549

574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587

1549
1549
1549
2152
2111
1991
2111
1988
1549
1549
2064
1814
1814
1820

Anlægsunder#

Lag

Materiale Fundklassifikation Antal

k

Jern
naturlig
Glas

Jern
hasselnød
-

1
1
1

k

Sten

Andet

1

b

Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve

Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

e2
k

Trækul
Brændt
Flint
Afslag
Ler
Vævevægt
Keramik

k
g

k
k
i

i
i
e

Ler
Trækul
Keramik
Trækul
Sten
Ler
Ler
Keramik
Trækul
Ler
Keramik
Trækul
Keramik
Keramik

Vævevægt
Brændt
Brændt
Slibesten
Brændt
Brændt
Brændt
Lerklining
Brændt

1
1

1

1

Beskrivelse

Datering

Vikingetid
del af hasselnøddeskal Vikingetid
Grøn glasstang ca. 2
Vikingetid
cm lang
sort "slibesten" helt
Vikingetid
blankpoleret på den
ene side. Måske er der
tale om en vælsesten
fra perlefremstillingen.
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
jordprøve med meget Vikingetid
opløst trækul
Vikingetid
flint med retouche
Stenalder
Vikingetid
skår fra samme kar,
Vikingetid
fundet klappet sammen
over den lille glasstang
X550
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
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Fundliste
Xnr
588
589
590
591
592
593
594
595
596

A-nr
1820
1907
1987
2000
2000
2000
2000
2000
1830

Anlægsunder#

Lag

Materiale Fundklassifikation Antal
Brændt
Knogle
Knogle
Knogle
Brændt
Brændt

e1

Ler
Knogle
Knogle
Knogle
Ler
Trækul
Keramik
Slagge
Ler

Slagge
Vævevægt

1

597 1830
598 1830

i
j

Ler
Ler

Vævevægt
Vævevægt

1
1

599 1830

j

Ler

Vævevægt

2

600 1830

i

Ler

Vævevægt

1

601 1830

j

Ler

Brændt

1

602 1830

j

Ler

Vævevægt

1

603 1830

i

Ler

Vævevægt

1

604 1830

j

Ler

Vævevægt

1

605 1830

e2

Ler

Vævevægt

1

Beskrivelse

tænder og knogler
ben og tænder
ben og tand

slagge/basalt?
Ubrændt vævevægt.
Min 11 cm i diameter,
kun en god 1/3 bevaret
brændt vævevægt
Ubrændt vævevægt. 12
cm i diameter, hullet er
2,7 cm i diameter.
Tykkelse = 4 cm. 568
g.
2 ubrændte
vævevægte, der sidder
sammen. A er stadig
hel, B er fragmenteret.
A er 8,4 cm i diameter,
hullet er 2,2 cm i
diameter. Den er 2,7
cm tyk. B består af 3
fragmenter, den har
været ca. 12 cm i
diameter og 3,7 cm tyk.
Ubrændt vævevægt.
8,3 cm i diameter,
hullet er 1,3 cm i
diameter og den er 4,3
cm tyk. Vægt: 285 g.
Mulig ubrændt
vævevægt. Let aflang
12 x 10 cm i diameter,
3,3 cm tyk; hullet 1,4
cm i diameter. 440 g.
ubrændt vævevægt, ca.
halvdelen er bevaret,
den har været ca. 9,4
cm i diameter, og ca.
3,1 cm tyk.
ubrændt vævevægt,
næsten hel. 8,3 cm i
diameter, hullet 1,7cm i
diameter, 4,2 cm tyk.
175 g.
ubrændt vævevægt, 2
fragmenter. Ca. 8 cm i
diameter og 3,4 cm tyk
ubrændt vævevægt,
den er i 4 dele, men
ellers hel. 11,2 cm i
diameter, 3 cm tyk og

Datering
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

Vikingetid
Vikingetid

Vikingetid

Vikingetid

Vikingetid

Vikingetid

Vikingetid

Vikingetid

Vikingetid
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Fundliste
Xnr

A-nr

606
607
608
609
610
611

2034
1964
1970
1966
2031
1082

612
613
614
615
616
617

1966
2031
2053
1830
1965
1830

618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636

1830
2000
2195
2064
2182
1830
1830
1888
1830
1987
2064
2064
1729
2064
2064
2064
2064
1834
1830

637 2064

Anlægsunder#

Lag

k

i
e2

i
d+e

Materiale Fundklassifikation Antal

Ler
Keramik
Keramik
Trækul
Trækul
Jern

Vævevægt

1

Brændt
Brændt
Jern

1

Keramik
Keramik
Ler
Brændt
Keramik
Ler
Brændt
Ler
Vævevægt

1

Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jern
Vævevægt
Vævevægt

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

l

Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Jern
Ler
Ler
Keramik
Keramik
Ler
Flint
Slagge
Knogle
Ler

Brændt
Flint
Slagge
Knogle
Vævevægt

1

e

Ler

Tenvægt

1

e
g
j
d
e
j+f+e
j+f+e
a
a
a
a

Beskrivelse
med et hul der er 3,9
cm i diameter. Vægt:
286 g.
hel brændt vævevægt

Datering

Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

OBS: har evt. et andet
x-nr, den blev fundet i
en kasse, hvor der ikke
stod noget nummer på
kassen, måske er der
givet et nr. til den, som
aldrig er blevet skrevet
på kassen.
svalerede
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
ubrændt vævevægt,
Vikingetid
knap halvdelen er
bevaret. 8,5 cm i
diameter, 3,3 cm tyk og
hullet var 2,4 cm i
diameter.
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
hel brændt vævevægt Vikingetid
hel brændt vævevægt Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
Ubrændt vævevægt ca. Vikingetid
3/4 er bevaret. Ca. 10
cm i diameter, hullet er
1,7 cm i diameter og
den er 4,8 cm tyk
Vikingetid
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Fundliste
Xnr
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647

A-nr
2034
2034
2026
2030
2030
2030
2030
1194
1194
2026

Anlægsunder#

Lag

Materiale Fundklassifikation Antal

a

Ler
Keramik
Keramik
Trækul
Flint
Keramik
Ler
Jern
Jern
Ler

a

Glas

649 2034
650 2034
651 2064

a
j+f+e

Ler
Ler
Glas

652 2064

j+f+e

Glas

653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678

j+f+e
j+f+e
j+f+e

Glas
Trækul
Flint
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Keramik
Ler
Knogle
Keramik
Sten
Trækul
Ler
Knogle
Ler
Ler
Ler
Flint
Flint
Sten
Ler
Knogle
Basalt
Knogle
brændt

648 1161

2064
2064
2064
2187
2186
2185
2064
2034
2034
1972
1972
2027
2030
2030
2030
2030
2030
1972
1161
1218
2030
2030
1973
1549
1549
1549

a

E
k
k

a
g

a

g

Vævevægt

Beskrivelse

1

Brændt
Flint
Brændt
Jern
Jern
Vævevægt

1
1
1
1

Vævevægt
Vævevægt

1
1
1
1

1
Brændt
Flint
Jord
Jord
Jord
Jord

1
1
1
1

Vævevægt
Knogle

1

?
Brændt
Vævevægt
Knogle
Lerklining
Vævevægt
Brændt
Flint
Flint
Fossil
Vævevægt
Knogle
Basalt
Knogle
?

1
1

1

1
1

jernnagle/plade
jernstang?
vævevægt med aftryk
fra 5 fingre.
grøn
rund/cylinderformet
perle

Datering
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

hvid glasperle,
rund/cylinderformet
halv grøn glasperle
Vikingetid
dekoreret med to røde,
lige glastråde samt en
bølget hvid tråd.
grøn melonformet perle Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
tænder
Vikingetid
Vikingetid
klæbersten?
Vikingetid
Vikingetid
hel brændt vævevægt Vikingetid
tand/knogle
Vikingetid
Lerklining evt. fra ovn Vikingetid
ca. 1/4 vævevægt
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
Stenalder
søpindsvin
?
halv brændt vævevægt Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
brændt organisk
Vikingetid
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Fundliste
Xnr

A-nr

Anlægsunder#

Lag

Materiale Fundklassifikation Antal

679
680
681
682
683
684

2030
2030
2030
2030
2030
2030

g
g
g
g
g
g

Rav
Knogle
Keramik
Flint
Slagge
brændt

Fragment
Knogle

685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714

2030
2030
1971
1971
1971
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
1219
1973
1973
2030
2027
2260
2268
2259
2030
1971

g
g
b
a
a
f
f
a
e
a
c
g
a+b
a+b
a+b
a+b
a+b
a+b
g
g
C

Jern
Brændt
Vævevægt
Knogle

1

Fossil

1

g
a

Jern
Trækul
Ler
Knogle
Keramik
Sten
Keramik
Slagge
Keramik
Flint
Keramik
Ler
Trækul
Knogle
Ler
Basalt
Keramik
Ler
Ler
Flint
Flint
Keramik
Flint
Ler
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Knogle

Flint
Brændt
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Knogle

1
1
1
1
1
1

715 1971

b

Knogle

Knogle

1

716 1971

b

Keramik

717
718
719
720
721

a

Keramik
Keramik
Slagge
Ler
Knogle

2034
2015
2015
2015
1906

a
c

1

Flint
Slagge
?

Beskrivelse
materiale
meget lille stykke rav

brændt organisk
materiale

1

søpindsvin

Slagge
Flint
Lerklining
Brændt
Knogle
Lerklining
Basalt

lerklining/ovn?

Brændt
Brændt
Flint
Flint

Glaseret

1

Slagge
Vævevægt
Knogle

1

Rørknogle evt.
bearbejdet
knogle/tak evt.
bearbejdet
Kan evt. samles. Lå
sammen i gulvet
keramik med glasur

Datering

Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
?
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
Stenalder
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Middelalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
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Side 86 af 372
Fundliste
XA-nr
nr
722 1971

Anlægsunder#

Lag

Materiale Fundklassifikation Antal

b

Bronze

Armring

1

a

Jern

Jern

1

1906
1906
1906
1971

a
a
b

Keramik
Keramik
Flint
Flint
Jern
Spore

1

728 1971

b

Jern

Jern

1

729 1971

b

Jern

Jern

1

Ler
Flint
Ler
Keramik
Trækul
Flint
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Jern
Trækul
Knogle
Ler

Vævevægt
Flint
Vævevægt

1

744 238
745 238

Bronze
Jern

Andet
Jern

746
747
748
749

Jern
Søm
Knogle
Knogle
Flint
Flint
Keramik

723 1906
724
725
726
727

730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743

2015
1973
1971
1973
1971
1971
1971
1971
2269
2275
1964
2277
1971
1971

1964
1888
1888
1888

2
b
2
b
b
b
b

b
b

Brændt
Flint
Jord
Jord
Jord
Jord
Saks
Brændt
Knogle
Vævevægt

1

1
1
1
1
1

?

1

1

Beskrivelse

Datering

bronzearmbånd/ring.
Vikingetid
Består af en
hegnstråds tyk
bronzetråd, der er viklet
rundt om sig selv.
mulig fibel, eller halvt
Vikingetid
ringspænde
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
spore i jern, godt
Vikingetid
bevaret evt. med
ilægning af andet metal
(jfr. Røntgen)
Muligvis et beslag.
Vikingetid
Fundet ved siden af
X727 (sporen) ved
røntgen sås en evt.
ilægning af et andet
metal. Måske er det
seletøjsbeslag?
Muligvis et beslag.
Vikingetid
Fundet ved siden af
X727 (sporen) ved
røntgen sås en evt.
ilægning af et andet
metal. Måske er det
seletøjsbeslag?
ca. 1/3 af en vævevægt Vikingetid
Stenalder
ca. 1/3 bevaret
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
fra den sydlige halvdel Vikingetid
fra den nordlige halvdel Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
rigtig fin fåresaks
Vikingetid
Vikingetid
tand/knogle
Vikingetid
fragmenter af ubrændte Vikingetid
vævevægte
bronzeplade/afklip?
Vikingetid
jernplade m. hul.
Vikingetid
Måske brugt som vægt
på en tenvægt jfr. fund
fra A1906 x786
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
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Side 87 af 372
Fundliste
Xnr
750
751
752
753
754
755

A-nr

Anlægsunder#

Lag

Materiale Fundklassifikation Antal

2030
2027
1840
1971
1971
1971

b
b

Jern
Jern
Jern
Jern
Ler
Jern

756 2015
757 2015

g
g

Keramik
Sten
?
Jern
plombe
Jern
Brændt
Jord

1
1
1

g

Jern
Bly
Jern
Trækul
Prøve

g

Prøve

Jord

1

b
a

Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
naturlig
Ler

Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
hasselnød
Vævevægt

1
1
1
1
1
1
1
1

772 1906

a

Ler

Vævevægt

1

773 1906

a

Ler

Vævevægt

1

774 1906

a

Ler

Vævevægt

1

775 1906

a

Ler

Vævevægt

1

776 1906

a

Ler

Vævevægt

1

758
759
760
761
762

2018
løsfund
2015
2064
2015

763 2015
764
765
766
767
768
769
770
771

2276
1888
2224
2278
2279
238
1971
1906

d

Jern
Jern
Jern
Jern
Tenvægt
Jern

1
1
1
1
1
1

1

1

Beskrivelse
Jern der er bukket?
del af kniv eller saks

½ tenvægt
jern. Ved røntgen sås
mulig spor efter
ilægning af andet
metal. Fundet i samme
gulvlag som sporen
(x727) samt de to
stykker jern ligeledes
med ilægning af andet
metal (x728 og x729)
sten med hul… mulig
vævevægt, str. Passer

jordprøve blandet af
horisonterne
jordprøve af gulvets
nederste del

Datering
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

Vikingetid
?
Vikingetid
Nyere tid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
ubrændt vævevægt, ca. Vikingetid
3/4 er bevaret. 9 cm i
diameter, hul ca 1,7
cm.
ubrændt vævevægt, 11 Vikingetid
cm i diameter, hul ca.
1,5 cm i diameter
ubrændt vævevægt,
Vikingetid
helt smuldret har været
ca. 10 cm i diameter.
ubrændt vævevægt, ca. Vikingetid
10 cm i diameter, 3,8
cm tyk; hul ca. 2 cm i
diameter. Vægt: 512 g.
ubrændt vævevægt, ca. Vikingetid
3/4 bevaret, 11 cm i
diameter, hul 2,2 cm
ubrændt vævevægt,
Vikingetid
10,3 cm i diameter. Hul
ca 2 cm i diameter.
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Side 88 af 372
Fundliste
XA-nr
nr
777 1906

Anlægsunder#

Lag

Materiale Fundklassifikation Antal

a

Ler

Vævevægt

1

778 1906

a

Ler

Vævevægt

1

779 1906

a

Ler

Vævevægt

1

780 1906

a

Ler

Vævevægt

1

781 1906

a

Ler

Vævevægt

1

782 1906

a

Ler

Vævevægt

1

783 1906

a

Ler

Vævevægt

1

784 1906
785 1906

a
a

Ler
Ler

Vævevægt
Tenvægt

1
1

786 1906

a

Jern

Jern

1

787
788
789
790
791
792
793
794

1906
238
238
238
1837
1840
1840
1906

a
b
a
a

Sten
Trækul
naturlig
Trækul
Sten
Knogle
Trækul
Ler

Slibesten
Brændt
musling
Brændt
Hvæssesten
Knogle
Brændt
Vævevægt

1

795
796
797
798
799

1906
1906
1906
1906
2015

a
a
a
a

Ler
Trækul
Knogle
Ler
Knogle

Vævevægt
Brændt
Knogle
Brændt
Knogle

1

a

Beskrivelse
Ubrændt vævevægt. 12
cm i diameter. Er noget
ødelagt, ca. 3/4 er
bevaret.
Ubrændt vævevægt.
9,5 cm i diameter, hul
ca. 2 cm
ubrændt vævevægt,
12,5 cm i diameter hul
ca. 2 cm i diameter
Ubrændt vævevægt. Er
10,5 cm i diameter. Det
hele er bevaret, men er
gået i stykker og er i 2
dele.
ubrændt vævevægt,
11,5 cm i diameter,
hullet er 2 cm i
diameter. Godt 3/4 er
bevaret.
Ubrændt vævevægt. 10
cm i diameter. Er
meget knust
Ubrændt vævevægt. Er
12 cm i diameter.
Vægt: 480 g. Er meget
knust.
brændt vævevægt
lå sammen med x786
der er en lille jernplade
med hul, de sad fast
sammen på grund af
korrosionen, måske har
pladen haft funktion
som vægt på
tenvægten.
se beskrivelsen ved
x785

muslingeskaller
1
tand/knogle
1

Ubrændt vævevægt.
Ca. 12 cm i diameter.
Er meget knust

tand/knogle

Datering
Vikingetid

Vikingetid

Vikingetid

Vikingetid

Vikingetid

Vikingetid

Vikingetid

Vikingetid
Vikingetid

Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
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Side 89 af 372
Fundliste
Xnr
800
801
802
803

A-nr
1964
1964
1964
1906

Anlægsunder#

Lag

Materiale Fundklassifikation Antal

g

Knogle
Flint
Trækul
Ler

Knogle
Flint
Brændt
Vævevægt

1

804 1906

g

Ler

Vævevægt

1

805 1906

g

Ler

Vævevægt

1

806 1906

g

Ler

Vævevægt

1

807 1839

c

Ler

Vævevægt

1

a
c

Ler
Brændt
Keramik
Ler
Vævevægt

1

811 2293

Ler

Vævevægt

1

812 2293

Ler

Vævevægt

1

Keramik
Trækul
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve
Prøve

Brændt
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord

1
1
1
1
1
1
1

808 1840
809 1841
810 1839

813
814
815
816
817
818
819
820
821

1906
1906
2295
1906
1906
1841
2290
2293
2287

g
g
g
a
b

Beskrivelse

Datering

knogle/tand

Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
hel ubrændt vævevægt, Vikingetid
ca. 10 cm i diameter,
hullet er ca. 2 cm i
diameter og den er ca.
3,3 cm tyk. Vægt: 520
g.
3 fragmenter af
Vikingetid
ubrændt vævevægt.
Ca. 10 cm i diameter,
hullet var ca. 3,3 cm
ca. ½ ubrændt
Vikingetid
vævevægt. Er ca. 8,5
cm i diameter, hullet
var 1,6 cm. Tykkelsen
var ca. 2,3 cm
godt 1/3 ubrændt
Vikingetid
vævevægt. Har været
ca. 12 cm i diameter.
Og haft en tykkelse på
ca. 2,5 cm
Hel ubrændt
Vikingetid
vævevægt. 9,2 cm i
diameter. Hullet ca. 2,1
cm i diameter og den
var ca. 3,9 cm tyk.
Vægt: 254 g.
Vikingetid
Vikingetid
Ubrændt vævevægt. 9 Vikingetid
cm i diameter, 3 cm tyk,
hullet 2,4 cm i
diameter; vægt: 316 g.
Ubrændt vævevægt.
Vikingetid
8,2 x 10 cm i diameter;
ca. 4 cm tyk, hullet ca.
1,5 cm i diameter.
Vægt: 374 g.
Ubrændt vævevægt. Ø Vikingetid
9 x 10,5 cm; 4,8 cm tyk;
Hullet 1,2 cm. Vægt:
420 g.
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
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Side 90 af 372
Fundliste
XA-nr
nr
822 238
823 1839

Anlægsunder#

Lag

Materiale Fundklassifikation Antal

b
c

Prøve
Ler

Jord
Vævevægt

1
1

824 1839

c

Ler

Vævevægt

1

825 1839

c

Ler

Vævevægt

1

826 2064
827 2064

Jern
Jern
Keramik

828
829
830
831
832
833
834
835

1

1930
1907
1839
1837
1837
1837
1930
1971

b

Keramik
Trækul
Knogle
Keramik
Flint
Trækul
Jern
Glas

836 1906
837 1906

a
a

Glas
Glas

drikkeglas
Perle

1
1

838 1906
839 1906

a
g

Glas
Glas

Perle
drikkeglas

1
1

840 1971

b

Glas

drikkeglas

1

841 1971

b

Glas

Perle

1

842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852

1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1129

a
g
g
a
a
a
a
a
a
a

naturlig
Flint
Knogle
naturlig
Ler
Ler
Ler
Slagge
Jern
Jern
Glas

?
Flint
Knogle
hasselnød
Tenvægt
Tenvægt
Vævevægt
Slagge
Jern
Jern
Perle

1

853 1218
854 1971

m
b

Glas
Basalt

Perle
Basalt

1

Brændt
Knogle
Flint
Brændt
Jern

1
1

1
1
1
1
1
1
1

Beskrivelse

Datering

Vikingetid
ubrændt vævevægt 11 Vikingetid
cm i diameter, ca. 5,6
cm tyk. Vægt: 690 g.
Ubrændt vævevægt ca. Vikingetid
9,5 cm i diameter og
5,4 cm tyk. Hullet "fyldt
op". Vægt 680 g.
ubrændt vævevægt 11 Vikingetid
cm i diameter og ca.
4,9 cm tyk. Vægt: 633
g.
nagle
Vikingetid
keramik med
Vikingetid
dekoration
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
jernskive med hul
Vikingetid
hel, mørk blå facetteret Vikingetid
perle.
lille stykke grønligt glas Vikingetid
Fragment fra en blå
Vikingetid
perle.
halv blå perle
Vikingetid
lille stykke af grønligt
Vikingetid
drikkeglas
lille stykke fra et
Vikingetid
grønligt drikkeglas
hel blå perle
Vikingetid
cylinderformet med
bølget trestribet tråd
(rød, hvid, rød)
kvarts/krystal?
?
Stenalder
tand
Vikingetid
del af hasselnøddeskal Vikingetid
fragment af tenvægt
Vikingetid
ca. 1/3 bevaret
Vikingetid
vævevægt?
Vikingetid
Vikingetid
krog?
Vikingetid
jernring
Vikingetid
halv grøn
Vikingetid
perle/halvfabrikata
rød firkantet perle
Vikingetid
Vikingetid
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Side 91 af 372
Fundliste
Xnr
855
856
857
858
859
860
861
862
863

1971
1218
1218
1218
1218
1208
1208
1208
1208

b
a
a
m
m
d+f
d+f
d+f
d+f

Flint
læder
Keramik
Flint
Slagge
Slagge
Ler
Metal
Jern

Flint
Læder
Glaseret
Flint
Slagge
Slagge
Tenvægt
metal
Jern

864
865
866
867
868
869

1208
1129
1129
1129
1129
1549

d+f

i

Trækul
Slagge
Knogle
Jern
Jern
Glas

Brændt
Slagge
Knogle
Jern
Jern
Perle

1
1
1

870 1549

i

Rav

Fragment

1

871 1549
872 1549

i
i

Glas
Glas

Perle
Perle

1
1

873 1837
874 1837

c+d

Glas
Perle
Keramik

1

875
876
877
878
879
880
881
882
883

1837
1549
1549
1549
1549
1549
1549
1549
1338

c+d
i
i
i
i
i
i
i
d

Jern
Ler
naturlig
Flint
Knogle
Slagge
Jern
Jern
Glas

Søm
Tenvægt
Naturfragment
Flint
Knogle
Slagge
Jern
Jern
Perle

1
1
1

884
885
886
887
888
889
890

1338
1338
1338
1338
1338
1338
1837

d
d
d
d
d
d
c+d

Ler
Knogle
Flint
Keramik
Slagge
Trækul
Ler

Tenvægt
Knogle
Flint

1

891
892
893
894

1837
1837
1837
1837

c+d
c+d
c+d
c+d

Keramik Glaseret
Knogle
Knogle
Keramik
Flint
Flint

A-nr

Anlægsunder#

Lag

Materiale Fundklassifikation Antal

Slagge
Brændt
Tenvægt

1
1

1
1
8

1
1
1

1
1

Beskrivelse

Datering

Stenalder
Vikingetid
Middelalder
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
smeltebobbel/tin?
Vikingetid
8 jerndimser, en af dem Vikingetid
er måske et beslag.
Vikingetid
Vikingetid
hals/ryghvirvel fra dyr. Vikingetid
halv jernring
Vikingetid
jernplade
Vikingetid
halv blå melonformet
Vikingetid
perle
meget lille fragment af Vikingetid
rav
halv blå facetteret perle Vikingetid
hvid cylinderformet
Vikingetid
perle
meget lille grøn perle
Vikingetid
Meget fin
Vikingetid
østersøkeramik. Mulig
importvare.
Vikingetid
fragment af tenvægt
Vikingetid
feldspat
?
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
krog?
Vikingetid
Vikingetid
rund grøn perle, evt.
Vikingetid
med folie eller rester af
aske inden i hullet.
lille tenvægt
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
tenvægt i 3 dele (er
Vikingetid
limet)
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Stenalder
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Side 92 af 372
Fundliste
Xnr
895
896
897
898
899
900

A-nr
1837
1837
1837
1837
1549
1115

Anlægsunder#

Lag
c+d
c+d
c+d
c+d

Materiale Fundklassifikation Antal

b

Slagge
?
Ler
Trækul
Rav
Glas

Slagge
?
Vævevægt
Brændt
Fragment
Perle

901 1973

d

Keramik

902 2030

g

Glas

drikkeglas

1

903
904
905
906

1115
1621
1621
1549

b

Jern
Jern
Jern
Glas

Jern
Jern
Jern
Fragment

1
1
1
1

907
908
909
910
911
912
913
914
915
916

1621
1621
1549
1324
1115
1218
1218
1218
1218
1115

Knogle
Flint
Jern
e+f
Keramik
c + d + e Jern
Ler
Knogle
Basalt
Jern
c + d + e Glas

Knogle
Flint
Jern

sten/kul/slagge??
1
1
1

3

Jern
Brændt
Knogle
Basalt
Jern
Perle

1

2
1

917 1218

Glas

Perle

1

918
919
920
921
922
923

Jern
Jern
Bronze
Metal
Glas
Keramik

Jern
Jern
metal
metal
Perle

8
1
1
1
1

1208
1208
1208
1208
1433
1625

924 1625

gulv
(nederste
cm,
kunne
ikke
udskilles)
gulv
Trækul
(nederste
cm,
kunne
ikke

Brændt

Beskrivelse

meget lille stykke rav
grøn cylinderformet
perle
kan muligvis høre
sammen med X706
eller X733
fragment af grønligt
drikkeglas
jernstang
grønt glas,
fragmenteret evt. fra
perle, måske er det en
produktionsrest.

Datering
Vikingetid
?
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

grøn perle med noget
der ligner folie
melonformet grøn perle Vikingetid
med farvede, bølgede
tråde, hvide på
kanterne og en rød i
midten
Vikingetid
jernring
Vikingetid
Vikingetid
tin/bly?
Vikingetid
stor grøn perle
Vikingetid
Vikingetid

Vikingetid
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Side 93 af 372
Fundliste
Xnr

A-nr

925 1625

926 1625

927 1436

928
929
930
931
932
933
934

1324
1324
1324
1433
1433
1433
1434

935 1434
936 1338
937 1434
938 1218

939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951

1434
1434
1434
1338
1837
1840
2299
1218
1549
1549
1082
1218
1082

952 162
953 238
954 238

Anlægsunder#

Lag

Materiale Fundklassifikation Antal

udskilles)
gulv
Knogle
(nederste
cm,
kunne
ikke
udskilles)
gulv
Flint
(nederste
cm,
kunne
ikke
udskilles)
gulv
Keramik
(nederste
cm,
kunne
ikke
udskilles)
Keramik
Flint
Slagge
Keramik
Trækul
Slagge
Keramik

Vikingetid

Flint

Stenalder

Vikingetid

Flint
Slagge
Glaseret
Brændt
Slagge

1

keramik med
dekoration

d+e

Jern
drikkeglas

1
1

m+s

Glas
Glas

Perle
Perle

1
1

Bronze
Keramik
Trækul
Sten
Prøve
Prøve
Prøve
Ler
Ler
Slagge
Ler
Jern
Trækul

metal

1

Knogle
naturlig
Jern

Knogle
musling
Jern

e

a

Datering

Knogle

Jern
Glas

e+c
e+c
d
d
m

Beskrivelse

Brændt
Slibesten
Jord
Jord
Jord
Vævevægt
Vævevægt
Slagge
Vævevægt
Søm

1
1
1
1
1
1
1

fragment af grønligt
drikkeglas
hvid rund perle
lille/røgfarvet
forholdsvis stor rund
perle

Vikingetid
Stenalder
Vikingetid
Middelalder
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid

Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Fragment af slibesten? Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Vikingetid
Længde 3,1cm.
Vikingetid
( dobbelt-nummereret,
ændret fra x199)
(udskilt fra x3)
(udskilt fra x 8)
(udskilt fra x 8)
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Side 94 af 372
Fundliste
XA-nr
nr
955 1114

Anlægsunder#

Lag

Materiale Fundklassifikation Antal

fyld

Slagge

Slagge

a

Flint

Afslag

957 1481

Jern

Søm

958 1194

Flint

Flint

Glas

Perle

Prøve

Jord

956 1434

959 1840
960 1661

m

Beskrivelse

Datering

(dobbelt-nr, ændret fra
x 383)
(dobbelt-nr, ændret fra
x 463)
(dobbelt-nr, ændret fra
x 348)
(dobbelt-nr, ændret fra
x 628)
Hvid glasperle. (Fundet
i floteringsprøve x 944)
(dobbelt-nr, ændret fra
x 814)
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Side 95 af 372

Fotoliste
Fotoliste
Foto-nr
Dias/NegativNr
Fototype
2204F0001dig
Situation

Fra

A-nr

2204F0002dig

Situation

2204F0003dig

Situation

2204F0004dig

Situation

2204F0005dig

Situation

2204F0006dig

Situation

2204F0007dig

Situation

2204F0008dig

arbejdsbillede

A384

2204F0009dig

arbejdsbillede

A384

2204F0010dig

arbejdsbillede

A384

2204F0011dig

arbejdsbillede

A384

2204F0012dig

arbejdsbillede

A384

2204F0013dig

arbejdsbillede

A384

2204F0014dig
2204F0015dig
2204F0016dig
2204F0017dig
2204F0018dig
2204F0019dig
2204F0020dig
2204F0021dig

Profil
Profil
Profil
flade og profil
flade og profil
flade og profil
flade og profil
arbejdsbillede

A454
A453
A453
A238
A238
A238
A238

2204F0022dig

oversigtsbillede

2204F0023dig

arbejdsbillede

2204F0024dig

arbejdsbillede

2204F0025dig

arbejdsbillede

A1012

2204F0026dig
2204F0027dig
2204F0028dig

flade og profil
flade og profil
flade

A1012
A1012
A1349

Beskrivelse
Oversigtsbillede set fra
grusvejen mod syd
Oversigtsbillede set fra
grusvejen mod syd
Oversigtsbillede set fra
grusvejen mod syd
Oversigtsbillede set fra
grusvejen mod nord
Oversigtsbillede set fra
grusvejen mod vest
Oversigtsbillede set fra
grusvejen mod nord
Oversigtsbillede af hus i
søgegrøft f set fra vest
Stenlægning i fyldskifte
A384 set fra øst
Stenlægning i fyldskifte
A384 set fra øst
Stenlægning i fyldskifte
A384 set fra nord
Stenlægning i fyldskifte
A384 set fra nord
Stenlægning i fyldskifte
A384 set fra nord
Stenlægning i fyldskifte
A384 set fra nord
Stolpehul under grøft
Stolpehul under grøft
Stolpehul under grøft
Grubehus set fra vest
Grubehus set fra vest
Grubehus set fra vest
Grubehus set fra vest
Jesper Janke Hansen m
metaldetektor i felt 1A.
Tamdrup Kirke set fra
felt 1A.
Jesper Janke Hansen m
metaldetektor i felt 1A.
Udgravning af A1012
set fra NV. Ildstedet
A1349 ses tydeligt i
fladen.
Vanding af anlæg
A1012 under
udgravning.
Grubehus set fra N.
Grubehus set fra NNV.
Ildsted A1349 i
grubehus A1012 under
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Side 96 af 372
Fotoliste
Foto-nr

Dias/NegativNr

Fototype

Fra

A-nr

2204F0029dig

Profil

A1349,A1357

2204F0030dig

Profil

A1359

2204F0031dig

Profil

A1350.1,A1350.2

2204F0032dig

arbejdsbillede

A1243

2204F0033dig

arbejdsbillede

2204F0034dig

arbejdsbillede

2204F0035dig
2204F0036dig

Profil
arbejdsbillede

A190

2204F0037dig

Profil

A1243

2204F0038dig

flade

A1161

2204F0039dig

arbejdsbillede

A1161

2204F0040dig

Profil

A1161

2204F0041dig

flade

A1161

2204F0042dig

flade

A1243

2204F0043dig

Situation

A1243,X86

2204F0044dig

Profil

A1161,A1376,A1378

2204F0045dig

Profil

A1378

2204F0046dig

Profil

A290

2204F0047dig
2204F0048dig
2204F0049dig

Profil
Profil
arbejdsbillede

A1003
A1003

2204F0050dig

flade

A1004

Beskrivelse
udgravning, afrenset
ned til brændt UG, set
fra N.
Profil af A1349 ildsted
og stolpehul A1357, set
fra N.
A1359 i profil, set fra
NV.
A1350.1 og A1350.2 i
profil, set fra Ø.
A1243 under
udgravning af JJ, set fra
NV.
Janne D. Kosior. Læg
mærke til UG og
komplikation.
Janne D. Kosior i
forgrunden. Udgravning
af stamvejen.
A190, set fra S.
Problemer m sol og
foto. Jan Jensen og
Jens Skovgaard.
Profil samt bund af
A1243 grav/grube, set
fra NNV.
A1161 grubehus flade
efter afrensning, set fra
SSØ.
A1161 under
udgravning.
Grubehus A1161, set
fra S.
Al/mangan udfældning i
bunden af A1161.
Meget hårdt og svært at
grave igennem.
A1243 grube/grav niv. 2,
set fra N.
X86 fotograferet på
fundstedet i A1243
(grav/grube bund).
A1161 i profil m snit af
tagbærende stolper
A1378 + 1376, set fra S.
A1378 i profil, set fra S.
Tagbærende i A1161.
Tagbærende stolpe
A290 i hus.
A1003, set fra S.
A1003, set fra S.
Der tages boreprøver i
felten.
A1004 grube afrenset,
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Side 97 af 372
Fotoliste
Foto-nr

Dias/NegativNr

Fototype

Fra

A-nr

2204F0051dig
2204F0052dig

Profil
flade

A1004
A1016

2204F0053dig

arbejdsbillede

2204F0054dig
2204F0055dig

genstandsbillede
flade

2204F0056dig

arbejdsbillede

2204F0057dig

flade

A1082

2204F0058dig

flade

A1084

2204F0059dig

arbejdsbillede

2204F0060dig

Profil

A1084

2204F0061dig

flade

A1084

2204F0062dig
2204F0063dig

arbejdsbillede
flade

A1099

2204F0064dig

arbejdsbillede

A1082

2204F0065dig

flade og profil

A1082

2204F0066dig

Situation

A1082

2204F0067dig

flade og profil

A1082

2204F0068dig

flade og profil

A1099

2204F0069dig

Profil

A1413

2204F0070dig

flade

A1082,A1418

2204F0071dig

flade

A1082,A1418

2204F0072dig

flade

A1082,A1417

X121
A1016

Beskrivelse
set fra V.
A1004 grube, set fra S
A1016 grubehus
afrenset flade niv. 1, set
fra V.
Solden med i felten
under udgravningen.
X121.
A1016 grube bund, set
fra V.
Folk i felten inkl. sold.
Nordlig del af felt 1A.
A1082 grubehus
fladeafrensning, set fra
NV.
A1084 grubehus
fladeafrensning, set fra
NV.
Jan og Janne
vandsolder
solderesterne fra
tørsoldet.
A1084 snit samt
optømning af sydlige
halvdel, set fra SØ.
A1084 grubehus tømt,
set fra V.
Vandsoldning.
Grubehus A1099,
fladeafrensning niv. 1,
set fra NV.
A1082 under
udgravning.
Grubehus A1082 i
gulvniveau, set fra NV.
Detalje af rødbrændt ler
i A1082 under
udgravning, set fra V.
A1082 grubehus niv. 2
(bund), set fra V.
A1099 grubehus, set fra
S.
A1413, stolpehul i
A1082, set fra SØ.
A1082/600 grubehus
flade niv. 2. Gulvlaget d
+ stolpe A1418 ses, set
fra NV.
A1082d detalje af gulvet
og A1418 ses tydeligt i
nedgravningens øverste
venstre hjørne.
Detalje af A1082h, set
fra V. Tagbærende
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Side 98 af 372
Fotoliste
Foto-nr

Dias/NegativNr

Fototype

2204F0073dig

Profil

2204F0074dig

Profil

2204F0075dig

Profil

2204F0076dig
2204F0077dig

arbejdsbillede
flade

2204F0078dig

flade

2204F0079dig

Situation

2204F0080dig
2204F0081dig
2204F0082dig

Situation
arbejdsbillede
Profil

2204F0083dig

arbejdsbillede

2204F0084dig

arbejdsbillede

2204F0085dig

arbejdsbillede

2204F0086dig

arbejdsbillede

2204F0087dig

oversigtsbillede

2204F0088dig

oversigtsbillede

2204F0089dig

oversigtsbillede

2204F0090dig

arbejdsbillede

2204F0091dig
2204F0092dig

Profil
flade

2204F0093dig

Situation

2204F0094dig

flade

2204F0095dig

Profil

2204F0096dig

flade

2204F0097dig

arbejdsbillede

Fra

A-nr

Beskrivelse
stolpe A1417 ses øverst
tv i billedet.
A1417
Tagbærende A1417 i
grubehus A1082/A601.
A1418
Tagbærende A1418 i
grubehus A1082/A600.
A1419
Stolpe A1419 i
grubehus A1082.
Der laves skygge.
A1099
Grubehus A1099, norddel af fyld gravet væk,
set fra Ø.
A1219
A1219 grubehus flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra Ø.
Skurvognen "kontordel".
Skurvognen "spise-del".
Tørsoldet i aktion.
A1219
A1219 grubehus, set fra
S.
Flere funktioner i gang
på samme tid.
Jens Jensen på
kartoffeljagt i
jordbunkerne, hvor der
var fine nye kartofler.
Markering af grubehuse
til luftfoto.
Første afrømning +
detektering.
A1483,A1219,A1218,A1114,A1115,A1208 Grubehusene A1483,
A1219, A1218, A1114,
A1115, A1208, set fra
Ø.
Udgravningen set midt
på felt 1A mod SV.
Udgravningen set midt
på felt 1A mod NV.
Janne og Dorthe ved
grubehusrækken.
A1485
A1485, set fra N.
A1114
Grubehus A1114 flade
niv. 1 ved afrensning.
Skypumpe set fra
udgravningen.
A1219
A1219 grubehus fladen
niv. 2, set fra N.
A1114
A1114 grubehus, set fra
S.
A1218
A1218 grubehus flade
niv. 1 ved afrensning.
Gravemaskine og udstyr
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Side 99 af 372
Fotoliste
Foto-nr

Dias/NegativNr

Fototype

Fra

A-nr

2204F0098dig

Situation

2204F0099dig

Situation

2204F0100dig
2204F0101dig

Situation
flade

A1615

2204F0102dig

flade

A1194

2204F0103dig

flade

A1614,A1616

2204F0104dig

Profil

A1616

2204F0105dig

flade

A1114

2204F0106dig

flade

A201

2204F0107dig

flade

A1114

2204F0108dig

flade og profil

A1114

2204F0109dig

Profil

A1218

2204F0110dig

flade og profil

A201

2204F0111dig

flade

A1114

2204F0112dig

arbejdsbillede

A1218

2204F0113dig

flade og profil

A1194

2204F0114dig

flade og profil

A1218

2204F0115dig

Profil

A1218

2204F0116dig

Profil

A1218

2204F0117dig

Profil

A1218

2204F0118dig

flade

A201

2204F0119dig

flade

A1115

2204F0120dig

flade

A1194

Beskrivelse
i felten.
"The perfect man" a la
da Vinci. Kasper Rind i
grubehus-cirkel.
"The perfect man" a la
da Vinci. Kasper Rind i
grubehus-cirkel.
F16-foto-fly.
A1615 stolpehul i
grubehus A1219, set fra
S.
Grubehus A1194 niv. 1
ved afrensning, set fra
S.
Stolpehuller A1614 og
A1616 i A1219, set fra
S.
Stolpehul A1616 i
A1219.
Grubehus A1114 niv. 2
gulvlag, set fra S.
Grubehus A201 flade,
niv. 1, set fra S.
Mulige pælespor i
bunden af grubehus
A1114, set fra N.
Mulige pælespor i
bunden af grubehus
A1114, set fra N.
Grubehus A1218 N-Sprofil, set fra Ø.
Grubehus A201 N-profil,
set fra S.
Grubehus A1114 under
gulvniveau med mulige
pælespor, set fra N.
A1218 under
udgravning
N-profil samt syddel
flade niv. 2, set fra S.
Profil og halvtømt
grubehus, set fra N.
Sydprofil østlige del, set
fra N.
A1218 sydprofil midtdel, set fra N.
A1218 sydprofil midtdel, set fra N.
Grubehus A201 flade
niv. 2, set fra N.
Grubehus A1115 flade
niv. 1 ved afrensning.
Grubehus A1194
bundlag flade niv. 2, set
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Side 100 af 372
Fotoliste
Foto-nr

Dias/NegativNr

Fototype

Fra

A-nr

2204F0121dig

Profil

A1661

2204F0122dig

Profil

A1659.1

2204F0123dig

Profil

A1659.2

2204F0124dig

flade

A1129,A1480

2204F0125dig

flade

A1338

2204F0126dig

flade

A602

2204F0127dig

flade

2204F0128dig

Profil

A1338

2204F0129dig

flade

A1338a

2204F0130dig

arbejdsbillede

A1338

2204F0131dig

flade

A1338e

2204F0132dig

flade og profil

A1129

2204F0133dig

flade

A1129

2204F0134dig

flade

A1338

2204F0135dig

arbejdsbillede

A1338

2204F0136dig

flade

A1115

2204F0137dig

flade

A1218

2204F0138dig

flade

A1129

2204F0139dig

flade

A1433

2204F0140dig

flade

A1114/A1116

Beskrivelse
fra S.
Stolpehul A1661 profil,
set fra S. (Stolpe i
grubehus A201).
Stolpehul A1659.1 profil,
set fra N. (Stolpe i
grubehus A201).
Stolpehul A1659.1 profil,
set fra N. (Stolpe i
grubehus A201).
Grubehus A1129 og
grube A1480 niv. 1 ved
afrensning.
Grubehus A1338 flade
niv. 1 ved afrensning.
Trelleborghus A602 m
paptallerkner, set fra V.
Trelleborghus A602 m
paptallerkner, set fra Ø.
Grubehus A1338 Nprofil, set fra S.
Vævevægt X353 i
A1338a under
udgravning.
A1338 under
udgravning.
A1338e rødbrændt ler i
grubehuset.
Grubehus A1129 profil
og gulvlag, set fra NV.
Gulvlag F i nordlige
halvdel, set fra S.
Grubehus A1338 flade
niv. 2 gulvlag d og e, set
fra S.
Gulvlag i A1338 under
afrensning.
Grubehus A1115 flade
niv. 3, set fra S.
Flade niv. 2 bundlag
sydliggende, set fra N.
Flade niv. 2 gulvlag f,
set fra SV.
Flade niv. 1 ved
afrensning, set fra NV.
Grubehus A1114 flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra S. Obs tilføjelse
dhc sept. 2012: det kan
ikke være A1114 da den
på det tidspunkt billedet
blev taget allerede var
gravet, der i mod er der
sandsynligvis tale om
A1116
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Side 101 af 372
Fotoliste
Foto-nr
Dias/NegativNr
Fototype
2204F0141dig
flade

Fra

A-nr
A1208

Beskrivelse
Grubehus A1208 flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra S.
Grubehus A1434,
A1435 flade niv. 1 ved
afrensning, set fra NØ.
Stolpehul A1787 i hus
A1338, set fra N.
Stolpehuller A1799 og
A1800 i profil i hus
A1338, set fra V.
Grubehus A1434 østprofil nordlige del, set
fra V.
Grubehus A1208 nordprofil, set fra S.
Grubehus A1436 flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra N.
A1434,A1435 profil, set
fra N.
A1434/A1435 profil på
midten inkl. mulig
stolpe, set fra N.
A1436 profil og sydlige
halvdel gulvlag (niv. 2),
set fra S.
A1208 flade niv. 2, set
fra S.

2204F0142dig

flade

A1434,A1435

2204F0143dig

Profil

A1787

2204F0144dig

Profil

A1799,A1800

2204F0145dig

Profil

A1434

2204F0146dig

Profil

A1208

2204F0147dig

flade

A1436

2204F0148dig

Profil

A1434,A1435

2204F0149dig

Profil

A1434,A1435

2204F0150dig

flade og profil

A1436

2204F0151dig

flade

A1208

2204F0151dig
2204F0152dig

flade

A1436

Grubehus A1436 flade
niv. 2, set fra N.

2204F0152dig
2204F0153dig

Profil

A1805.1 og .2

Stolpehuller A1805.1 og
.2 profil, stolper i A1208,
set fra V.

2204F0153dig
2204F0154dig

Profil

A1805.1 og .2

Stolpehuller A1805.1 og
.2 profil, stolper i A1208,
set fra Ø.

2204F0154dig
2204F0155dig

flade

A1324

Grubehus A1324 flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra NØ.

2204F0155dig
2204F0156dig
2204F0157dig
2204F0158dig
2204F0159dig
2204F0160dig
2204F0161dig
2204F0162dig
2204F0163dig

Situation
Situation
Situation
Situation
Situation
Situation
Situation
Situation

Åbent hus arrangement.
Åbent hus arrangement.
Åbent hus arrangement.
Åbent hus arrangement.
Åbent hus arrangement.
Åbent hus arrangement.
Åbent hus arrangement.
Åbent hus arrangement.
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Side 102 af 372
Fotoliste
Foto-nr
Dias/NegativNr
Fototype
2204F0164dig
Situation
2204F0165dig
Profil

Fra

A-nr
A1324

2204F0166dig

flade

A602

2204F0167dig

flade

A1324

2204F0168dig

Profil

A1728

2204F0169dig

Profil

A1729

2204F0170dig

Profil

A1726

2204F0171dig

Profil

A1676

2204F0172dig

Profil

A1693

2204F0173dig

Profil

A1718

2204F0174dig

Profil

A1697

2204F0175dig

Profil

A1686

2204F0176dig

Profil

A1730

2204F0177dig

Profil

A1737

2204F0178dig

flade

A1591

2204F0179dig

flade

A1483

2204F0180dig

flade

A1434/1435

2204F0181dig

Profil

A1591

2204F0182dig

flade

A1434/1435

2204F0183dig

flade

A1591

Beskrivelse
Åbent hus arrangement.
Grubehus A1324 profil,
set fra SV.
Trelleborghus A602
med stolperne snittet,
set fra V.
Grubehus A1324 flade
niv. 2 gulvniveau, set fra
SV.
Støttestolpe A1728 i
Trelleborghus A602, set
fra V.
Vægstolpe A1729 i
Trelleborghus A602, set
fra V.
Støttestolpe A1726 i
Trelleborghus A602, set
fra V.
Vægstolpe A1676 i
Trelleborghus A602, set
fra V.
Vægstolpe A1693 i
Trelleborghus A602, set
fra V.
Gavl-/vægstolpe A1718
i Trelleborghus A602,
set fra V.
Vægstolpe A1697 i
Trelleborghus A602, set
fra V.
Vægstolpe A1686 i
Trelleborghus A602, set
fra V.
Vægstolpe A1730 i
Trelleborghus A602, set
fra V.
Vægstolpe A1737 i
Trelleborghus A602, set
fra V.
Grubehus A1591 flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra S.
Grubehus A1483 flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra S.
Grubehus A1434/1435
flade niv. 2 gulvniveau,
set fra N.
Grubehus A1591, set
fra S.
Grubehus A1434/1435
flade niv. 2 gulvniveau,
set fra S.
Grubehus A1591 flade
niv. 2, set fra S.
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Side 103 af 372
Fotoliste
Foto-nr
Dias/NegativNr
Fototype
2204F0184dig
flade

Fra

A-nr
A1549

2204F0185dig

Profil

A1483

2204F0186dig

flade

A1621,A1625

2204F0187dig

flade

A1483

2204F0188dig

flade

A1483

2204F0189dig

flade

A1621,A1625

2204F0190dig

flade

A1829

2204F0191dig

flade

A1621,A1625

2204F0192dig

arbejdsbillede

2204F0193dig

arbejdsbillede

2204F0194dig
2204F0195dig

arbejdsbillede
arbejdsbillede

2204F0196dig

Profil

A1549

2204F0197dig

flade

A1549

2204F0198dig

flade

A1549

2204F0199dig

arbejdsbillede

2204F0200dig

arbejdsbillede

2204F0201dig

flade

A1549g, X547

2204F0202dig

Situation

X547,A1549g

2204F0203dig

Situation

X573,A1549k

2204F0204dig

Situation

X550,A1549k

2204F0205dig

Situation

X550,A1549k

Beskrivelse
Grubehus A1549 flade
niv. 1, set fra N.
Grubehus profil, set fra
S.
Grubehus flade niv. 1
ved afrensning, set fra
S.
Grubehus gulvniveau,
set fra N.
Grubehus gulvniveau,
set fra N.
Grubehuse A1621 og
A1625 flade niv. 2 i
nordhalvdel + profil, set
fra N.
Grubehus A1829 flade
niv. 1, set fra SØ.
Grubehuse A1621 og
A1625 flade niv. 2 i
sydhalvdel, set fra N.
Flytning af big bags med
traktor.
Flytning af big bags med
traktor.
Flytning af tørsoldet.
Svaleredekar-skår X513
i A1549.
Grubehus A1549 Nprofil, set fra S.
Grubehus A1549 flade
niv. 2 sydlige del, set fra
NØ.
Grubehus A1549 flade
niv. 2 sydlige del, set fra
N.
Åbning af nyt felt 1H og
planering af gammelt
felt.
Åbning af nyt felt 1H og
planering af gammelt
felt.
Ildsted i A1549g med
bund af spidsbundet kar
X547, set fra N.
X547 i ildstedet A1549g,
set fra N.
Knust kar X573 i
A1549k, set fra N.
Glasstang X550 fundet
ved fjernelse af X573 i
A1549k, set fra N.
Glasstang X550 fundet
ved fjernelse af X573 i
A1549k, set fra N.
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Side 104 af 372
Fotoliste
Foto-nr
Dias/NegativNr
Fototype
2204F0206dig
flade

Fra

A-nr
A1814

2204F0207dig

flade

A1549

2204F0208dig

flade

A1549

2204F0209dig

flade og profil

A1829

2204F0210dig

Profil

A1814

2204F0211dig

flade

A1830

2204F0212dig

flade

A1549

2204F0213dig

flade

A1549

2204F0214dig

flade

A1549

2204F0215dig

flade

A2064

2204F0216dig

flade

A1987

2204F0217dig

Profil

A2136

2204F0218dig

flade og profil

A1987

2204F0219dig

arbejdsbillede

2204F0220dig

Profil

A2157,2154

2204F0221dig

Profil

A2064

2204F0222dig

flade

A2000

2204F0223dig

Profil

A1830

2204F0224dig

flade

A2000

2204F0225dig

arbejdsbillede

2204F0226dig

arbejdsbillede

Beskrivelse
Grubehus/grube flade
niv. 1, set fra V.
Grubehus A1549 flade
niv. 2 nordlig del, set fra
S.
Grubehus A1549 flade
niv. 2 nordlig del, set fra
S.
Grubehus A1829 snit og
flade niv. 2 af sydlige
halvdel, set fra S.
Grube A1814 profil, set
fra S.
Grubehus A1830 flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra Ø.
Grubehus A1549 flade
niv. 3 under gulv, set fra
N.
Grubehus A1549 flade
niv. 3 under gulv, set fra
V.
Grubehus A1549 flade
niv. 3 under gulv, set fra
S.
Grubehus A2064 flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra Ø.
Grubehus A1987 flade
niv. 1 nordlige del, flade
niv. 2 sydlige del, set fra
Ø.
Stolpehul A2136 i
A1549 i profil.
A1987 profil og gulvlag,
set fra S.
Arbejdsfoto af snit i
stolper i A1549, set fra
NV.
Stolpehuller A2157 og
2154 profil, stolper i
A1549.
Grubehus A2064 profil,
set fra N.
Grubehus A2000 flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra S.
Grubehus A1830 profil,
set fra S.
Grubehus A2000 flade
niv. 2, set fra S.
Landmålerstokke i
stolpehuller [?] hus i
nordlige ende af felt 1H.
Landmålerstokke i
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Side 105 af 372
Fotoliste
Foto-nr

Dias/NegativNr

Fototype

Fra

A-nr

2204F0227dig

flade

A1888

2204F0228dig

flade

A1888

2204F0229dig

flade

A2000

2204F0230dig

Profil

A1888

2204F0231dig

flade og profil

A2000

2204F0232dig

Situation

2204F0233dig

arbejdsbillede

2204F0234dig

flade

A1830

2204F0235dig

flade

A1888

2204F0236dig

flade og profil

A2064

2204F0237dig

flade

A2000

2204F0238dig

Profil

A1830

2204F0239dig

flade

A2064

2204F0240dig

flade

A2064

2204F0241dig

flade

A1888

2204F0242dig

flade

A1970

Beskrivelse
stolpehuller [?] hus i
nordlige ende af felt 1H.
Grubehus A1888 flade
niv. 1 ved afrensning.
Søgegrøften ses tydeligt
lige igennem huset, set
fra N.
Grubehus A1888 flade
niv. 1 ved afrensning.
Søgegrøften ses tydeligt
lige igennem huset, set
fra Ø.
Grubehus A2000 flade
niv. 3, gulvflade, set fra
S.
Grubehus A1888 profil,
set fra Ø.
Grubehus A2000 profil
samt flade under gulv,
set fra S.
A1830 nærbillede af
ubrændt og brændt
vævevægt i niv. 3
(andet gulvlag), set fra
V.
Arbejdsfoto af
situationen på
F22040232dig.
Grubehus A1830 flade
niv. 3, set fra S.
Grubehus A1888 flade
niv. 2 østlige del, set fra
V.
Grubehus A2064 flade
niv. 2 nordlige del +
profil, set fra N.
Grubehus A2000 flade
under gulvlag (mulige
stavhuller), set fra S.
Grubehus A1830 profil
(2. afrensning), set fra
N.
Grubehus A2064 med
stolpehuller/pælespor i
UG under gulvlaget, set
fra SV.
Grubehus A2064 med
stolpehuller/pælespor i
UG under gulvlaget, set
fra SØ.
Grubehus A888 flade
niv. 4 østlige del, set fra
V.
Grubehus A1970 flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra V.
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Side 106 af 372
Fotoliste
Foto-nr
Dias/NegativNr
Fototype
2204F0243dig
arbejdsbillede

Fra

A-nr
A2064

2204F0244dig

flade

A2034

2204F0245dig

flade og profil

A1970

2204F0246dig

flade

A1830

2204F0247dig

flade

A2064

2204F0248dig

flade

A1830

2204F0249dig

flade

A2064

2204F0250dig

flade

A2030

2204F0251dig

flade

A2026

2204F0252dig

flade og profil

A2034

2204F0253dig

flade

A1972

2204F0254dig

flade og profil

A2064

2204F0255dig

flade og profil

A2064

2204F0256dig

flade og profil

A2064

2204F0257dig

flade og profil

A2064

2204F0258dig

Profil

A2261

2204F0259dig

Profil

A2026

2204F0260dig

flade

A2027

2204F0261dig

flade

A2034

Beskrivelse
Jan Jensen registrerer,
stolpehuller/pælespor i
A2064.
Grubehus A2034 flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra S.
Grubehus A1970
gulvlag i syd niv. 2 +
profil.
Grubehus A1830 flade
niv. 2 gulvlag sydlige
del, set fra S.
Grubehus A2064 niv. 2
sydlige del, set fra SV.
Grubehus A1830 niv. 3
gulvlag sydlige del, set
fra S.
Grubehus A2064 niv. 3,
set fra NV.
Grubehus A2030 flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra Ø.
Grubehus A2026 flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra S.
Grubehus A2034 profil
samt flade niv. 2 sydlige
del, set fra S.
Grubehus A1972 flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra S.
Grubehus A2064 under
gulv med tilspidsede
pæle i profil, set fra NØ.
Grubehus A2064 under
gulv med tilspidsede
pæle i profil, set fra NV.
Grubehus A2064 under
gulv med tilspidsede
pæle i profil, set fra Ø.
Grubehus A2064 under
gulv med tilspidsede
pæle i profil, set fra N.
Tagbærende stolpehul
A2261 i østdel af
grubehus A2034 med 2
brændte vævevægte.
Grubehus A2026 profil,
set fra N.
Grubehus A2027 flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra ØSØ.
Grubehus A2034 under
gulv, stampet ler,
vævevægt X661 og
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Side 107 af 372
Fotoliste
Foto-nr

Dias/NegativNr

Fototype

Fra

A-nr

2204F0262dig

flade

A1974

2204F0263dig

Profil

A2030

2204F0264dig

Profil

A2260

2204F0265dig

flade

A2030

2204F0266dig

flade

A2030

2204F0267dig

flade og profil

A2027

2204F0268dig

flade

A2030

2204F0269dig

flade

A2030o

2204F0270dig

flade

A1971

2204F0271dig

Profil

A2265

2204F0272dig

Profil

A2266

2204F0273dig

flade

A1906

2204F0274dig

flade

A2015

2204F0275dig

flade

A1973.1 og .2

2204F0276dig

flade

A1973.1

2204F0277dig

flade

A1973.2

2204F0278dig

flade og profil

A1971

2204F0279dig

flade

A2015

2204F0280dig

arbejdsbillede

2204F0281dig

flade

A1973.2

Beskrivelse
bunden af
stolpehullerne A2261 og
A2262, set fra S.
Grube A1974 flade niv.
1 ved afrensning.
Grubehus A2030
nordprofil, set fra S.
Stolpehul A2260 i
grubehus A2030, Set fra
S.
Grubehus A2030 flade
niv. 2 sydlige del, set fra
Ø.
Grubehus A2030 flade
niv. 2 sydlige del, set fra
N.
Grubehus A2027 profil
og flade niv. 2 sydlige
del, set fra N.
Grubehus A2030 flade
niv. 2 nordlige del, set
fra S.
Grøft A2030o under
gulvlag, set fra S.
Grubehus A1971 flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra Ø.
Tagbærende stolpe
A2265 i A2027, set fra
N.
Tagbærende stolpe
A2266 i A2027, set fra
N.
Grubehus A1906 flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra SV.
Grubehus A2015 flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra S.
Grubehus og grube
A1973.1 og.2 niv. 1 ved
afrensning, set fra Ø.
Grube 1973.1 niv. 1 ved
afrensning, set fra N.
Grubehus A1973.2 niv.
1 ved afrensning, set fra
N.
Grubehus A1971 profil
og niv. 2 gulvlag i den
sydlige del, set fra S.
Grubehus A2015 niv. 2,
set fra S.
Jeppe på kanten af
feltet.
Grubehus A1973.2 flade
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Side 108 af 372
Fotoliste
Foto-nr

Dias/NegativNr

Fototype

Fra

A-nr

2204F0282dig

flade

A1971

2204F0283dig

arbejdsbillede

2204F0284dig
2204F0285dig

genstandsbillede
Profil

X722
A2015

2204F0286dig

flade

A1906

2204F0287dig

Profil

A1906

2204F0288dig
2204F0289dig

genstandsbillede
Profil

X727
A1888

2204F0290dig
2204F0291dig

arbejdsbillede
arbejdsbillede

x740

2204F0292dig
2204F0293dig

genstandsbillede
flade

X740
A2015

2204F0294dig

Profil

A1888

2204F0295dig

Profil

A2224

2204F0296dig

Profil

A238

2204F0297dig

flade

A1906

2204F0298dig

flade

A1906

2204F0299dig

flade

A1840

2204F0300dig

arbejdsbillede

2204F0301dig

Profil

A2285

2204F0302dig

Profil

A2285

2204F0303dig

Profil

A2285,A2015

2204F0304dig

Profil

A2285,A2015

Beskrivelse
niv. 2 nordlige del, set
fra S.
Grubehus A1971 flade
niv. 2 nordlige del, set
fra S.
Jeppe renser profil i
A2015.
Snoet bronzering.
Grubehus A2015, set
fra S.
Grubehus A1906
gulvlag a i flade niv. 2,
set fra N.
Grubehus A1906 profil,
set fra N.
Spore.
Grubehus A1888
sydprofil vestdel med
stolpehuller, set fra N.
Jakob i traktor.
Jesper med saks X740
lige efter fundet.
Saksen X740.
Grubehus A2015 profil,
set fra S.
Grubehus A1888
sydprofil vestdel med
snit af stolper, set fra N.
Stolpehul A2224 profil
fra A1888, set fra S.
Grubehus (?) A238
østprofil, set fra V.
Grubehus A1906 flade
niv. 2 gulvlag a, set fra
S.
Grubehus A1906 flade
niv. 2 gulvlag a, set fra
N.
Grubehus A1840 flade
niv. 1, set fra V.
Jeppe renser A2285 af
til foto.
Tagbærende stolpe
A2285 i A2015, set fra
S.
Tagbærende stolpe
A2285 i A2015, set fra
S.
Detalje af gulvlag i
A2015 og stolpe A2285,
set fra S.
Detalje af gulvlag i
A2015 og stolpe A2285,
set fra S.
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Side 109 af 372
Fotoliste
Foto-nr
Dias/NegativNr
Fototype
2204F0305dig
Situation

Fra

A-nr
A2015,A2285

2204F0306dig

flade

A1841

2204F0307dig

Situation

A1906a

2204F0308dig

Situation

A1906a

2204F0309dig

arbejdsbillede

A1906

2204F0310dig

flade

A1839

2204F0311dig

flade

A1837

2204F0312dig

genstandsbillede

2204F0313dig

flade

A1906

2204F0314dig

flade

A1906

2204F0315dig

flade

A1906

2204F0316dig

flade

A1906

2204F0317dig

flade

A1906

2204F0318dig

flade og profil

A1841

2204F0319dig

flade og profil

A1840

2204F0320dig

Situation

1906g

2204F0321dig

Situation

1906g

2204F0322dig

flade og profil

A1839

2204F0323dig

flade

A1906

2204F0324dig

flade og profil

A1940

Beskrivelse
Dorthe (DHP) ved
A2015/2285.
Grubehus A1841 flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra S.
Detaljebillede af
ubrændte vævevægte i
A1906a.
Detaljebillede af
ubrændte vævevægte i
A1906a.
Udgravning af A1906.
Jan Jensen.
Grubehus A1839 flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra V.
Grubehus A1837 flade
niv. 1 ved afrensning,
set fra V.
Ubrændte vævevægte
fra A1830.
Grubehus A1906 flade
niv. 3 under gulvlaget,
set fra N.
Grubehus A1906 flade
niv. 3 under gulvlaget,
set fra SV.
Grubehus A1906 flade
niv. 3 under gulvlaget,
set fra S.
Grubehus A1906 flade
niv. 3 under gulvlaget,
set fra Ø.
Grubehus A1906 flade
niv. 3 under gulvlaget,
set fra V.
Grubehus A1841 Nprofil og flade niv. 1
sydlige del, set fra S.
Grubehus A1840 profil
og flade niv. 2 nordlige
del, set fra N.
Detalje af ubrændte
vævevægte i A1906g,
set fra S.
Detalje af ubrændte
vævevægte i A1906g,
set fra S.
Grubehus A1839 profil
og flade niv. 2 sydlige
del, set fra S.
Grubehus A1906 bund
efter at lag g er fjernet,
set fra SV.
Grubehus A1841 profil
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Side 110 af 372
Fotoliste
Foto-nr

Dias/NegativNr

Fototype

Fra

A-nr

2204F0325dig

flade og profil

A1837

2204F0326dig

arbejdsbillede

2204F0327dig

Profil

A1906

2204F0328dig

flade

A1829

2204F0329dig

Situation

A1839

2204F0330dig

Situation

2204F0331dig

Situation

2204F0332dig
2204F0333dig

Situation
Situation

2204F0334dig
2204F0335dig
2204F0336dig
2204F0337dig
2204F0338dig
2204F0339S 2007-17
2204F0340S 2007-17

Situation
Situation
Situation
Situation
Situation
flade og profil

A1012

2204F0341S

2007-17

flade og profil

A1012

2204F0342S

2007-17

flade og profil

A1012

2204F0343S

2007-17

Profil

A1349

2204F0344S

2007-17

Profil

A1349, A1357

2204F0345S

2007-17

Profil

A1350

2204F0346S

2007-17

Profil

A1359

2204F0347S

2007-17

Profil

A190

2204F0348S

2007-17

flade og profil

A1243

2204F0349S

2007-17

flade

A1161

Beskrivelse
og flade niv. 2 nordlige
del, set fra N.
Grubehus A1837 profil
og flade niv. 2 nordlige
del, set fra N.
Undergrunden hvor den
var værst.
Tilspidsede pæle under
A1906a, set fra N.
Grubehus A1839 flade
under gulv inkl.
Vævevægte, set fra S.
Vævevægte i A1839,
set fra S.
Afslutningsmiddag på
udgravningen.
Afslutningsmiddag på
udgravningen.
Udgravningsholdet.
Sække med jord, der
venter på vandsoldning.
Vandsoldning.
Vandsoldning.
Vandsoldning.
Vandsoldning.
Vandsoldning.
HOM2204 fototavle
Grubehus A1012 østdel
af flade og profil set fra
N
Grubehus A1012
vestdel af flade og profil
set fra N
Grubehus A1012 hele
fladen og profil set fra N
A1349 ildsted I
grubehus A1012 delvis
gravet set fra N
A1349 ildsted og A1357
tagbærende stolpe I
grubehus A1012 set fra
N
A1350 stolpehul under
gulvlaget i grubehus
A1012 set fra V
A1359 stolpehul I
grubehus A1012 set fra
V
A190 stolpehul I profil
set fra S-SØ
A1243 grube/grav?
Profil set fra N-NV
A1161 grubehus flade
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Side 111 af 372
Fotoliste
Foto-nr

Dias/NegativNr

Fototype

Fra

A-nr

2204F0350S

2007-17

flade og profil

A1161

2204F0351S

2007-17

flade og profil

A1375

2204F0352S

2007-17

flade

A1243

2204F0353S

2007-17

Profil

A1161

2204F0354S

2007-17

flade

A1161

2204F0355S

2007-17

flade

A1161

2204F0356S

2007-17

flade

A1003

2204F0357S

2007-17

Profil

A1003

2204F0358S

2007-17

Profil

A1003

2204F0359S

2007-17

Profil

A1003

2204F0360S

2007-17

flade

A1004

2204F0361S

2007-17

flade og profil

A1004

2204F0362S

2007-17

flade og profil

A1004

2204F0363S

2007-17

flade

A1016

2204F0364S

2007-17

flade

A1016

2204F0365S

2007-17

flade

A1016

2204F0366S

2007-17

flade

A1016

2204F0367S

2007-17

Situation

A1016

2204F0368S

2007-17

Situation

A1016

2204F0369S

2007-17

flade

A1016

2204F0370S

2007-17

flade

A1016

2204F0371S

2007-17

flade

A1016

2204F0372S
2204F0373S

2007-18
2007-18

flade

A1082

2204F0374S

2007-18

flade

A1082

Beskrivelse
niv. 1 set fra S-SØ
A1161 grubehus profil
set fra S
A1375 grube med
udfældning I grubehus
A1161 set fra S
A1243 grube/grav?
Flade niv. 2. set fra Ø
A1161 grubehus profil
set fra S
A1161 grubehus nord
del flade del 2 set fra S
A1161 grubehus
norddel flade del 2 set
fra S
A1003 brønd syd del
niv. 2 set fra S
A1003 brønd profil set
fra S
A1003 brønd profil set
fra S
A1003 brønd profil set
fra
A1004 grube flade niv 1.
set fra SØ
A1004 grube profil set
fra SØ
A1004 grube profil set
fra Ø
A1016 grubehus
afrenset flade set fra V
A1016 grubehus
afrenset flade set fra Ø
A1016 grubehus halvt
bortgravet set fra V
A1016 grubehus halvt
bortgravet set fra Ø
Lerkar X121 in situ i
grubehus A1016 set fra
Ø
Lerkar X121 in situ i
grubehus A1016 set fra
Ø
A1016 bund af
grubehus set fra V
A1016 bund af
grubehus set fra V
A1016 bund af
grubehus set fra Ø
HOM2204 fototavle
A1082 grubehus flade
set fra V
A1082 grubehus flade
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Side 112 af 372
Fotoliste
Foto-nr

Dias/NegativNr

Fototype

Fra

A-nr

2204F0375S

2007-18

flade

A1084

2204F0376S

2007-18

flade

A1084

2204F0377S

2007-18

flade og profil

A1084

2204F0378S

2007-18

flade

A1084

2204F0379S

2007-18

flade

A1099

2204F0380S

2007-18

flade

A1099

2204F0381S

2007-18

flade og profil

A1082

2204F0382S

2007-18

flade og profil

A1082

2204F0383S

2007-18

flade og profil

A1099

2204F0384S

2007-18

flade

A1099

2204F0385S

2007-18

Profil

A1413

2204F0386S

2007-18

flade

A1082

2204F0387S

2007-18

flade

A1082

2204F0388S

2007-18

flade

A1082

2204F0389S

2007-18

flade

A1219

2204F0390S

2007-18

flade

A1219

2204F0391S

2007-18

flade og profil

A1219

2204F0392S
2204F0393S

2007-18
2007-18

Profil
flade

A1485
A1114

2204F0394S

2007-18

flade

A1219

2204F0395S

2007-18

flade og profil

A1114

2204F0396S

2007-18

flade

A1218

2204F0397S

2007-18

flade

A1218

2204F0398S

2007-18

flade

A1218

2204F0399S

2007-18

Profil

A1615

Beskrivelse
set fra NV
A1084 grubehus
oversigt flade set fra V
A1084 grubehus
oversigtsfoto, halvt
gravet med profil set fra
V
A1084 grubehus profil
med stolpehul set fra S
A1084 grubehus tømt
set fra V
A1099 grubehus flade
set fra V
A1099 grubehus flade
set fra V
A1082 grubehus profil +
V-del I fladen set fra V
A1082 grubehus profil +
V-del niv.2 set fra V
A1099 grubehus flade
set fra S
A1099 grubehus flade
set fra Ø
A1413 snit af stolpehul i
grubehus A1082 set fra
SØ
A1082 grubehus flade
niv. 2 SØ-del set fra NV
A1082 grubehus flade
niv. 2 SØ-del set fra NV
A1082 grubehus flade
lag h set fra V
A1219 grubehus flade
tør set fra Ø
A1219 grubehus flade
fugtig set fra Ø
A1219 grubehus profil
set fra S
A1485 profil set fra N
A1114 grubehus flade
set fra Ø
A1219 grubehus fladen
niv.2 set fra N
A1114 grubehus profil
set fra
A1218 grubehus fladen
afrenset tør set fra S
A1218 grubehus fladen
afrenset tør set fra S
A1218 grubehus fladen
afrenset fugtig set fra S
A1615 stolpehul profil
fundet i grubehus A1219
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Side 113 af 372
Fotoliste
Foto-nr

Dias/NegativNr

Fototype

Fra

A-nr

2204F0400S

2007-18

flade

A1194

2204F0401S

2007-18

Profil

A1614, A1616, A1645

2204F0402S

2007-18

Profil

A1614, A1616, A1645

2204F0403S

2007-18

flade

A1114

2204F0404S

2007-18

flade

A201

2204F0405S

2007-18

flade

A201

2204F0406S

2007-18

oversigtsbillede

A1114

2204F0407S

2007-18

flade og profil

A201

2204F0408S
2204F0409S

2007-25
2007-25

Profil

A1799, A1800

2204F0410S

2007-25

arbejdsbillede

2204F0411S

2007-25

Profil

A1435

2204F0412S

2007-25

flade og profil

A1208

2204F0413S

2007-25

flade

A1436

2204F0414S

2007-25

flade

A1436

2204F0415S

2007-25

flade og profil

A1434/1436

2204F0416S

2007-25

flade og profil

A1434

2204F0417S

2007-25

flade

A1208

2204F0418S

2007-25

flade

A1436

2204F0419S

2007-25

Profil

A1805.1, A1805.2

2204F0420S

2007-25

Profil

A1806.1, A1806.2

Beskrivelse
set fra S
A1194 grubehus fladen
afrenset fugtig set fra S
A1614, A1616 og A1645
stolpehuller i profil
fundet i bund af
grubehus A1219 set fra
S
A1614, A1616 og A1645
stolpehuller i profil
fundet i bund af
grubehus A1219 set fra
S
A1114 grubehus flade
niv. 2 gulvlag set fra S
A201 grubehus flade
niv. 1 set fra S
A201 grubehus flade
niv. 1 set fra SSØ
A1114 grubehus. Mulige
pælespor I kanten af
nedgravningen til
grubehuset. Stammer
måske fra noget risflet.
Set fra N
A201 grubehus N-profil
set fra S
HOM2204 fototavle
A1799 og A1800
stolpehuller I profil set
fra V
Arbejdsfoto af JJ amok I
bar overkrop
A1435 grubehus Øprofil N-del set fra V
A1208 grubehus
Nordprofil set fra S
A1436 grubehus flade
set fra N
A1436 grubehus flade
set fra N
A1434/A1436 profil set
fra N
A1434 profil + sydlige
gulvlag set fra S
A1208 flade niv 2 set fra
S
A1436 flade niv 2 set fra
N
A1805.1 og A1805.2
stolpehuller profil set fra
V
A1806.1 og A1806.2
stolpehuller profil set fra
Ø
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Side 114 af 372
Fotoliste
Foto-nr
2204F0421S

Dias/NegativNr
Fototype
2007-25
flade

Fra

A-nr

2204F0422S

2007-25

flade og profil

A1324

2204F0423S

2007-25

flade og profil

A1324

2204F0424S

2007-25

oversigtsbillede

A602

2204F0425S

2007-25

flade

A1324

2204F0426S

2007-25

flade

A1324

2204F0427S

2007-25

Profil

A1728

2204F0428S

2007-25

Profil

A1729

2204F0429S

2007-25

Profil

A1736

2204F0430S

2007-25

Profil

A1676

2204F0431S

2007-25

Profil

A1693

2204F0432S

2007-25

Profil

A1718

2204F0433S

2007-25

Profil

A1697

2204F0434S

2007-25

Profil

A1686

2204F0435S

2007-25

Profil

A1730

2204F0436S

2007-25

Profil

A1737

2204F0437S

2007-25

flade

A1591

2204F0438S

2007-25

flade

A1483

2204F0439S

2007-25

flade

A1483

2204F0440S

2007-25

flade

A1434/1435

2204F0441S

2007-25

flade

A1434/1435

2204F0442S

2007-25

flade og profil

A1591

A1324

Beskrivelse
A1324 grubehus flade
niv 1 set fra NØ
A1324 grubehus profil
set fra SV
A1324 grubehus profil
set fra SV
Hus A602 Trelleborghus
set fra V
A1324 grubehus
gulvniveau set fra SV
A1324 grubehus
gulvniveau set fra SV
A1728 stolpehul profil,
støttestolpe i hus A602
set fra V
A1729 stolpehul profil,
vægstolpe i hus A602
set fra V
A1726 stolpehul profil,
støttestolpe i hus A602
set fra V
A1676 stolpehul profil,
vægstolpe i hus A602
set fra V
A 1693 stolpehul profil,
vægstolpe i hus A602
set fra V
A1718 Stolpehul profil,
Gavlstolpe væg i hus
A602 set fra V
A1697 stolpehul profil,
vægstolpe i hus A602
set fra V
A1686 stolpehul profil,
vægstolpe i hus A602
set fra V
A1730 stolpehul profil,
vægstolpe i hus A602
set fra V
A1737 stolpehul profil,
støttestolpe i hus A602
set fra V
A1591 flade niv 1 set fra
S
A1483 Grubehus flade
niv 1 set fra S
A1483 Grubehus flade
niv 1 set fra S
A1434/1435 Grubehus
flade gulvniveau set fra
N
A1434/1435 Grubehus
flade gulvniveau set fra
N
A1591 profil set fra S
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Side 115 af 372
Fotoliste
Foto-nr
2204F0443S
2204F0444S

Dias/NegativNr
Fototype
2007-25
flade og profil
2007-28
flade

Fra

A-nr

2204F0445S

2007-28

flade og profil

A2000

2204F0446S

2007-28

flade og profil

A1888

2204F0447S

2007-28

flade og profil

A2000

2204F0448S

2007-28

flade

A1830

2204F0449S

2007-28

flade

A1888

2204F0450S

2007-28

Profil

A2064

2204F0451S

2007-28

flade

A2000

2204F0452S

2007-28

Profil

A1830

2204F0453S

2007-28

oversigtsbillede

A2064

2204F0454S

2007-28

oversigtsbillede

A2064

2204F0455S

2007-28

flade

A1888

2204F0456S

2007-28

flade

A1970

2204F0457S

2007-28

flade

A2034

2204F0458S

2007-28

flade og profil

A1970

2204F0459S

2007-28

flade

A1830

2204F0460S

2007-28

flade

A2064

2204F0461S

2007-28

flade

A1830

2204F0462S

2007-28

oversigtsbillede

A2064

2204F0463S

2007-28

flade

A2030

2204F0464S

2007-28

flade

A2026

2204F0465S

2007-28

flade og profil

A2034

2204F0466S

2007-28

flade

A2034

2204F0467S

2007-28

flade

A1972

A1591
A1888

Beskrivelse
A1591 profil set fra S
A1888 grubehus niv 1
flade set fra N
A2000 grubehus flade
niv 3 gulv set fra S
1888 grubehus profil set
fra Ø
A2000 grubehus
bunden + profil set fra S
A1830 grubehus niv 3
set fra S
A1888 grubehus niv 2
østlige del set fra V
A2064 grubehus niv 2
nordlige del set fra N
A2000 grubehus under
gulv, mulige pælespor
set fra S
A1830 grubehus profil 2.
Afrensning set fra N
A2064 grubehus niv 2
gulvlaget + stolpehuller
set fra SV
A2064 grubehus niv 2
gulvlaget + stolpehuller
set fra SØ
A1888 grubehus niv 4
østlige del set fra V
A1970 grubehus
overflade niv 1 set fra S
A2034 grubehus flade
niv 1 set fra S
A1970 grubehus gulvlag
niv 2 I syd samt profil
set fra S
A1830 grubehus niv 2
første gulvlag set fra S
A2064 grubehus niv 2
sydlige del set fra SV
A1830 grubehus niv 3,
andet gulvlag set fra S
A2064 grubehus niv 3
sydlige del, set fra NV
A2030 grubehus flade
niv 1 set fra Ø
A2026 grubehus flade
niv 1 set fra S
A2034 grubehus profil
set fra S
A2034 grubehus flade
niv 2 set fra Ø
A1972 grube niv 1
overflade
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Side 116 af 372
Fotoliste
Foto-nr
2204F0468S

Dias/NegativNr
Fototype
Fra
2007-28
oversigtsbillede
A2064

2204F0469S

2007-28

oversigtsbillede

A2064

2204F0470S

2007-28

oversigtsbillede

A2064

2204F0471S

2007-28

Profil

A2261

2204F0472S

2007-28

Profil

A2026

2204F0473S

2007-28

flade

A2027

2204F0474S

2007-28

oversigtsbillede

A2034

2204F0475S

2007-28

flade

A1974

2204F0476S

2007-28

flade og profil

A2030

2204F0477S

2007-28

flade

A2030

2204F0478S

2007-28

flade og profil

A2027

2204F0479S

2007-28

flade og profil

A2027

2204F0480S
2204F0481S

2007-29
2007-29

flade og profil

A1194

2204F0482S

2007-29

flade

A201

2204F0483S

2007-29

flade og profil

A1218

2204F0484S

2007-29

flade og profil

A1218

2204F0485S

2007-29

flade og profil

A1218

2204F0486S

2007-29

flade og profil

A1218

2204F0487S

2007-29

Profil

A1218

2204F0488S

2007-29

Profil

A1218

A-nr

Beskrivelse
A2064 grubehus niv 3
under gulvlaget,
tilspidsede pæle set fra
NØ
A2064 grubehus niv 3
under gulvlaget,
tilspidsede pæle set fra
NV
A2064 grubehus niv 3
under gulvlaget,
tilspidsede pæle set fra
Ø
A2261 tagbærende
stolpe i øst i A2034 med
to brændte vævevægte
set fra S
A2026 grubehus profil
set fra N
A2027 grubehus flade
niv 1 set fra Ø-SØ
A2034 grubehus gulv
niv. Stampet ler,
vævevægt og stolpehul i
øst set fra s
A1974 Grubehus flade
niv 1 set fra S
A2030 grubehus
nordprofil set fra S
A2030 flade niv 2
sydlige del set fra Ø
A2027 grubehus profil
set fra N
A2027 grubehus flade
niv 2 set fra N
HOM2204 fototavle
A1194 grubehus N-profil
+ syddel af fladen niv. 2
set fra S
A201 grubehus N-del
flade set fra S
A1218 grubehus flade
samt snit I gulvlag set
fra N
A1218 grubehus flade
samt snit I gulvlag set
fra N
A1218 grubehus flade
samt snit I gulvlag set
fra N
A1218 grubehus flade
samt snit I gulvlag set
fra N
A1218 grubehus profilen
I Ø-V snit set fra NV
A1218 grubehus profilen
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Side 117 af 372
Fotoliste
Foto-nr

Dias/NegativNr

Fototype

Fra

A-nr

2204F0489S

2007-29

Profil

A1218

2204F0490S

2007-29

flade

A201

2204F0491S

2007-29

flade

A1115

2204F0492S

2007-29

flade

A1194

2204F0493S

2007-29

Profil

A1661

2204F0494S

2007-29

Profil

A1559.1

2204F0495S

2007-29

Profil

A1559.2

2204F0496S

2007-29

flade

A1338

2204F0497S

2007-29

flade

A1129, A1480

2204F0498S

2007-29

Profil

A1338

2204F0499S

2007-29

Profil

A1338

2204F0500S

2007-29

Profil

A1338

2204F0501S

2007-29

Situation

A1338

2204F0502S

2007-29

oversigtsbillede

A1338 e

2204F0503S

2007-29

flade og profil

A1129

2204F0504S

2007-29

flade

A1129

2204F0505S

2007-29

flade

A1129

2204F0506S

2007-29

flade

A1338

2204F0507S

2007-29

flade

A1115

2204F0508S

2007-29

flade

A1218

2204F0509S

2007-29

flade

A1129

2204F0510S

2007-29

flade

A1433

Beskrivelse
I Ø-V snit set fra NV
A1218 grubehus profilen
I Ø-V snit set fra NV
A201 grubehus flade niv
2. set fra N
A1115 grubehus flade
niv 1. set fra V
A1194 grubehus,
bundlag I grubehuset
niv. 2 set fra S
A1661 tagbærende
stolpehul profil I
grubehus A201 set fra S
A1659.1 stolpehul profil
i grubehus A201 set fra
N
A1659.2 stolpehul profil
i grubehus A201 set fra
N
A1338 grubehus flade
niv. 1 set fra Ø
A1129 grubehus og
A1480 grube flade niv.1
set fra NØ
A1338 grubehus N-profil
, V-del set fra S
A1338 grubehus N-profil
, Ø-del set fra S
A1338 grubehus N-profil
set fra S
X353 vævevægt med
dekoration + plamage af
brændt ler i grubehus
A1338 set fra V
A1338 lag e rødbrændt
ler i profil (fundet i
grubehus A1338) set fa
SØ
A1129 grubehus profil +
gulvlag set fra N
A1129 grubehus gulvlag
V-del set fra S
A1129 grubehus gulvlag
Ø-del set fra S
A1338 grubehus flade
niv. 2 set fra S
A1115 grubehus flade
niv. 3 set fra S
A1218 grubehus flade
niv. 2 bundlag S-del set
fra N
A1129 grubehus flade
niv. 2 gulvlag set fra SV
A1433 grubehus flade
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Side 118 af 372
Fotoliste
Foto-nr

Dias/NegativNr

Fototype

Fra

A-nr

2204F0511S

2007-29

flade

A1431

2204F0512S

2007-29

flade

A1114/A1116

2204F0513S

2007-29

flade

A1208

2204F0514S

2007-29

flade

A1434/1435

2204F0515S

2007-29

Profil

A1787

2204F0516S

2007-30

flade

A1549

2204F0517S

2007-30

2204F0518S

2007-30

flade og profil

A1483

2204F0519S

2007-30

flade og profil

A1483

2204F0520S

2007-30

flade

A1621/1625

2204F0521S

2007-30

flade

A1483

2204F0522S

2007-30

flade

A1483

2204F0523S
2204F0524S

2007-30
2007-30

arbejdsbillede
flade

A1483
A1483

2204F0525S

2007-30

flade og profil

A1621/1625

2204F0526S

2007-30

flade

A1829

2204F0527S

2007-30

Profil

A1621/1625

2204F0528S

2007-30

flade

A1621/1625

2204F0529S

2007-30

flade og profil

A1549

2204F0530S

2007-30

flade

A1549

2204F0531S

2007-30

Situation

A1549 g

Beskrivelse
niv. 1 set fra NV
A1431 grube
(grubehus?) flade niv 1
set fra Ø
A1114 grubehus flade
niv 1 set fra S. Obs
tilføjelse dhc sept. 2012:
det kan ikke være
A1114 da den på det
tidspunkt billedet blev
taget allerede var
gravet, der i mod er der
sandsynligvis tale om
A1116
A1208 grubehus flade
niv 1 set fra S
A1434+A1435 grubehus
flade niv 1 set fra NØ
A1787 stolpehul i profil i
grubehus A1338 set fra
N
A1549 grubehus flade
niv 1 set fra N
HOM 2204 Ny film +
billede 36
A1483 grubehus profil
set fra S
A1483 grubehus profil
set fra S
A1621/1625 grubehuse
I fladen niv 1 set fra S
A1483 grubehus
gulvniveau set fra N
A1483 grubehus
gulvniveau set fra N
A1483 arbejdsfoto
A1483 grubehus
gulvniveau set fra N
A1621/1625 grubehuse
flade niv 2 set fra N
A1829 grubehus flade
niv 1 set fra SØ
A1621/1625 grubehuse
sydprofil set fra N
A1621/1625 grubehuse
niv 2 sydlige halvdel set
fra N
A1549 grubehus
nordprofil set fra S
A1549 grubehus flade
niv 2 sydlige del set fra
NØ
A1549 g ildsted i
grubehus. X547 ses til
højre i ildstedet. Set fra
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Side 119 af 372
Fotoliste
Foto-nr

Dias/NegativNr

Fototype

Fra

A-nr

2204F0532S

2007-30

Situation

A1549 g

2204F0533S

2007-30

Situation

A1549 k

2204F0534S

2007-30

flade

A1814

2204F0535S

2007-30

flade

A1549

2204F0536S

2007-30

flade

A1549

2204F0537S

2007-30

flade og profil

A1829

2204F0538S

2007-30

Profil

A1814

2204F0539S

2007-30

flade

A1830

2204F0540S

2007-30

flade

A1549

2204F0541S

2007-30

flade

A1549

2204F0542S

2007-30

flade

A2064

2204F0543S

2007-30

flade

A1987

2204F0544S

2007-30

flade og profil

A1987

2204F0545S

2007-30

Profil

A2136

2204F0546S

2007-30

flade og profil

A1987

2204F0547S

2007-30

Profil

A2064

2204F0548S

2007-30

flade

A2000

2204F0549S

2007-30

flade og profil

A1830

2204F0550S

2007-30

flade

A1830

2204F0551S

2007-30

flade

A2000

2204F0552S
2204F0553S

2008-01
2008-01

flade

A2030

2204F0554S

2008-01

flade

A1971

Beskrivelse
N
Detalje at X547 i A1549
g set fra N
X573 knust kar i A1549
k set fra N
A1814 grubehus flade
niv 1 set fra V
A1549 grubehus flade
niv 2 nordlige del set fra
S
A1549 grubehus flade
niv 2 nordlige del set fra
S
A1829 grubehus snit +
niv 2 set fra S
A1814 grubehus profil
set fra S
A1830 grubehus flade
niv 1 set fra Ø
A1549 grubehus flade
niv 3 set fra S
A1549 grubehus flade
niv 3 set fra N
A2064 grubehus flade
niv 1 set fra Ø
A1987 Grubehus profil
samt flade niv 2 set fra
S (A nr er forkert på
billedet)
A1987 Grubehus profil
samt flade niv 2 set fra
SØ (med indridsning)
A2136 stolpehul profil
(stolpe i A1549) set fra
N
A1987 Grubehus profil
og gulvlag set fra S
A2064 grubehus Profil
set fra N
A2000 grubehus flade
niv 1 set fra S
A1830 grubehus profil
set fra S
A1830 grubehus flade
niv 2 nordlige del set fra
S
A2000 grubehus flade
niv 2 sydlige del set fra
SV
HOM2204
A2030 grubehus flade
niv 2 nordlige del set fra
S
A1971 grubehus flade
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Side 120 af 372
Fotoliste
Foto-nr

Dias/NegativNr

Fototype

Fra

A-nr

2204F0555S

2008-01

Profil

A2265

2204F0556S

2008-01

Profil

A2266

2204F0557S

2008-01

flade

A1906

2204F0558S

2008-01

flade

A2015

2204F0559S

2008-01

flade

A1973

2204F0560S

2008-01

flade

A1973

2204F0561S

2008-01

flade og profil

A1971

2204F0562S

2008-01

flade og profil

A2015

2204F0563S

2008-01

flade

A1973.2

2204F0564S

2008-01

flade

A1971

2204F0565S

2008-01

Profil

A2015

2204F0566S

2008-01

flade og profil

A1906 a

2204F0567S

2008-01

flade og profil

A1906

2204F0568S

2008-01

Profil

A1888

2204F0569S

2008-01

flade og profil

A2015

2204F0570S

2008-01

flade og profil

A238

2204F0571S

2008-01

flade

A1906 a

2204F0572S

2008-01

flade

A1906 a

2204F0573S

2008-01

flade

A1840

2204F0574S

2008-01

flade

A1840

Beskrivelse
niv 1 set fra Ø
A2265 stolpehul profil
(tagbærende stolpe i
A2027) set fra N
A2266 stolpehul profil
(tagbærende stolpe i
A2027) set fra N
A1906 flade niv 1 set fra
SV
A2015 grubehus niv 1
set fra S
A1973 grubehus og
grube flade niv 1 set fra
Ø
A1973 grubehus og
grube flade niv 1 set fra
Ø
A1971 grubehus niv 2
gulvlag (regnvejr) set fra
S
A2015 grubehus flade
niv 2 set fra S
A1973.2 grubehus flade
niv 2 nordlige del set fra
S
A1971 grubehus flade
niv 2 gulvlag nordlige
halvdel set fra S
A2015 grubehus profil
set fra S
A1906 grubehus
gulvlaget A1906a i niv 2
nordlige halvdel set fra
N
A1906 grubehus profil
set fra N
A1888 grubehus
sydprofil, vestdel set fra
N
A2015 grubehus profil
samt gulvlag i sydlig
halvdel set fra SV
A238 grubehus? Flade
niv 1 set fra V
A1906 grubehus flade
niv 2, A1906a gulvlaget
set fra S
A1906 grubehus flade
niv 2, A1906a gulvlaget
set fra N
A1840 grubehus flade
niv 1 nordlige del set fra
V
A1840 grubehus flade
niv 1 set fra S
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Fotoliste
Foto-nr
2204F0575S

Dias/NegativNr
Fototype
2008-01
Profil

2204F0576S

2008-01

flade

A1841

2204F0577S

2008-01

Situation

A1906 a

2204F0578S

2008-01

flade

A1839

2204F0579S

2008-01

flade

A1837

2204F0580S

2008-01

flade

A1906 g

2204F0581S

2008-01

flade og profil

A1841

2204F0582S

2008-01

flade og profil

A1840

2204F0583S

2008-01

flade og profil

A1839

2204F0584S

2008-01

flade og profil

A1839

2204F0585S

2008-01

flade og profil

A1840

2204F0586S

2008-01

flade og profil

A1837

2204F0587S
2204F0588S

2008-02
2008-02

flade

A1839

2204F0589S

2008-02

Situation

A1839

2204F0590dig

oversigtsbillede

2204F0591dig

oversigtsbillede

2204F0592dig

oversigtsbillede

2204F0593dig

oversigtsbillede

2204F0594dig

oversigtsbillede

2204F0595dig

oversigtsbillede

2204F0596dig

oversigtsbillede

Fra

A-nr
A2285

Beskrivelse
A2285 Stolpehul profil
set fra S (tagbærende
stolpe i A2015)
A1841 grubehus flade
niv 1 set fra S
Detalje foto af ubrændte
vævevægte i A1906a
set fra SV
A1839 grubehus flade
niv 1 set fra V
A1837 grubehus flade
niv 1 set fra V
A1906 grubehus under
gulv A1906g ses samt
pælespor rundt langs
kanten set fra
A1841 grubehus
nordprofil + flade niv 2 i
sydlige del set fra S
A1840 grubehus flade
niv 2 samt profil set fra
N
A1839 grubehus profil
set fra S
A1839 grubehus flade
niv 2 sydlige halvdel set
fra S
A1840 grubehus profil
set fra N
A1837 grubehus profil
samt flade niv 2 nordlige
del set fra N
Ny film
A1839 grubehus bund +
vævevægte set fra S
Detalje af vævevægte I
A1839 set fra S
Luftfoto med markering
af grubehuse. Sydlig del
af udgravningen.
Luftfoto med markering
af grubehuse. Sydlig del
af udgravningen.
Luftfoto med markering
af grubehuse. Midterste
del af udgravningen.
Luftfoto med markering
af grubehuse.
Nordligste del af
udgravningen.
Luftfoto af udgravningen
set fra syd.
Luftfoto lodfoto af hele
udgravningen.
Luftfoto af udgravningen
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Fotoliste
Foto-nr

Dias/NegativNr

Fototype

2204F0597dig

oversigtsbillede

2204F0598dig

oversigtsbillede

2204F0599R

røngten

2204F0600R

røngten

2204F0601R

røngten

2204F0602R
2204F0603R
2204F0604R

røngten
røngten
røngten

2204F0605R
2204F0606R
2204F0607R
2204F0608R

røngten
røngten
røngten
røngten

2204F0609R
2204F0610R
2204F0611R
2204F0612R
2204F0613R

røngten
røngten
røngten
røngten
røngten

2204F0614R

røngten

2204F0615R

røngten

2204F0616R

røngten

2204F0617R

røngten

2204F0618R

røngten

2204F0619R

røngten

Fra

A-nr

Beskrivelse
set fra syd.
Luftfoto af udgravningen
set fra nord.
Luftfoto af udgravningen
og Hatting set fra nord.
X729 del af
rasleblik/remendebeslag
(hører sammen med
X728 og X755)
X755 del af
rasleblik/remendebeslag
(hører sammen med
X728 og X729)
X728 del af
rasleblik/remendebeslag
(hører sammen med
X755 og X729)
X723 del af fibel
X750 lille kniv
X86 rund skive evt med
nål. Fibel?
X758 ildstål
X39 sølvmønt
X38 borgerkrigsmønt
X134, X183, X722,
X740
X744 bronze
X727 spore
X727 detalje af spore
X727 detalje af spore
X176, X230, X286,
X346, X347, X412,
X477, X478, X745,
X786, X834, X851
X39, X86, X177, X179,
X334, X335, X336,
X344, X403, X476,
X627, X645, X723,
X750
X751, X758, X850,
X881, X882, X904,
X909, X919, X935
X38, X39, X40, X41,
X42, X107, X108, X154,
X181, X182, X229,
X257_1
X284, X285, X326,
X337, X338, X345
X348, X356, X373,
X374, X407, X408,
X414, X415, X460,
X474, X475, X511,
X548, X611, 646
X685, X728, X729,
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Fotoliste
Foto-nr

Dias/NegativNr

Fototype

Fra

A-nr

Beskrivelse
X746, X752, X755,
X760, X826, X863,
X867, X868, X875,
X905, X911, X915,
X918
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Tegningsliste

THenvisninger
Beskrivelse
nr
1 A1339, A1340, A1341, Grubehus A1012 niv. 2
A1342, A1343, A1344,
A1345, A1346, A1347,
A1348, A1349, A1350,
A1351, A1352, A1353,
A1354, A1355, A1356,
A1357, A1358, A1359,
A1360 og A1361
2 A1012 a, A1012 b,
Grubehus A1012 profiltegning
A1349, A1357
samt beskrivelse af A1012 a,b,
A1349 og A1357
3 A1243
A1243 niv 2 samt profil 1 og 2.
beskrivelse af A1243 a,b,c,d,e,h
4 A1161, A1370, A1371, grubehus A1161 niv 2 sydlig
A1372, A1373, A1375, halvdel
A1376, A1377, A1378
5 A1161 a, A1161 b,
Grubehus A1161 niv 2 nordlige
A1161 j, A1373,
halvdel, lagbeskrivelse af A1161 j
A1376, A1378
og A1373 samt
konstruktionsbeskrivelse
6 A1161a, A1161b,
grubehus A1161 profiltegning nA1161c, A1161d,
profil samt beskrivelse af A1161
A1161e, A1161f,
a-i samt A1377.
A1161g, A1161h,
A1161i, A1377
7 A1000, A1001, A1333, Grube A1000 flade og snit samt
A1334, A1397, A1398 beskrivelse af A1000, A 1397,
A1398 og undergrunden.
8 A1003, A1385, A1386, brønd/grube A1003 flade s-del
A1387, A1388, A1389 niv 2
9 A1003, A1003 c,
Brønd/grube A1003 flade s-del
A1003 d, A1003 e,
niv 3, n-del niv 2. snit og
A1003 f, A1392,
beskrivelse af A1392, A1394,
A1393, A1394, A1399, A1399, A1400, A1401.
A1400, A1401
10 A1003 a, A1003 b,
Brønd/grube A1003 profil samt
A1003 c, A1003 d,
beskrivelse af lagene A1003 a-m
A1003 e, A1003 f,
A1003 g, A1003 h,
A1003 i, A1003 j,
A1003 k, A1003 l,
A1003 m
11 A1016 a, A1016 b,
Grubehus A1016 flade n-del niv

Målestok

Tegningstype

1:20

Flade

1:20

Profil

1:20

Flade og Profil

1:20

Flade

1:20

Flade

1:20

Profil

1:20

Flade og Profil

1:20

Flade

1:20

Flade og Profil

1:20

Profil

1:20

Flade og Profil
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12
13

14

15

16

17
18
19

20

21
22

23

A1016 c, A1016 d,
1, s-del niv 2. samt profil.
A1016 e, A1402,
Beskrivelse af lagene A1016 a-e
A1403, A1404, A1405 samt snit og beskrivelse af
A1402, A1403, A1404 og A1405
A1004a, A1004 b,
Grube A1003 flade og profil samt
A1004 c
beskrivelse af lagene A1003 a-c.
A1082, A 1082 a, A
Grubehus A1082 (A600 og A601)
1082 b, A 1082 c, A
flade niv 2 og profil. Beskrivelse
1082 d, A 1082 e, A
af lagene A1082 a-e, g-i samt snit
1082 g, A 1082 h, A
og beskrivelse af A1413, A1415
1082 i, A 1082 j,
og A1416
A1413, A1415, A1416,
A1417, A1418, A1419,
A1422, A1423
A1082, A600, A601, Grubehus A1082, også kaldt
A1413, A1415, A1417, A600 og A601,
A1418
konstruktionsbeskrivelse
(tegning 1 af 2, se også T15)
A1082, A600, A601, Grubehus A1082, også kaldt
A1413, A1415, A1417, A600 og A601,
A1418
konstruktionsbeskrivelse
(tegning 2 af 2, se også T14).
Derudover matrix for lagene
A1084, A1084 a,
Grubehus A1084 flade og
A1084 b, A1084 c,
profiltegning samt beskrivelse af
A1407, A1408, A1409, lagene A1084 a-c. derudover snit
A1410, A1411, A1412 og beskrivelse af A1407, A1408,
A1409, A1410, A1411, A1412
samt konstruktionsbeskrivelse af
A1084.
A1082, A1082 b,
Grubehus A1082 flade niv 1.
A1082 c, A1082 f
Samt beskrivelse af A1082 f.
A1099, A1099 a,
Grubehus A1099 profiltegning af
A1099 c, A1099 d.
østprofil nordlige del.
A1099, A1099 a,
Grubehus A1099 nordprofil samt
A1099 c, A1099 e,
flade niv 2. Derudover snit og
A1414
beskrivelse af A1414
A1099, A1099 f,
Grubehus A1099 flade niv 3
A1099 g, A1414,
A1420, A1421, A1424,
A1425, A1426, A1427
A1099, A1099 a
Grubehus A1099 flade niv 1.
A1099, A1099 a,
Grubehus A1099 østprofil sydlige
A1099 b, A1099 c,
del. Lagbeskrivelse af A1099 a-g
A1099 d, A1099 e,
samt konstruktionsbeskrivelse.
A1099 f, A1099 g
A1219, A1219 a,
Grubehus A1219 nordprofil samt
A1219 b, A1219 c,
beskrivelse af A1219 a-e og l.
A1219 d, A1219 e,
derudover snit og beskrivelse af

1:20

Flade og Profil

1:20

Flade og Profil

Ikke
målfast

konstruktionsbeskrivelse

Ikke
målfast

konstruktionsbeskrivelse

1:20

Flade, profil og
konstruktionsbeskrivelse

1:20

Flade

1:20

Profil

1:20

Flade og Profil

1:20

Flade

1:20
1:20

Flade
Profil

1:20

Profil
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24

25

26

27

A1219 l, A1485,
A1614, A1615, A1616,
A1642, A1643, A1644,
A1646
A1219, A1219 a,
A1219c, A1219 d,
A1219 e, A1219 h,
A1219 i, A1219 j,
A1219 k, A1614,
A1615, A1616, A1642,
A1643, A1644, A1645,
A1646
A1219, A1219 a,
A1219 b, A1219 c,
A1219 d, A1219 e,
1219 f, A1219 g,
A1483, A1484, A1485
A1219, A1219 a,
A1219 b, A1219 c,
A1219 d, A1219 e,
A1219 j, A1219 l,
A1614, A1615, A1616,
A1642, A1643, A1644,
A1646
A1114, A1114 c,
A1114 e, A1647,
A1648, A1649, A1650,
A1651, A1652, A1653,
A1654, A1655, A1656

A1485, A1614, A1615, A1616,
A1642, A1643, A1644 og A1646.

Grubehus A1219 flade niv 2 samt 1:20
beskrivelse af lagene A1219 h-k.

Flade

Grubehus A1219 flade niv 1 samt 1:20
beskrivelse af lagene A1219 f og
A1219 g.

Flade

Grubehus A1219
konstruktionsbeskrivelse samt
matrix over lagene.

konstruktionsbeskrivelse

Ikke
målfast

Grubehus A1114 flade niv 2 samt 1:20
snit og beskrivelse af
dyregange/stagehuller? Og
A1647, A1648, A1649, A1650,
A1651, A1652, A1653, A1654,
A1655, A1656
28 A1114, A1114 a,
Grubehus A1114 flade niv 1 samt 1:20
A1114 b, A1114 c,
profil. Beskrivelse af lagene
A1114 d, A1114 e,
A1114 a-e samt
A1647, A1647, A1648, konstruktionsbeskrivelse.
A1649, A1650, A1651,
A1652, A1653, A1654,
A1655, A1656
29 A1218, A1218 a,
Grubehus A1218 flade niv 1 samt 1:20
A1218 b, A1218 c,
beskrivelse af A1218 a.
A1218 d, A1218 e,
A1218 f
30 A1218, A1218 a,
Grubehus A1218 profil samt
1:20
A1218 b, A1218 c,
beskrivelse af lagene A1218 a-e
A1218 d, A1218 e,
og A1218 g-o
A1218 g, A1218 h,
A1218 i, A1218 j,
A1218 k, A1218 l,
A1218 m, A1218 n,
A1218 o, A1791

Flade

Flade, profil og
konstruktionsbeskrivelse

Flade

Profil
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31 A201, A201 a, A201 b,
A201 c, A201 d
32 A201, A201 a, A201 b,
A201 d, A201 e, A201
f, A1659_1, A1659_2,
A1660, A1661

33

34

35

36
37

38

39

40
41
42

Grubehus A201 flade niv 1.

Grubehus A201 profil samt
beskrivelse af lagene A201
a,b,d,e,f. Snit og beskrivelse af
A1659_1, A1659_2, A1660 og
A1661. Derudover en
konstruktionsbeskrivelse af
A201.
A201, A201 a, A201 c, Grubehus A201 flade niv 2
A201 d, A201 e,
A1659_1, A1659_2,
A1660, A1661, A1662
A1218, A1218 e
Grubehus A1218 flade niv 1
sydlige del (formålet med
tegningen er at vise
udstrækningen af konteksten
A1218 e)
A1012, A1012 a,
Grubehus A1012 flade niv 2, 2.
A1339, A1340, A1341, rentegning. Samt beskrivelse af
A1342, A1344, A1345, A1339, A1340, A1341, A1342,
A1346, A1347, A1348, A1344, A1345, A1346, A1347.
A1349, A1350, A1352,
A1353, A1354, A1355,
A1356, A1357, A1358,
A1359, A1360, A1361
A1012, A1359
konstruktionsbeskrivelse af
grubehus A1012
A1218, A1658, A1746, Grubehus A1218 nordlige del
A1657, A1748,
fladetegning niv. 2
A1218m, A1218p,
Anlægsbeskrivelser af lagene
A1218q, A1218r,
A1218 p, q og r
A1749
A1194, A1194 a,
Grubehus A1194 flade niv 1 og
A1194 b, A1194 c,
profiltegning samt
A1194 d, A1194 e1,
anlægsbeskrivelse af lagene
A1194 f1, A1747
A1194 a - d samt e1 og f1.
A1194 a, A1194 b,
Grubehus A1194 fladetegning
A1194 c, A1194 d,
niv 2 samt beskrivelser af lagene
A1194 e2, A1194 f2, A1194 a-d, e2, f2 og A1742-1745
A1742, A1743, A1744, og A1747
A1745, A1747
A1194, A1742, A1747 konstruktionsbeskrivelse af
A1194
A1338, A1338 i
fladetegning af Grubehus A1338
A1338, A1338 a,
profiltegning af grubehus A1338
A1338 b, A1338 c,
samt lagbeskrivelser af lagene aA1338 d, A1338 e,
e. Snit og beskrivelser af A1781,
A1781, A1782, A1784, A1782, A1784, A1787.1 - A1789,

1:20

Flade

1:20

Profil

1:20

Flade

1:20

Flade

1:20

Flade

Ikke
målfast
1:20

konstruktionsbeskrivelse

1:20

Flade og Profil

1:20

Flade

Ikke
målfast
1:20
1:20

konstruktionsbeskrivelse

Flade

Flade
Profil
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A1787.1, A1787.2,
A1788, A1789, A1799,
A1800, A1801, A1802,
43 A1338, A1338 b,
A1338 d, A1338 f,
A1338 g, A1338 h,
A1781, A1782, A1783
44 A1218, A1218 c,
A1218 d, A1218 h,
A1218 l, A1218 m,
A1218 s, A1790,
A1791
45 A1129, A1480, A1135
46 A1129, A1129 b,
A1129 c, A1129 d,
A1129 e, A1129 f,
A1129 f2, A1129 g,
A1785, A1786
47 A1129, A1129 a,
A1129 b, A1129 c,
A1129 d, A1129 e,
A1129 f, A1480,
A1785, A1786

48
49
50

51

52
53

A1799 - A1802

fladetegning af Grubehus A1338 1:20
niv. 2

Flade

Grubehus A1218 fladetegning
niv 2 bundlag sydlig halvdel

1:20

Flade

grubehus A1129 fladetegning niv 1:20
1
Grubehus A1129 fladetegning
1:20
niv 2 samt beskrivelse af lagene
f2 og g

Flade

Grubehus A1129 profiltegning,
profiltegning af grube A1480,
beskrivelser af A1129 a-f og
1480, snit og beskrivelse af
A1785-1786 samt
konstruktionsbeskrivelse af
A1129.
A1218
Grubehus A1218 bundniveau
A1218, A1658, A1748, Grubehus A1218
A1790, A1791
konstruktionsbeskrivelse
A1115, A1115 a,
Profiltegning af grubehus A1115
A1115 b, A1115 c,
samt lagbeskrivelser af lagene
A1115 d, A1115 e,
A1115 a - A1115 l. snit og
A1115 f, A1115 g,
beskrivelse af A1792 - A1796
A1115 h, A1115 i,
A1115 j, A1115 k,
A1115 l, A1792,
A1793, A1794, A1795,
A1796
A1115, A1115 b,
fladetegning af grubehus A1115
A1115 c, A1115 d,
niv 3 samt snit og beskrivelse af
A1115 e, A1115 h,
A1798
A1115 j, A1115 l,
A1792, A1793, A1794,
A1795, A1796, A1797,
A1798
A1115, A1798
Grubehus A1115 fladetegning
niv 2
A1115, A1115 a,
Grubehus A1115 fladetegning
A1115 d, A1115e,
niv 1 samt

Flade

1:20

Flade, profil og
konstruktionsbeskrivelse

1:20
Ikke
målfast
1:20

Flade
konstruktionsbeskrivelse

1:20

Flade

1:20

Flade

1:20

Flade, profil og
konstruktionsbeskrivelse
128
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A1115g
54 A1338, A1338 e,
A1338 j, A1338 k,
A1781, A1784, A1787,
A1788, A1789, A1799,
A1800, A1801, A1802
55 A1338
56 A1116, A1116 a,
A1116 b, A1116 c,
A1116 d, A1116 e,
A1116 f
57 A1433, A1433 a,
A1433 b
58 A1431, A1431 a,
A1431 b
59 A1433, 1433 e,
A1810, A1804
60 A1433, A1433 a,
A1433 b, A1433 c,
A1433 d, A1810,
A1804

61 A1208, A1208 a,
A1208 b, A1208 c,
A1208 d, A1805.1,
A1805.2, A1806.1,
A1806.2, A1809

konstruktionsbeskrivelse
Grubehus A1338 fladetegning
niv 3 samt lagbeskrivelser af
A1338 j, e og k

1:20

Flade

konsstruktionsbeskrivelse af
Grubehus A1338
A1116 flade niv 1, profil samt
konstruktionsbeskrivelse

Ikke
målfast
1:20

konstruktionsbeskrivelse

Grubehus A1433 flade niv 1 samt
beskrivelse af fyld a og b.
Grube A1431 flade niv 1,
profiltegning samt beskrivelse af
fyld a og b.
Grubehus A1433 flade niv 2 samt
fyldbeskrivelse af 1433 e
Profiltegning og
konstruktionsbeskrivelse af
grubehus A1433 samt
beskrivelse af A1433 a, c og d.
Snit og beskrivelse af A1804 og
A1810
Grubehus A1208 profil og
konstruktionsbeskrivelse samt
beskrivelse af lagene A1208 a-d.
snit og beskrivelse af A1805.1 og
.2 samt A1806.1 og .2 og
beskrivelse af A1809
Grubehus A1208 flade niv 2 samt
beskrivelser af lagene A1208 d-f

1:20

Flade

1:20

Flade og Profil

1:20

Flade

1:20

Profil og
konstruktionsbeskrivelse

1:20

Profil og
konstruktionsbeskrivelse

1:20

Flade

1:20
1:20

Flade
Profil

1:20

Flade og
konstruktionsbeskrivelse

1:20
1:20

Flade
Profil og
konstruktionsbeskrivelse

62 A1208, A1208 d,
A1208 e, A1208 f,
A1806.1 og .2,
A1805.1 og .2, A1809
63 A1436, A1436 a
Grubehus A1436 niv 1
64 A1436, A1436a,
Grubehus A1436 profiltegning
A1807, A1808
samt beskrivelse af fyld a, snit og
beskrivelse af A1807 og A1808
65 A1436, A1436 a,
grubehus A1436 flade niv 2,
A1436 b, A1807,
beskrivelse af fylden A1436 a og
A1808
b samt konstruktionsbeskrivelse
66 A1324
Grubehus A1324 flade niv 1.
67 A1324, A1324 a,
Grubehus A1324
A1324 b, A1324 c,
konstruktionsbeskrivelse,
A1324 d, A1811
profiltegning og beskrivelse af
lagene a - d samt snit og
beskrivelse af A1811.

Flade, profil og
konstruktionsbeskrivelse
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68 A1324, A1324 e,
A1324 f, A1812,
A1813
69 A1434, A1434a,
A1434 b, A1434 c,
A1434 d, A1434 e,
A1434 f, A1434 g,
A1434 h, A1434 i,
A1434 j, A1434 k,
A1434 l, A1434 m,
A1434 n, A1434 o,
A1434 p, A1434 q,
A1434 r. A1803,
A1942, A1943, A1944,
A1948, A1949, A1950,
A1951, A1952
70 A1434, A1434 e,
A1434 c, A1434 l,
A1434 o, A1434 r,
A1434 s, A1434 t,
A1803, A1942,
A19443, A1944,
A1948, A1949, A1950,
A1951, A1952
71 A1434
72 A1591, A1591 a,
A1591 b, A1591 c,
A1591 d, A1591 e,
A1591 f, A1591 g,
A1591 h, A1941
73 A1591, A1591 g,
A1591 h, A1591 i,
A1945, A1946, A1947

74 A1434, A1434 a,
A1434 b, A1434 c,
A1434 d, A1434 e,
A1434 f, A1434 g
75 A1483, A1483 a
76 A1483, A1483 a,
A1483 b, A1483 c,

77 A1483, A1483 a,
A1483 b, A1483 c,
A1961, A1962
78 A1814, A1814 a,

Grubehus A1324 flade niv 2 samt 1:20
beskrivelse af fylden e+f. Snit og
beskrivelse af A1812 og A1813
Grubehus A1434 profil samt
1:20
beskrivelse af lagene g-r. snit og
beskrivelse af stolpehullerne
A1803, A1942-A1944, A1948A1952

Flade

Grubehus A1434 flade niv 2 samt 1:20
beskrivelse af lagene A1434 o, r,
s, t

Flade

Grubehus A1434 flade niv 1
1:20
Grubehus A1591 flade niv 1 samt 1:20
profil og beskrivelse af lagene
A1591 a-h

Flade
Flade og Profil

Grubehus A1591 flade niv 2.
beskrivelse af A1591 i samt
konstruktionsbeskrivelse af
A1591. snit og beskrivelse af
A1945-A1947
Grubehus A1434 profiltegning og
beskrivelse af lagene A1434 a-f
samt konstruktionsbeskrivelse af
A1434
Grubehus A1483 flade niv 1 samt
lagbeskrivelse af A1483 a
Grubehus A1483
konstruktionsbeskrivelse og
profil samt beskrivelse af lagene
a, b og c.
Grubehus A1483 flade niv 2.
samt snit og beskrivelse af A1961
og A1962
Grubehus A1814 profil, flade og

1:20

Flade og
konstruktionsbeskrivelse

1:20

Profil og
konstruktionsbeskrivelse

1:20

Flade

1:20

Profil og
konstruktionsbeskrivelse

1:20

Flade

1:20

Flade, profil og

Profil
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A1814 b, A1814 c,
A1814 d, A1814 e,
A1814 f, A1814 g,
A1814 h
79 A1829, A1829 a,
A1829 b, A2138,
A2137
80 A1829, A2138, A2139

81 A1549, A1549 a,
A1549 b, A1549 c,
A1593, A1953, A
82 A1549 e, A1549 f,
A1549 g, A1549 h,
A1549 i, A1549 j,
A1549 k, A1549 l,
A1594, A1593, A2136
83 A1549, A1549 g,
A1549 i, A1549 m,
A1593, A1594, A2136,
A2147, A2148, A2149,
A2150, A2152, A2153,
A2154, A2155, A2156,
A2157
84 A1549, A1549 a,
A1549 b,A1549 c,
A1549 d, A1593,
A1953, A1956, A1594,
A2156, A2155, A2157,
2154
85 A1549
86 A1987, A1987 a,
A1987 b, A1987 c,
A1987 d, A2159,
A2160

87 A2000, A2000 a,
A2000 b, A2000 c,
A2000 d, A2000 e,
A2000 f, A2000 g,
A2000 h, A2000 i,
A2199, A2200
88 A2000, A2000a,
A2000b, A2000 c,
A2000 d, A2000 e,

Side 131 af 372
konstruktionsbeskrivelse

konstruktionsbeskrivelse samt
beskrivelse af lagene a, b, c, d, e,
f, g og h
Grubehus A1829 flade niv 1,
1:20
profiltegning og beskrivelse af
A1829 a
A1829 Grubehus
konstruktionsbeskrivelse samt
snit og beskrivelse af A2137,
A2138, A2139
Grubehus A1549 flade niv 1 samt 1:20
beskrivelse af A1955, A1956 og
A1593(A1953)
Grubehus A1549 flade niv 2 samt 1:20
beskrivelse af lagene e, f, g, h, i,
j, k og l.

Flade og Profil

Grubehus A1549 flade niv 3 samt 1:20
beskrivelse af laget m, snit og
beskrivelse af A2147-A2150,
A2152 og A2153

Flade

Grubehus A1549 profil samt
beskrivelse af lagene a, b, c, d.
beskrivelse af A159371953,
A1594, A1956. snit og
beskrivelse af A2154 - A2157

Profil

1:20

konstruktionsbeskrivelse

Flade

Flade

Grubehus A1549
konstruktionsbeskrivelse
Grubehus A1987 flade niv 1 og 2, 1:20
profil og
konstruktionsbeskrivelse samt
beskrivelse af lagene a, b, c, d.
Snit og beskrivelse af A2159 og
A2160
Grubehus A2000 flade niv 1 samt 1:20
beskrivelse af lagene a, b, c, d, e,
f, g, h, i. Snit og beskrivelse af
A2199 og A2200

konstruktionsbeskrivelse

Grubehus A2000 flade niv 2,
profiltegning samt
konstruktionsbeskrivelse

Flade, profil og
konstruktionsbeskrivelse

1:20

Flade, profil og
konstruktionsbeskrivelse

Flade
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89
90

91

92
93

94

95

A2000 f, A2000 g,
A2000 h, A2000 i,
A2199, A2200
A1970, A1970 a,
A1970 b
A2034, A2034 a,
A2034 b, A2034 c,
A2034 d, A2034 e,
A2034 f, A2034 g
A2034, A2034 a,
A2034 b, A2034 c,
A2034 d, A2034 e,
A2034 f, A2034 g,
A2034 h, A2034 i,
A2034 j, A2034 k,
A2261, A2262, A2263,
A2264, A2265
A1970
A1621, A1621 c,
A1621 f, A1621 h,
A1621 k, A1621 l,
A1621 m A1625,
A1625 aa, A1957,
A1958, A1958.2,
A1959, A1959.2,
A1960
A1621, A1621 a,
A1621 b, A1621 c,
A1621 d, A1621 e,
A1621 f, A1621 g,
A1621 h, A1621 i,
A1621 j, A1625,
A1625 aa, A1957,
A1958, A1959, A1960
A1972, A1972 a,
A1972 b, A1972 c,
A1972 d, A1972 e,
A2258,

Gruben A1970 flade niv 1 samt 1:20
profil
Grubehus A2034 flade niv 1 samt 1:20
beskrivelse af lagene a, b, c, d, e,
f, g. Og konstruktionsbeskrivelse
af grubehuset
Grubehus A2034 profil og flade 1:20
niv 2 samt beskrivelse af lagene
h, i, j. Snit og beskrivelse af
A2261, A2262, A2263, A2264,
A2265

Flade og Profil

Grube A1970 flade niv 2
1:20
Grubehusene A1621 og A1625
1:20
flade niv 2 samt beskrivelse af
lagene k, l, m. Snit og beskrivelse
af A1958.2 og A1959.2

Flade
Flade

Grubehusene A1621 og A1625
1:20
flade niv 1 samt profil og
lagbeskrivelser af fylden A1621
a, b, c, d, e, f, g, h, i og j. samt
A1625 aa. Snit og beskrivelse af
A1957, A1958, A1959 og A1960.

Flade og Profil

Grubehus A1972 flade niv 1 og
niv 2, profil,
konstruktionsbeskrivelse samt
beskrivelser af lagene a, b, c, d.
snit af A1972 e og A2258.
96 A2028, A2028 a,
Grube A2028 profil og
A2028 b, A2028 c,
beskrivelse af lagene a, b, c, d.
A2028 d, A2022,
Beskrivelse af gruberne A2022,
A1853, A1863, A1973, A1863, A1853. Profiltegning af
A1973.1 A1973.2,
gruben A1973.1 og Grubehuset
A1973 a, A1973 b,
A1973. 2 samt beskrivelse af
A1973 c, A2269,
lagene 1973 a, b, c. Beskrivelse
A2270
af A2269.
97 A1621, A1625
Grubehus A1621 og A1625
konstruktionsbeskrivelser.

Flade og
konstruktionsbeskrivelse

Flade og Profil

1:20

Flade, profil og
konstruktionsbeskrivelse

1:20

Profil

konstruktionsbeskrivelse
132
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98 A2030, A2030 a,
A2030 b, A2030 e,
A2030 j
99 A2030 d, A2030 e,
A2030 g, A2030 h,
A2030 l, A2030 m,
A2030 n, A2030 o,
A2259, A2260, A2268
100 A2030 a, A2030 b,
A2030 c, A2030 d,
A2030 e, A2030 f,
A2030 g, A2030 h,
A2030 i, A2030 j,
A2030 k, A2030 o,
A2259, A2260, A2268
101 A2030
102 A1973, A1973d,
A1973 e, A1973 f,
A1973 g, A1973 h,
A1973 i, A1973 j,
A1973 k, A1973 l
103 A1973, A1973 f,
A1973 g, A1973 m,
A1973 n, A2269,
A2270, A2274,
A1973.1, A1973.2,
1973.3
104 A1974, A1974 a,
A1974 b, A1974 c
105 A1888, A1188 a,
A1888 h, A1888 i,
A1888 j, A177
106 A1888, A1888 d,
A1888 i, A1888 k,
A177
107 A1888, A1888 d,
A2224, A2275, A2276
108 A1888, A1888 a,
A1888 b, A1888 c,
A1888 d, A1888 e,
A1888 f, A1888 g,
A1888 l, A1888 m,
A2224, A2275, A2276
109 A1971, A1971 a,
A1971 b
110 A1971, A1971 b,

Grubehus A2030 fladetegning
niv 1.

1:20

Flade

Grubehus A2030 flade niv 2 samt 1:20
beskrivelse af lagene l, m, n

Flade

Grubehus A2030 profiltegning
1:20
samt beskrivelse af lagene a, b, c,
d, e, f, g, h, i, j, k, o. Snit og
beskrivelse af A2259, A2260 og
A2268

Profil

Grubehus A2030
konstruktionsbeskrivelse
Grubehus A1973 flade niv 1 samt 1:20
beskrivelse af lagene e, f, g, h, i,
j, k, l

konstruktionsbeskrivelse

Grubehus A1973.1 flade niv 2,
1:20
beskrivelse af lagene m og n
samt konstruktionsbeskrivelse af
A1973.1 og .2

Flade og
konstruktionsbeskrivelse

Grube A1974 flade niv 1 og
1:20
profiltegning samt beskrivelse af
lagene a, b, c
Grubehus A1888 flade niv1/2
1:20

Flade og Profil

Grubehus A1888 flade niv 3 samt 1:20
beskrivelse af laget k

Flade

Grubehus A1888 flade niv 4 samt 1:20
konstruktionsbeskrivelse
Grubehus A1888 profiltegninger 1:20
samt beskrivelse af lagene a, b, c,
d, e, f, g, l, m samt snit og
beskrivelse af A2224 og A2275

Flade og
konstruktionsbeskrivelse
Profil

Grubehus A1971 flade niv 1 og 1:20
profiltegning. Beskrivelse af fyld
a og b.
Grubehus A1971 flade niv 2 samt 1:20

Flade og Profil

Flade

Flade

Flade og
133

111

112
113

114

115

116

117

118

119
120

A2277, A2278, A2279 konstruktionsbeskrivelse. Snit og
A2284
beskrivelse af A2277, A2278,
A2279 og A2284
A2026, A2026 a,
Grubehus flade niv 1,
A2026 b, A2026 c,
profiltegning samt lagbeskrivelse
A2257, A2256
af lagene a, b, c. snit og
beskrivelse af stolpehullerne
A2256 og A2257
A1830, A1830 a
Grubehus A1830 flade niv 1 samt
beskrivelse af laget a
A1830, A1830 e,
Grubehus A1830 flade niv 2 samt
A1830 f, A1830 k,
beskrivelse af lagene e, f og k
A2182, A2183, A2193
A1830, A1830 a,
Grubehus A1830 profiltegning og
A1830 b, A1830 c,
beskrivelse af lagene, a, b, c, d, e,
A1830 d, A1830 e,
g, h. Derudover snit og
A1830 g, A1830 h,
beskrivelse af stolpehullerne
A1830 i, A1830 j,
A2182, A2183, A2193, A2194,
A2182, A2183, A2193, A2195, A2196, A2197, A2231,
A2194, A2195, A2196, A2232
A2231, A2232
A1830, A1830 i,
Grubehus A1830 flade niv 3,
A1830 j, A1830 l,
konstruktionsbeskrivelse samt
A2182, A2183, A2193, beskrivelse af lagene i, j, l
A2194, A2195, A2196,
A2197, A2231, A2232
A238, A238 a, A238 b, Flade niv 1, profil og
A2286
konstruktionsbeskrivelse,
beskrivelse af lagene a og b samt
snit og beskrivelse af A2286
A2015, A2015 a,
Grubehus A2015 flade niv 2,
A2015 b, A2015 c,
profiltegning samt beskrivelse af
A2015 d, A2015 e,
lagene a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k,
A2015 f, A2015 g,
o, p, q, r. derudover snit og
A2015 h, A2015 i,
beskrivelse af A2281, A2282,
A2015 j, A2015 k,
A2283, A2284, A2285
A2015 o, A2015 p,
A2015 r, A2015 q,
A2281, A2282, A2283,
A2284, A2285
A2015 a, A2015 b,
Profiltegning af A2015 samt
A2015 c, A2015 d,
beskrivelse af lagene l, m, n
A2015g, A2015 j,
A2015 k, A2015 l,
A2015 m, A2015 n,
A2015 o
A2015
Grubehus A2015
konstruktionsbeskrivelse
A1841, A1841 a,
Grubehuse A1841 flade niv 1,

Side 134 af 372
konstruktionsbeskrivelse

1:20

Flade, profil og
konstruktionsbeskrivelse

1:20

Flade

1:20

Flade

1:20

Profil

1:20

Flade og
konstruktionsbeskrivelse

1:20

Flade, profil og
konstruktionsbeskrivelse

1:20

Flade og Profil

1:20

Profil

konstruktionsbeskrivelse
1:20

Flade og Profil
134
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121

122

123
124

125

126

A1841 b, A1841 c,
A1841 d, A1841 e,
A1841 f, A1841 g
A1841, A1841 a,
A1841 b, A1841 c,
A1841 d, A1841 f,
A2291, A2291
A1839, A1839 a,
A1839 b, A1836 c,
A1839 d, A1839 e,
A1839 f, A1839 g,
A2298
A1839
A1840, A1840 a,
A1840 c, A1840 f,
A1840 g, A1840 i,
A2287, A2299
A1840, A1840 a,
A1840 b, A1840 c,
A1840 d, A1840 e,
A1840 p, A2287
A1840, A1840 m,
A2287, A2299, A2301

127 A1840, A1840 a,
A1840 d, A1840 g,
A1840 h, A1840 i,
A1840 j, A1840 k,
A1840 l, A1840 n,
A1840 o
128 A1837, A1837 a,
A1837 f
129 A1837, A1837 a,
A1837 b, A1837 c,
A2288, A2289 A1868
130 A1837, A1837 d,
A1837 e, A2302,
A2288

profiltegning samt beskrivelse af
lagene a, b, c, d, e, f, g
Grubehus A1841 flade niv 2 og 1:20
konstruktionsbeskrivelse. Snit og
beskrivelse af A2290 og A2291

Flade og
konstruktionsbeskrivelse

Grubehus A1839 flade niv 2,
1:20
profil, konstruktionsbeskrivelse
samt beskrivelse af lagene a, b, c,
d, e, f, g

Flade, profil og
konstruktionsbeskrivelse

Grubehus A1839 flade niv 1.
Grubehus A1840 flade niv 1

1:20
1:20

Flade
Flade

Grubehus A1840 profil tegning 1:20
samt beskrivelser af lagene a, b,
c, d, e, p. Snit og beskrivelse af
A2287
Grubehus A1840 flade niv 2 samt 1:20
beskrivelse af laget m. snit og
beskrivelse af A2299 og A2301
Grubehus A1840 profil samt
beskrivelse af lagene h, i, j, k, l, n,
o. Konstruktionsbeskrivelse af
A1840.1 og .2

Profil

grubehus A1837 flade niv 1

1:20

Flade

Grubehus A1837 profiltegning
1:20
samt beskrivelse af lagene a, b, c.
snit og beskrivelse af A228,
A2289 og A1868
Grubehus A1837 flade niv 2,
1:20
beskrivelse af lagene d og e samt
konstruktionsbeskrivelse. Snit og
beskrivelse af A2302
Grubehus A2064 flade niv 1 samt 1:20
beskrivelse af lagene a, j, k

Profil

131 A2064, A2064 a,
A2064 j, A2064 k,
A2189, A2190, A2191,
A2192
132 A2064 a, A2064 b,
Grubehus A2064 profiltegning
1:20
A2064 c, A2064 d,
samt beskrivelse af lagene a, b, c,
A2064 e, A2064 f,
d, e, f, g, h, i, j, k
A2064 g, A2064 h,
A2064 i, A2064 j,

Flade

Profil og
konstruktionsbeskrivelse

Flade og
konstruktionsbeskrivelse

Flade

Profil
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133

134

135

136

137
138

139

A2064 k, A2185,
A2186, A2187
A2064, A2064 a,
A2064 e, A2064 j,
A2064 k
A2064, A2064 c,
A2064 e, A2064 f,
A2064 i
A2064, A2064 a,
A2064 e, A2064 j,
A2064 k, A2188,
A2189, A2190, A2191,
A2192, A2201, A2202,
A2203, A2204, A2205,
A2206, A2207, A2208,
A2209, A2210, A2211,
A2212, A2213, A2214,
A2215, A2216, A2217,
A2218, A2219, A2220,
A2221, A2222, A2223
A2064, A2233, A2234,
A2235, A2236, A2237,
A2238, A2239, A2240,
A2241, A2242, A2243,
A2244, A2245, A2246,
A2247, A2248, A2249,
A2250, A2251, A2252,
A2253, A2254, A2255
A1906, A1906 e
A1906, A1906 a,
A1906 b, A1906 c,
A1906 d, A1906 d,
A1906 e, A1906 f,
A2293, A2295
A1906, A1906 a

Grubehus A2064 flade niv 2
1:20
nordlige halvdel samt beskrivelse
af laget e og j
Grubehus A2064 flade niv 2
1:20
sydlige del samt
konstruktionsbeskrivelse
Grubehus A2064 flade niv 3
1:20
nordlige del (under gulv) samt
snit og beskrivelse af A2201A2209 og A2213, A2214

Flade

Grubehus A2064 flade niv 3
sydlige del under gulv

Flade

1:20

Grubehus A1906 flade niv 1
1:20
Grubehus A1906 profiltegning, 1:20
konstruktionsbeskrivelse og
beskrivelse af lagene a, b, c, d, e,
f

Grubehus A1906 flade niv 2
gulvlaget a
140 A1906, A1906 g,
Grubehus A1906 flade niv 3
A2292, A2293, A2294, (under gulvlaget a) samt snit og
A2295, A2296, A2297 beskrivelse af A2292, A2293,
A2294, A2295, A2296, A2297
141 A2027, A2027 a
Grubehus A2027 flade niv 1 samt
beskrivelse af laget a
142 A2027, A2027 a,
Grubehus A2027 profil,
A2027 b, A2027 c,
konstruktionsbeskrivelse samt
A2027 d, A2027 e,
beskrivelse af lagene a, b, c, d, e,
A2027 f, A2027 g,
f, g, g snit og beskrivelse af
A2027 h, A2265,
A2266 og A2267
A2266, A2267
143 A2027, A2027 c,
Grubehus A2027 flade niv 2 og

Flade og
konstruktionsbeskrivelse
Flade

Flade
Profil og
konstruktionsbeskrivelse

1:20

Flade

1:20

Flade

1:20

Flade

1:20

Flade og
konstruktionsbeskrivelse

1:20

Flade
136

Side 137 af 372
A2027 d, A2027 e,
A2027 f, A2265,
A2266

konstruktionsbeskrivelse samt
snit og beskrivelse af A2265
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Anlægsliste
A-nr

101
102

Under
nr.

Initiale
Anlægs
Bredde Dybde
r
klassifikation
DHP
Stolpehul
32
32

DHP

Stolpehul
Stolpehul

30

17

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

FC

Fyldskift
Fyldskift
Fyldskift
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul

30

23

118

FC

Stolpehul

18

32

Beskrivelse
Homogent mørkebrunt til
sort let leret sand med
enkelte trækulsnister.
Grænsen mod undergrund
er tydelig.
ikke snittet
Forholdsvis homogent
mørkebrunt let leret sand
med nister af
undergrundsmateriale samt
trækulsnister. Grænsen mod
undergrunden er tydelig
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
Meget fint stolpehul:-) I plan
cirkulært, i snit flad til let
afrundet bund og lodrette
sider.
Fyld: homogent
mellemfarvet gråbrunt let
humøst (helt omsat) let leret
sand. Let spættet af lyst
hvidt gråt let leret sand.
Tydelig grænse til UG.
Stolpehul? I plan cirkulært
(m samme fyld som A117,
dog ej spættet), i snit meget
diffust afgrænset.
Fyld: a) (top) som A117, dog
ikke spættet; b) heterogen
blanding af hvidgråt UG leret
sand samt lyst gulbrunt
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sand, lokalt lidt mørkere
sand i gulbrune farver.
[Usikkert om b hører til
stolpehullet].
I plan cirkulært, i snit
rundbundet.
Fyld: mellemfarvet brungråt
sand iblandet spredte
mindre sten. Pæn men lidt
diffus grænse til UG.
I plan cirkulært, i snit flad
bund til let rundbundet.
Udadskrående til let konkave
sider.
Fyld: homogent
mellemfarvet gråbrunt let
humøst sand (helt omsat).
Tydelig grænse til UG.
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
Fyld: mørkebrunt leret sand
m plamager af lyst,
sandfarvet brunt leret sand.
Fyld: mørkt brunt leret sand
m mange små sten.
Fyld: mørkebrunt leret sand
m flere små sten.
Fyld: mørkegråbrunt fint
meget lidt leret sand.
Fyld: mørkebrunt leret sand
m små sten.
Fyld: a) mørkegråbrunt leret
sand; b) består af små
plamager af lyse og
mellembrunt leret sand; c)
mellem mørkebrunt let leret
sand.
Fyld: mellem gråbrunt let
leret sand m lysere områder.
ikke snittet
139
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138
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140
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154
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DHP

Stolpehul
Grubehus
Grubehus
Stolpehul

Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Fyldskift
Stolpehul
Stolpehul
Brandgrav

ikke snittet
Fyld: brunt m svagt gråt
skær, let leret sand m få små
sten.
ikke snittet
Fyld: brunt let leret sand
med små og mellem sten.
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
Fyld: mellembrunt leret sand
m mellem nister af lidt lysere
sand.
ikke snittet
Fyld: brunt leret sand m
svage plamager af
mellembrunt sand.
Fyld: brunt leret sand.
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet men et muligt
grubehus, ellers er der tale
om en større grube.
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
FU: Formodet
urnebegravelse. Fylden er
homogen sort gruset sand
med mange trækulsnister og
knust trækul. I fylden var der
en del brændte knogler samt
flere stykker keramik. Var
kun bevaret i få cm
dybde.(dhp)
Ved udgravningen: tydelig
afgrænset homogent
humøst sand med en del
grus og mindre sten.
Indeholder keramik samt
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brændte knogler og sodede
sten, jordprøven X115 er
udtaget heraf. (jdk)
Grube - måske
kogestensgrube. Fyld: a)
mørkt gråsort let leret
sandet gruset homogent
organisk materiale spættet
m trækulsnister samt mange
brændte sten; b) lys
gråbrunt let leret sand
heterogen fyld m spredte
trækulsnister. Diffus grænse.
formodet grubehus - ikke
snittet.
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
Formodet grubehus - ikke
snittet.
ikke snittet
ikke snittet
Kun synlig i overfladen. Fyld:
mørkt gråbrunt meget let
leret sand i store pletter
opblandet m gulbrunt meget
let leret sand.
Fyldskifte/natur. I plan
uregelmæssigt cirkulært, i
snit diffust afgrænset. Fyld:
gulbrunt UG-sand m
mørkere mere humøse
pletter (dyregang).
Fyldskifte/dyregang. Diffus
afgrænsning i plan og snit.
Mellemfarvet gråbrunt let
humøst sand iblandet
mindre sten. Givetvis
intet.[dvs. natur].
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
Se snit og beskrivelse ved
A1041
Undergrund.
Fyld: mørkt gråbrunt let leret
sand m enkelte små pletter
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af gulbrunt leret sand.
UG: gulbrunt leret sand.
Fyld: heterogent mørkt
gråbrunt let leret sand m
pletter af gulbrunt meget let
leret sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
ikke snittet
Intet at se i snit.
Fyld: mørkt gråbrunt let leret
sand m pletter af gulbrunt
meget let leret sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
dyreaktivitet
dyreaktivitet
Diffust afgrænset heterogent
mellemgråbrunt til lysegul
sand med varierende
indhold af muld. Enkelte
trækulsnister.
ikke snittet
Fladbuet nedgravning med
stejle sider i syd dog lidt
uregelmæssig. Heterogent
fyld af lyst - mellem gråbrunt
let leret sand blandet med
pletter af lyst gulbrunt
undergrundsmateriale.
Indeholdte trækulsnister
Rundbuet nedgravning. Fyld
som i A188 (Heterogent fyld
af lyst - mellem gråbrunt let
leret sand blandet med
pletter af lyst gulbrunt
undergrundsmateriale.
Indeholdte trækulsnister)
Dyb nedgravning med
fladbuet bund og afsatser
mod øst og vest.
a) homogent fyld af
mørkebrunt sandet ler.
Indeholder enkelte
trækulsnister
b) som fyld a, men med en
del håndstore sten, især i
den vestlige del
c) heterogent fyld af lyst
142
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gulbrunt let leret sand.
Ligner undergrund blandet
med muld
d) stribe af lysegråt let leret
sand
e) som fyld d, dog med en
del trækul
f) som fyld c
g) lyst gråbrunt let leret sand
med en hel del trækul
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A190.2 virker som en
grube/stort stolpehul i to
faser, hvoraf fase 1 består af
fyld c-g og fase to af fyld a-b
i fladen er A190 set som et
"babapappa" formet anlæg, i
profil viste det sig som
forventet at være to anlæg
A190.1 og A190.2.
Fyld A190.1: fladbuet
nedgravning. Homogent fyld
af mørkebrunt sandet ler,
indeholder en hel del
ildskørnede sten og lidt
trækulsnister. Stratigrafien i
forhold til A190.2 er usikker.
dyregange
Fladbuet nedgravning.
Homogent fuld af lyst
mellemgråbrunt let leret
sand. Indeholder enkelte
trækulsnister. Let diffus
afgrænsning til undergrund
formodet grubehus - ikke
snittet.
Stolpespor/stenspor. Fyld:
mørkt gråbrunt let muldet
sand m enkelte pletter af
gulbrunt.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Muldrest.
Muldrest.
Muldrest.
Fyld: meget mørkt gråbrunt
let leret groft sand m enkelte
pletter af gulbrunt meget let
leret sand.
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UG: gulbrunt meget let leret
sand.
formodet grubehus - ikke
snittet.
formodet grubehus - ikke
snittet.
homogent, mellem gråbrunt
sand med stort humøst
indhold. Mange sten (ø 5-10
cm) samt trækulsnister,
brændt ler, og enkelte
slagger.
Heterogent lag af mellem
gråbrunt sand iblandet
pletter af mørkbrun til mørkt
sortbrunt sand med mange
trækulsnister og stykker af
trækul. Enkelte større sten
(ø<20 cm)
Homogent mellem
orangebrunt sand. Samme
som A201 c (se T33)
heterogent mellem gråbrunt
sand med pletter af
mørkbrun til sortbrunt sand
med stort trækulsindhold,
ret humøst. Mange
trækulsnister og brændt ler.
Ikke udskiltbar fra A201 a i
fladen.
homogent mellem
orangebrunt sand (samme
som A201 d)
formodet grubehus - ikke
snittet.
homogent, mellembrunt
sand med lavt indhold af
humus. Få trækulsnister, ret
porøs.
Grubehuset består af 2
opfyldningsfaser. Fase 1
består af laget A201 b. fase 2
består af A201 f og A201 a.
Et tydelig afgrænset
gennemsnitligt 10 cm tykt
gulvlag (A201 e) lå under
A201 b såvel som A201 a.
gulvlaget overlejrede som
sådan ikke stolpehullerne
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A1661 og A1659_2, der
tolkes som tagbærende
stolper (afstanden mellem
stolperne er 270 cm), og
A201 e forventes at være
omrodet ved fjernelse af
stolperne. A1662 kan tolkes
som en udskiftning af den
østlige stolpe (se T33),
hvorimod A1659_1 tolkes
som en indre stolpe fra
husets funktion. En del
slagger samt stykker brændt
ler med forglasset overflade
tolkes som fra en ovn. Kunne
tyde på, at der til huset har
været en smedjefunktion
tilknyttet.
Lag A201 d er fundtomt og
kan ikke direkte tilknyttes
huset, laget er meget diffust
i profil og er tydeligvis ældre
end huset. Lag A201 c (i
fladen) er identisk med A201
d. Undergrunden er ekstrem
gruset og stenet. Stedvist
afløst af sand.
Intet at se i snit.
Muligt stolpehul. I plan
cirkulært, i snit rundbundet.
Fyld: homogent
mellemfarvet gråbrunt sand.
Diffus grænse til UG.
Anlægsklassifikation usikker.
I bunden ses to dyregange
og i toppen mørk fyld - er
det hele en dyregang? Max.
13 cm dyb.
(Beskrivelsen står på ark
med DHP's beskrivelser og er
lagt sammen med DHP's
øvrige beskrivelser).
Bund af stolpehul?
Vanskeligt at se, da en stor
del af toppen er udtørret og
støvende, og UG er stenet,
men er o. 8 cm dyb. Fund (1
skår, mia.). OBS: målt fra
lavere topniveau, da det
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ligger i søgegrøft.
Bund af stolpehul?
Vanskeligt at se, da en stor
del af toppen er udtørret og
støvende, og UG er stenet,
men er o. 10 cm dyb. OBS:
målt fra lavere topniveau, da
det ligger i søgegrøft.
Fyld: gråbrunt sandet omsat
organisk materiale m
spredte småsten. UG: sand
og grus m mange sten.
Bemærk: lavere top-niv., da
den ligger i søgegrøft.
Bund af stolpehul? Fyld:
gråbrunt sandet omsat
organisk materiale. Bemærk:
lavere topkote, da den ligger
i søgegrøften.
Bund af stolpehul. Fyld:
gråbrunt sandet omsat
organisk materiale m stor
sten i (10x9 cm). OBS: Målt
fra lavere topniveau, da det
ligger i søgegrøft.
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
Ikke snittet. Der er indsamlet
enkelte fund fra fylden, som
tyder på, at det er efter
reformatorisk. Fylden er
mørk meget gruset med
mange små og mellem store
sten
intet at se i snit
Ikke snittet, er formodentlig
moderne.
Formodentlig grusgrav
formodentlig grusgrav
formodet grubehus - ikke
snittet
formodet grubehus - ikke
snittet.
formodet grubehus - ikke
snittet.
ikke snittet
ikke snittet
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223
224
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Stolpehul
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Stolpehul
Stolpehul
Grube
Stolpehul
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n

Grubehus
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Stolpehul

36
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238 a
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Fyldskift

238
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ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
formodet grubehus - ikke
snittet.
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
formodet grubehus - ikke
snittet.
FORUNDERSØGELSEN:
Homogent mørkegråbrunt til
sort let leret sand.
Indeholder en del omsat
organisk materiale. I fylden
er der desuden en del
trækulsnister samt knust
trækul. Derudover er der
nister af brændt ler. Fylden
indeholder en del mindre
sten. Herudover var der lidt
knogle og enkelte
fragmenter af
blåmuslingeskaller. Grænsen
mod undergrund er skarp.
Homogent grålig let leret
sand med enkelte småsten
og trækulsnister. Grænsen
mod undergrund er tydelig.
heterogent mellem brungråt
meget let leret sand,
indeholder store mængder
skaller fra blåmuslinger og
enkelte knogler, fund af
bronze
grubehuset er meget
hærget/bortgravet, da det
var blevet snittet med
maskine i forbindelse med
forundersøgelsen (hvilket
også forklarer den lidt
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mystiske fladetegning).
Huset har en
minimumsdiameter på 358
cm og en dybde på 70 cm.
Profilen er domineret af en
stor grube, der går en 20-30
cm længere ned end bunden
af grubehuset.
I den østlige del af
grubehuset er den
tagbærende stolpe A2286.
Den vestlige stolpe (A238.1)
blev fundet i forbindelse
med forundersøgelsen og
grubehuset har dermed en
øst-vest orientering.
Fyldet i grubehuset er
domineret af plamage/lag af
blåmuslingeskaller, der især
er koncentreret i området
over gruben. Hvad
funktionen af disse skaller
er, vides ikke. Det er det
eneste sted på pladsen, at
de er fundet.
På grunde af grubens
størrelse må den ha haft en
central funktion i
grubehuset, men det er
umiddelbart svært at sige,
hvad det har været, måske
et ildsted?
heterogent mørk gråsort
(faktisk bare sort de fleste
steder) meget let leret sand,
indeholder en del trækul
ikke snittet
formodet grubehus - ikke
snittet.
ikke snittet
ikke snittet
er målt ind sammen med
A244
formodet grubehus - ikke
snittet Måske er der her tale
om to grubehuse der ligger
oven i hinanden.
Formodentlig grusgrav
ikke snittet
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formodet grubehus - ikke
snittet
homogent gråligt let leret
sand/grus med en del
mindre sten. Grænsen mod
undergrund er tydelig.
ikke snittet
udgår - er evt.. en absolut
bund af et stolpehul
Homogent mørkt brunt
sand/grus med omsat
organisk materiale og få
trækulsnister. Grænsen mod
undergrund er tydelig.
Heterogent spættet
mørkebrunt grus/sand med
omsat organisk materiale.
Skarp grænse mod
undergrund.
fyld som i A259 [Homogent
brunt grus/sand med omsat
organisk materiale. Klar
grænse mod undergrund]
fyld som A252 [Heterogent
spættet mørkebrunt
grus/sand med omsat
organisk materiale. Skarp
grænse mod undergrund.]
heterogent mørkebrunt
sand/grus med trækulsnister
og en del brændt ler.
Desuden plamager med lyst
undergrundsmateriale.
Tydelig afgrænsning mod
undergrund.
Fyld som i A252 [Heterogent
spættet mørkebrunt
grus/sand med omsat
organisk materiale. Skarp
grænse mod undergrund.]
Fyld som i A252 [Heterogent
spættet mørkebrunt
grus/sand med omsat
organisk materiale. Skarp
grænse mod undergrund.]
Ikke snittet
Homogent brunt grus/sand
med omsat organisk
materiale. Klar grænse mod
149
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undergrund.
fyld som i A259 [Homogent
brunt grus/sand med omsat
organisk materiale. Klar
grænse mod undergrund.]
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
Grus og sand og omsat
organisk materiale.
Forsvandt stort set ved snit
pga. de mange småsten.
formodet grubehus - ikke
snittet.
formodet grubehus - ikke
snittet
Ikke snittet.
homogent mørkebrunt
grus/sand med omsat
organisk materiale. Tydelig
grænse mod undergrunden.
ikke snittet
ikke snittet
Skrå sider, rund bund.
Fyld: heterogent mellem
brungråt meget let leret
sand. Klart afgrænset.
En skrå og en afrundet side,
rund bund.
Fyld: heterogent mellem
gråbrunt let leret sand,
meget lidt opblandet m gult
UG-sand. Indeholder enkelte
småsten. Klart afgrænset.
UG. Gult sand.
Afrundede sider, rund bund.
Fyld: heterogent mellem
gråbrunt let leret sand,
meget lidt opblandet m gult
UG-sand. Indeholder enkelte
småsten. Klart afgrænset.
UG. Gult sand.
Lige sider, skrå-flad bund.
Fyld: heterogent mellemmørkt gråbrunt meget let
leret sand. Er mod SV meget
diffust afgrænset pga. flere
dyregange, ellers klart.
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Udgår
Stolpehul

40

20

278

AP

Stolpehul

40

2

279

Vægstolpe

280

AP

Stolpehul

22

6

281
282
283

AP
AP
MK

Natur
Udgår
Stolpehul

34

26

284

MK

Stolpehul

72

39

Muldplet.
Tydeligt afgrænset i flade,
diffus i dybden. Cirkulær
form i fladen. Form:
rundbundet m afrundet NVside og skrå SØ-side.
Fyld: homogent let humøst
mellembrunt gruset sand.
Meget lav.
Tydeligt afgrænset i fladen,
diffus afgrænsning i
nordligste ende i dybden.
Form: fladbundet m rette
sider.
Fyld: homogent humøst
mørkt gråbrunt gruset let
leret sand.
Muligt stolpehul.
Nogenlunde flad bund, ingen
sider [jvf. dybden].
Fyld: meget tyndt lag af
heterogent mellem gråbrunt
sand, lidt gruset. Er pga.
gruset fyld og UG meget
diffus.
UG. Sandet grus.
ikke snittet men er en
vægstolpe i hus
Lige sider, flad bund
afgrænset af sten midt på.
Fyld: som A272. Klart
afgrænset.
UG. Gult sand.
Muldrest.
Moderne.
Fyld: mørkebrun let sandet
muld m plamager af
brungult leret sand og
spredte småsten. UG: a)
beige, svagt leret sand; b)
gulbrunt sand m grus og
mange sten; c) gulbrunt fint
grus m tynde mørke årer.
Fyld: som A290:
(mellembrun muld iblandet
gult UG-sand og -grus m
spredte sten) - dog en smule
mere gruset syd for stiplet
151

Side 152 af 372

285

AP

Stolpehul

22

26

286

MK

Stolpehul

60

14

287

JBJ

Stolpehul

34

30

288

DHP

Stolpehul

42

30

289

JBJ

Stolpehul

66

15

289

DHP

Stolpehul

22

10

290

MK

Stolpehul

55

35

291

MK

Tagstolpe

36

linje.
UG: Øverste 40 cm bleggult
sand m grus og en del sten.
Derunder (=ved bunden af
stolpehullet) fint bleggult og
beige sand.
Lige sider, lige-afrundet
bund.
Fyld: som A303.
Stolpehul? Fyld: mørke/mellembrunt sandet muld.
UG: gruset m mange
småsten.
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Cirkulær form i
fladen. Form: rundbundet m
rette sider.
Fyld: homogent let humøst
mellembrunt let gruset sand.
Fladbundet, buede/skrå
sider. Fyld: homogent brunt
gruset sand m nister af UG.
Grænsen til UG er tydelig.
Muligt stolpehul. Tydeligt
afgrænset i flade og dybde.
Form: rundbundet m
afrundede sider.
Fyld: homogent humøst
mørkebrunt leret sand.
Rundbundet og buede sider.
Fyld: homogent brunt gruset
sand m nister af UG.
Grænsen er tydelig.
Fyld: Mellembrun muld
iblandet gult UG-sand og grus m spredte sten.
UG: Bleggult sand og grus m
mange småsten (ca.. 5-8 cm).
Under stiplet linje fint
bleggult sand.
ikke snittet men er en
tagbærende stolpe i hus
[Øh, forestående er indtastet
tidligere, men det står ikke
på det ark, jeg har med
snittegning og beskrivelse af
A291. Det er dog efter alt at
dømme rigtignok en
tagstolpe i gavlen af huset.
152

292

MK

Vægstolpe

25

12

293 2

AP

Stolpehul

20

9

293 1

AP

Stolpehul

23

10

294

AP

Stolpehul

33

7

295

AP

Stolpehul

32

30

296

AP

Stolpehul

26

30

297

MK

Stolpehul

77

18

Side 153 af 372
Jeg har fra mit ark tilføjet
initialer og dybde ovenfor og
beskrivelse nedenfor].
Fyld: mellembrunt sandet
muld blandet m gult UGsand og grus og spredte
småsten (<5 cm). UG: Under
stiplet linje fint bleggult
sand. Derover mos syd
karrygult grus m mange
småsten, mod nord fint
gulbrunt grus.
Fyld: Afgrænsning vanskelig
at se i den stenede UG.
Mellembrunt omsat organisk
materiale opblandet m sten
og grus. UG: mørkegult
stenet grus.
Uregelmæssigt rundede
sider, rund bund.
Fyld: heterogent mellem
gråbrunt sand, let gruset.
UG: fint sandet grus.
Rundede sider, rund bund.
Fyld: heterogent mellem
gråbrunt sand, meget gruset.
UG: fint sandet grus.
Lige sider, flad bund.
Fyld: som A293.2. Klart
afgrænset.
Afrundede sider, rund bund.
Fyld: som A293.2. Klart
afgrænset.
Rundede sider, afrundet
bund.
Fyld: som A303.
Stolpehul? Fyld: mørke/mellembrun sandet.
Hovedparten af A297 i snit
ligger mod nord i forhold til
opmåling. [Jeg forstår ikke
selv helt dette nu. Betyder
måske, at A297 er snittet i
den sydligste del. 2/2-2012
MK]
UG: brungult sand og grus og
spredte sten. I UG ligger også
en stor sten under
stolpehullet (ca.. 5-8 cm).
153

298

AP

Stolpehul

26

26

299

AP

Stolpehul

22

8

300

AP

Stolpehul

23

20

301

AP

Stolpehul

35

4

302

AP

Stolpehul

15

6

303

AP

Stolpehul

25

5

304
305

306
307

Tagstolpe
DHP

Stolpehul

30

7

DHP

Stolpehul
Grube

84

49

Side 154 af 372
Under stiplet linje fint
bleggult sand.
Senere rettelse af JBJ 29/82007: Diffust afgrænset i
dybden, umuligt i fladen.
Form: flad rundbundet m en
fordybning, siderne er
rundede.
Fyld: homogent humøst
mellembrunt gruset let leret
sand.
En lige, en skrå side, skrå
bund.
Fyld: som A293.2. Klart
afgrænset i siderne, diffus i
bund.
Buede sider, afrundet bund.
Fyld: som A303. Den sydlige
halvdel er fyldt op af en
mellemstor sten.
En skrå og en lodret side,
rund bund.
Fyld: som A303.
Lige sider, lige bund.
Fyld: som A303. Fyldet i 301
og 302 er helt ens, og man
kan ikke se, hvordan de
skærer hinanden.
Lige sider, let afrundet bund.
Fyld: som A303. Fyldet i 302
og 301 er helt ens, og man
kan ikke se, hvordan de
skærer hinanden.
Buede sider, afrundet bund.
Fyld: heterogent mellem
gråbrunt sand, klart
afgrænset, lidt gruset.
UG: fint sandet grus.
ikke snittet men er en
tagbærende stolpe i hus
fyld som i A268 [Homogent
mørkebrunt grus/sand med
omsat organisk materiale.
Tydelig grænse mod
undergrunden]
ikke snittet
Homogent mørkebrunt sand
og omsat organisk materiale.
Indeholder trækulsnister.
154

308
309

DHP
DHP

Udgår
Grube

53

15

310

DHP

Stolpehul

90

49

311

DHP

Stolpehul

39

36

312

DHP

Stolpehul

38

20

313

DHP

Stolpehul

14

16

314

DHP

Stolpehul

29

24

315
316

DHP

Stolpehul
Stolpehul

47

21

317

DHP

Stolpehul

56

18

Side 155 af 372
Skarp grænse mod
undergrunden.
udgår - dyregang.
Homogent brunt sand med
omsat organisk materiale.
Skarp grænse mod
undergrunden.
Homogent mørkt gråbrunt
let sandet ler med meget
omsat organisk materiale. I
fylden er der en del
trækulsnister og nister af
brændt ler. Meget skarp
grænse mod undergrunden.
+ en stor sten i bunden af
nedgravningen midt i snittet.
Fyld A: homogent lys
gråbrunt let sandet ler med
nister af
undergrundsmateriale og
trækulsnister. Lidt diffus
grænse. Tolkes som
stolpespor.
Fyld B: Homogent gråbrunt
let sandet ler med enkelte
nister af trækul. Skarp
grænse mod undergrunden.
Homogent brunt let sandet
ler med nister af trækul og
brændt ler. Skarp grænse
mod undergrunden.
Heterogent lysbrunt let
sandet ler med nister af
undergrundsler. Grænsen er
tydelig.
Heterogent gråt til lys brunt
let leret sand med plamager
af undergrundssand.
Grænsen er tydelig.
ikke snittet
Fyld som i A310 [Homogent
mørkt gråbrunt let sandet ler
med meget omsat organisk
materiale. I fylden er der en
del trækulsnister og nister af
brændt ler. Meget skarp
grænse mod undergrunden.]
Homogent brunt til
mørkebrunt sandet ler med
155

318

DHP

Stolpehul

46

12

319

DHP

Stolpehul

16

5

320
321
322

DHP

Grube
Grube
Grube

142

21

323

DHP

Stolpehul

38

18

324

Udgår

325
326

DHP

Stolpehul
Stolpehul

52

15

327
328

NHB

Stolpehul
Stolpehul

32

12

329

NHB

Stolpehul

25

22

330

DHP

Stolpehul

30

17

Side 156 af 372
få trækulsnister og nister af
brændt ler. Skarp grænse
mod undergrunden.
Fyld som i A317 [Homogent
brunt til mørkebrunt sandet
ler med f trækulsnister og
nister af brændt ler. Skarp
grænse mod undergrunden.]
Homogent brunt let sandet
ler med skarp grænse mod
undergrunden.
ikke snittet
ikke snittet
Homogent brunt let sandet
ler med nister af
undergrundsler. Indeholder
enkelte trækulsnister og
meget brændt ler. Desuden
et par større sten. Klar
grænse mod undergrunden.
Homogent brunt sandet ler
med meget omsat organisk
materiale. Klar grænse mod
undergrunden.
er forsvundet fra da manilla
mærkerne er blevet sat i til
der blev målt ind med gps
ikke snittet
Homogent brunt let sandet
ler ned nister af undergrund
samt trækulsnister. Skarp
grænse mod undergrunden.
ikke snittet
Homogent lysbrunt let leret
sand med pletter af omsat
organisk materiale.
Afgrænsningen mod
undergrund er klar.
Let heterogent leret sand
som er spættet med
mørkebrun omsat organisk
materiale og hvidgult
undergrundsmateriale.
Grænserne mod
undergrunden er klare.
Heterogent gråt sandet ler
med plamager af
undergrundsler. Grænserne
156

Side 157 af 372
331

DHP

Stolpehul

38

17

332

DHP

Grube

84

23

333

NHB

Stolpehul

47

12

334

NHB

Stolpehul

48

17

335
336

NHB

Stolpehul
Stolpehul

52

40

337

NHB

Stolpehul

14

10

338

NHB

Stolpehul

20

8

339
340
341

DHP

Stolpehul
Stolpehul
Grube

67

5

342

DHP

Grube

67

5

er tydelige.
Fyld som i A332 [Homogent
mørkt brunt leret sand med
omsat organisk materiale.
Indeholder trækulsnister og
nister af brændt ler. Skarp
grænse mod undergrunden.]
Homogent mørkt brunt leret
sand med omsat organisk
materiale. Indeholder
trækulsnister og nister af
brændt ler. Skarp grænse
mod undergrunden.
Homogent mørkebrunt let
leret sand med enkelte
trækulsnister.
Fyld som i A333 [Homogent
mørkebrunt let leret sand
med enkelte trækulsnister.]
ikke snittet
Fyld A: tolkes som
stolpespor. Homogent
mørkebrunt let leret sand
med omsat organisk
materiale.
Fyld B: homogent lysebrunt
let leret sand.
Fyld som i A328 [Homogent
lysbrunt let leret sand med
pletter af omsat organisk
materiale. Afgrænsningen
mod undergrund er klar.]
Fyld som i A328 [Homogent
lysbrunt let leret sand med
pletter af omsat organisk
materiale. Afgrænsningen
mod undergrund er klar.]
ikke snittet
ikke snittet
Absolut bund af grube.
Homogent mørkebrunt
sandet ler med omsat
organisk materiale. Tydelig
grænse mod undergrunden.
magen til A341 [absolutte
bund af grube. Homogent
mørkebrunt sandet ler med
omsat organisk materiale.
157

343
344

DHP

Grøft
Stolpehul

32

17

345

DHP

Stolpehul

49

32

346

NHB

Stolpehul

31

22

347

NHB

Stolpehul

46

42

DHP

Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul

38

21

348
349
350

351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

Grube
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Udgår

Side 158 af 372
Tydelig grænse mod
undergrunden.]
ikke snittet
Heterogent gråbrunt sandet
ler med plamager af
undergrundsler. Grænsen er
lidt diffus.
Som A344 dog også
trækulsnister her
[Heterogent gråbrunt sandet
ler med plamager af
undergrundsler. Grænsen er
lidt diffus.]
Homogent mellembrunt let
sandet ler.
Homogent mørkebrunt let
leret sand med enkelte
pletter af opblandet
undergrund.
ikke snittet
ikke snittet
Homogent gråbrunt til
mørkegråt let sandet ler med
trækulsnister. Skarp grænse
mod undergrund.
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
Ikke snittet.
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
er forsvundet fra da manilla
mærkerne er blevet sat i til
der blev målt ind med gps
158

Side 159 af 372
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382

DHP

Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Fyldskift
Grøft
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grøft
Stolpehul

50

30

383

DHP

Stolpehul

48

40

384

DHP

Fyldskift

385

Udgår

ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
Heterogent grågult leret
sand med lidt omsat
organisk materiale. Tydelig
grænse mod undergrunden.
Indeholdte få trækulsnister.
ligner A382 [Heterogent
grågult leret sand med lidt
omsat organisk materiale.
Tydelig grænse mod
undergrunden. Indeholdte få
trækulsnister.] Er dog en
anelse mere homogen.
Fyldskifte med mange store
sten. Kun en del af fyldskiftet
er afrenset da der ikke var
penge til en større
undersøgelse af det. Fylden
er forholdsvis homogent
brunt til gråbrunt leret sand
med en del trækulsnister
samt nister og små stykker af
tegl, desuden mange små
sten. I fylden var der
desuden mange større sten
fra knytnævestore til 30-35
cm i diameter. Disse ligger
ikke umiddelbart i et
gennemskueligt system, men
virker dog alligevel
"placeret" der med vilje. I
fylden vare der derudover en
del keramik (x11) der sætter
en datering til starten af
1200-tallet.
Udgår, er blevet væk fra
manilla mærkerne blev sat til
grøfterne blev målt ind med
159

Side 160 af 372
386
387
388

Grube
Stolpehul
Udgår

389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423

Stolpehul
Grøft
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grøft
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grøft
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Udgår

424

Stolpehul

GPS.
Ikke snittet.
ikke snittet
Udgår, er blevet væk fra
manilla mærkerne blev sat til
grøfterne blev målt ind med
GPS.
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
udgår. Er forsvundet fra
manilla mærkerne blev sat til
grøfterne blev målt ind med
GPS.
ikke snittet
160

425

426
427

DHP

Stolpehul

40

15

DHP

Grube
Stolpehul

48

9

428

429

430
431

Udgår

DHP

Stolpehul

29

15

DHP

Stolpehul
Stolpehul

25

13

432
433

Udgår
Udgår

434

Uspec

435
436

Fyldskift
Grube

437
438
439
440

Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grøft

20

Side 161 af 372
Homogent lysbrunt let leret
sand med plamage af noget
mere gråt sand med
trækulsnister i. Grænsen
mod undergrunden er lidt
diffus.
ikke snittet
Homogent mørkegråbrunt til
sort let leret sand med rigtig
mange trækulsnister og
større stykker trækul. Meget
tydelig grænse mod
undergrunden.
udgår. Er forsvundet fra
manilla mærkerne er blevet
sat til grøfterne er blevet
målt ind med GPS.
Homogent mellembrunt let
leret sand med skarp grænse
mod undergrunden.
ikke snittet
Fyld som i A429 [homogent
mellembrunt let leret sand
med skarp grænse mod
undergrunden.]
Udgår stenspor.
udgår. Er forsvundet fra
manilla mærkerne er blevet
sat til grøfterne blev målt ind
med GPS.
område der virker omrodet,
er evt.. et grus/sand
tagningsområde. En af
naboerne snakkede om at
der også var grusgrav her.
Ikke snittet
ikke snittet men er nok den
absolutte bund af en grube
med meget trækul, fylden
var meget sort.
ikke snittet
Ikke snittet.
Ikke snittet.
grøft der kan følges over
mange meter, hænger nok
sammen med A452. fylden
er homogent brunt let leret
sand.
161

Side 162 af 372
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452

Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grøft

453

DHP

Stolpehul

40

17

454

DHP

Stolpehul

36

17

455
456
457
458
459

Grube
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Udgår

460
461
462
463
464
465
466
467
468

Grube
Fyldskift
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Grube
Stolpehul

ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
Grøft der kan følges over
mange meter. Hænger
formodentlig sammen med
A440. Da maskinen tog lidt
mere af i den nordlige ende,
fremkom de to stolpehuller
A453 og A454.
Homogent grågult leret sand
med lidt omsat organisk
materiale. Fylden havde
nister af
undergrundsmateriale. Skarp
grænse mod undergrunden.
Fyld som i A453 [Homogent
grågult leret sand med lidt
omsat organisk materiale.
Fylden havde nister af
undergrundsmateriale. Skarp
grænse mod undergrunden.]
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
udgår. Er forsvundet fra
manilla mærkerne blev sat til
grøfterne blev målt ind med
GPS.
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
162

Side 163 af 372
469
470

Stolpehul
Fyldskift

471
472

Grube
Udgår

473
474

Dræn
Natur

475
476
477
478

Stolpehul
Stolpehul
Grube
Natur

479
480
481
482

Fyldskift
Fyldskift
Fyldskift
Natur

483
484

Fyldskift
Natur

485

Uspec

486

Uspec

487
488
489

Stolpehul
Stolpehul
Natur

490
491

Grube
Natur

492

Uspec

493

Natur

494

Natur

495

Dræn

ikke snittet
Ikke snittet. Virker lidt
omrodet, er måske også en
del af grus/sandtagningen
ligesom A434
ikke snittet
udgår. Er forsvundet fra
manilla mærkerne er blevet
sat til grøfterne blev målt ind
med GPS.
ikke snittet
Naturlig aflejret fyldskifte. Er
nok et opfyldt vandhul.
ikke snittet
Ikke snittet
ikke snittet
Naturlig aflejret fyldskifte. Er
nok et opfyldt vandhul.
ikke snittet
ikke snittet
ikke snittet
Naturlig aflejret fyldskifte. Er
nok et opfyldt vandhul.
ikke snittet
Naturlig aflejret fyldskifte. Er
nok et opfyldt vandhul.
nok endnu et
grus/sandtagningsområde
som A434 og A507
nok endnu et
grus/sandtagningsområde
som A434 og A507 og A485
ikke snittet
ikke snittet
Naturlig aflejret fyldskifte. Er
nok et opfyldt vandhul.
ikke snittet
Naturlig aflejret fyldskifte. Er
nok et opfyldt vandhul.
nok endnu et
grus/sandtagningsområde
som A434 og A507 og A485
og A486
Naturlig aflejret fyldskifte. Er
nok et opfyldt vandhul.
Naturlig aflejret fyldskifte. Er
nok et opfyldt vandhul.
ikke snittet
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Ikke snittet.
Naturlig aflejret fyldskifte. Er
nok et opfyldt vandhul.
udgår. Er forsvundet fra
manilla mærkerne blev sat til
grøfterne blev målt ind med
GPS.
Ikke snittet.
ikke snittet
Heterogent gråbrunt sandet
ler med plamager af gul
undergrundsler. Grænsen er
diffus på grund af
dyregange.
Heterogent gråbrunt spættet
let sandet ler. Grænserne
mod undergrunden er
tydelige.
Muligt stolpehul - eller
dyregang? Diffust afgrænset
i flade og dybde. Form:
rundbundet m rette sider.
Fyld: homogent let humøst
mellembrunt gruset sand.
ikke snittet
ikke snittet
har aldrig været brugt
ikke snittet men er nok som
A434 en del af et
grus/sandtagnings område.
består af lagene A1082
c,b,g,i,d samt sandsynligvis
A1415 og A1418, der tolkes
som ende/tagstolper i huset,
der er 270 cm mellem
stolperne. Laget A1082 d
tolkes som gulvlag i huset
med sit store indhold af
trækul og brændte knogler
omblandet med undergrund.
Laget A1082 i tolkes som
omrodning og nedsivning fra
husets fyld til undergrund,
men var ikke overlejret af
samme massive sorte lag j.fr.
lag A1082 d. En stor
dyreaktivitet på stedet har
medført at ca. 10 cm tykt laf
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af spættet fyld i undergrund.
Lag A1082 g antages at være
den oprindelige sideflade i
huset og adskiller sig meget
fra det øvrige fyld. Lag
A1082 b og muligvis også c
tolkes som sekundær
opfyldning af anlægget. En
kniv x176 er optaget fra
dette fyld.
Se også beskrivelsen af A601
A601 består af lagene A1082
a,e,j,h. Ingen gulvlag kunne
erkendes og alle lagene
regnes som sekundær
opfyldning. Stolpehullerne
A1417 og A1413 tolkes som
ende/tagstolper i anlægget
med en længde på 310 cm
mellem stolperne. A1417 er
et dobbelt stolpehul med en
udskiftning af stolpen.
Fylden i A1082 e og j er
meget sandet og porøs og
minder ikke om grubehusfyld
fra de andre anlæg.
Ligeledes kan A1082 a
muligvis være en sekundær
nedgravning gennem
gulvlaget i A600 el. måske
A601. I så fald kan der være
tale om kun et grubehus i
A1082 med A1418 og A1413
som endestolper, men dette
virker ikke sandsynligt. Lag
A1082 a indeholder store
mængder rødbrændt ler,
muligvis lerklining eller
ovnkappe, lag A1082 f dog
næppe in situ. Desuden
indeholdte A1082 a en stor
mængde keramik dateret til
vikingetid. Derudover
fandtes en stor fragmenteret
vævevægt (X21).
Stolpehullet A1417 viste sig
at være en sandsynlig
udskiftning af en ældre
stolpe.
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28,5 meter langt øst-vest
vendt langhus med buet væg
og tagbærende vægstolper.
Huset havde udvendige
støttestolper og enkelte
støttestolper til
tagkonstruktionen
indvendigt samt et adskilt
rum i hver ende. Huset er
10,2 meter bredt (udvendig
mål) på midten og ca.. 7,5 m
i enderne. På grundplanen
minder huset meget om et
Trelleborghus.
Dateringsmæssigt er denne
hustype almindelig fra midt
900 tal til midt 1000 tal.
Dette svarer meget godt
overens med en datering til
ca.. år 1000 baseret på den
keramik, som blev fundet i
stolpehullerne
20 meter langt og 6,1 meter
bredt NNV- SSØ vendt
treskibet hus med minimum
7 sæt tagbærende stolper.
Det er ikke hele huset, der er
blevet afdækket, da
undersøgelsesområdet i
denne udgravningsetape
ikke gik længere. Ikke alle
vægstolperne var bevaret.
Der er ikke fundet
gavlstolper i den vestlige
ende af huset men om det er
fordi, de ikke har været der,
eller om det er fordi, de ikke
er bevaret, kan ikke siges.
Huset har mindst 7 sæt
tagbærende stolper, der har
en lidt uregelmæssig afstand
mellem sættene. Det ser ud
som om, der mod øst er to
uregelmæsssige kvadratiske
moduler, mens de
tagbærende stolper i vest er
mere tætstillede. Der ikke
gjort nogen fund i
stolpehullerne, og
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dateringen til omkring 400 er
udelukkende baseret på
hustypen. At huset skulle
høre til en anden periode,
end de andre huse på
pladsen underbygges af, at
det som det eneste har en
mere NNV-SSØ orientering.
Tagbærende: A290, 284,
297, 286, 2122, 2121, 2124,
2120, 2130, 2129, (muligt
sæt A2126, A2133b), 283,
291.
Vægstolper: A303, 302, 301,
300, 299, 296, 294, 293.1,
292, 279, 277, 275, 274,
(mulige 276, A273 er
kategoriseret som muldplet,
men kan evt. være sidste
rest af stolpehul), 2132,
2134, 2140, 2141, 2142,
2143, 2144, 2145, 2146.
Mindst 18,7 meter langt 3
skibet langhus med en østvestlig orientering. Det er
muligvis ikke hele husets
udstrækning, der er
afdækket i det den østlige
ende ligger op til feltgræsen.
Der er fundet 5 sæt
tagbærende stolper, hvoraf
det ene par har været
udskiftet (A1988/1989 og
A1993/1994). Sættene har
langskibs en varierende
afstand på mellem 3,7 og 5
meter, kortest mod vest og
så gradvis længere mellem
sættene mod øst. Indbyrdes
i sættene er der også en
varierende afstand fra 2,8 til
3,8 meter. Smallest mod vest
og bredere mod øst.
Tagbærende stolper: A2082 A2078, A2074 - A2163,
A1988/A1989 A1993/A1994, A1982 - 1986,
A1824 - A1827.
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Der er fundet en del
vægstolper især nord for de
tagbærende stolper. Men
om disse vægstolper hører til
A604.1 eller A604.2 kan ikke
afklares)

604

605

Evt. vægstolper: A1820,
1980, 2010, 2011, 2173,
2174, 2175, 2085, 2083,
2176, 2178, 2179, 2171,
2169, 2075, 2172, 2162,
2168, 2167.
2 huse der ligger oven i
hinanden, dog uden
indbyrdes stratigrafi. Også
beskrevet som A604.1 og
A604.2

Hus

JS

Grubehus

min
440

38

Tagbærende stolper: A2078,
2082, 2081, 2076, 2074,
2163, 1991, 2164, 1993,
1994, 1988, 1989, 1984,
1981, 1982, 1986, 1823,
1826, 1824, 1827.
Vægstolper: A1820, 1980,
2010, 2011, 2173, 2174,
2175, 2085, 2083, 2176,
2178, 2179, 2171, 2169,
2075, 2172, 2162, 2168,
2167.
A605 er det yngste grubehus
i det, der i fladen er
registreret som A1115. Det
består af gulvlaget b og
stolpehullerne A1795 og
A1792, disse stolpehuller er i
fyld og dimensioner meget
ens. Gulvlaget b synes også
orienteret efter disse to
stolper. I niveau 2 dukkede
A1798 op. Dette anlæg
tolkes som ildsted i A605.
det ser ikke ud til at være en
senere nedgravning..
Relationen mellem A1798 og
b kunne desværre ikke
findes, da g (moderne
168
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nedgravning) snitter gennem
grubehuset netop her. Om
fyldskiftet d hører med til
dette grubehus, eller dele af
d kunne ikke afgøres og det
er det samme med laget e.
De tagbærende stolper
A1795 og A1792 er
orienteret øst-vest og med
en indbyrdes afstand på 262
cm.
Mod vest er det meget svært
at afgøre grubehusets
afgrænsning. For at
anlægget A1798 har kunnet
ligge inde i grubehuset, må
stolperne have været indre
tagbærende stolper og selve
tagkonstruktionen have gået
ud over A1798.
A606 er det ældste grubehus
i det anlæg, der i fladen er
registreret som A1115.
Grubehuset består af
gulvlaget c, eller bunden af c
som det ses på T51. Dette
lag ligner b, men er en lille
smule mere heterogent.
Stolpehullerne A1793 og
A1796 tolkes som
tagbærende i A606, disse
ligner i fyld og dimensioner
hinanden, men er mere
diffus end de tagbærende
stolper i A605. A606 kan
have haft A1797 tilknyttet
som ildsted eller
nedgravning til en […] f.eks.
A1797 dukker nemlig først
op i niveau 3 under
gulvlaget.
De tagbærende stolper
A1793 og A1796 har en
indbyrdes afstand på 270 cm
og er orienteret øst-vest.
Mod vest er det meget svært
at afgøre grubehusets
afgrænsning. For at
anlægget A1797 har kunnet
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ligge inde i grubehuset, må
stolperne have været indre
tagbærende stolper og selve
tagkonstruktionen have gået
ud over A1797.
Staklade på 3 x3,1 meter.
Består af stolperne A117,
A118, A119 og A120.
Stolperne er 18 - 58 cm
brede og 17 - 32 cm dybe
A608 er nærmest kun lige
erkendt, der er kun fundet
en mulig østlig gavl og et sæt
tagbærende stolper, der er
2,94 meter mellem de
tagbærende stolper og 6,7
meter mellem væggene.
Huset har tilnærmelsesvis en
øst-vest orientering. Det er
svært at datere huset, da der
er afdækket så lidt af det.
Den har ikke noget
relationer til daterede
anlæg, så den kunne i og for
sig godt være samtidig med
de andre huse, men på den
anden side kan den også
sagtens være ældre. Huset
er derfor bredt dateret til
jernalderen.

244

14

Tagbærende stolper: A253
og A260
vægstolper: A250, A251,
A252, A254, A256, A258,
A259, A1892, A1893, A1895,
A1897, A1898, A1899, A1900
(1 snit) spættet lyst til
mellemfarvet i gråbrune
nuancer iblandet pletter af
lyst undergrundsmateriale
let leret sand. Iblandet
spredte nister af brændt ler
og trækul. Diffus overgang til
undergrund.
Undergrundstype 1:
heterogen lyst til
mellemfarvet (brune
nuancer) let leret sand
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iblandet diffuse plamager af
mere humøst sand. Der
synes at være tale om
nedsivning - undergrund
samt dyregange.
Undergrundstype 2: fint lyst
sand. Mellem
undergrundstype 1 og
undergrund ses en tynd ler
horisont. Givetvis årsag til at
der er sket en nedsivning undergrund.
Fladbundet m næsten lige
sider. Skåret mod øst af
1001.2. Fyld: Lidt heterogent
let leret sand m enkelte
småsten og nister af brændt
ler, enkelte nister af gult UGmateriale. Tydelig grænse
mod 1001.2 og UG.
Rundbundet med næsten
lodrette sider. Fyld:
Homogent mørkebrunt let
leret sand m enkelte små
sten, små få nister af UG og
trækulsnister og trækul.
Skarp grænse mod UG.
fladbundet nedgravning med
afrundede sider, skarpt
afgrænset til undergrund i
bunden, diffus i siderne.
Fyld:
a) heterogen fyld af lyst mørkebrunt let sandet ler,
indeholder få trækulsnister
og enkelte nister af brændt
ler
b) Heterogent fyld af
mørkebrunt sandet ler med
pletter af lysebrunt
undergrundsler. Indeholder
en del trækul og
trækulsnister
c) som a, dog mere
mørkebrunt. Indeholder en
hel del klumper og nister af
brunorange brændt ler.
Tydelig afgrænset homogent
lys beige til orange sand i
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bånd. Mod vest afgrænset
mod undergrund af et 5 mm
tykt mørkt brun bånd,
muligvis udfældning, porøst.
orangebrunt fint sand,
identisk med den tilstødende
tydelig afgrænset, homogent
mellem brunt humøst sand,
porøs, muligt stolpehul?
ligner A1003 e men er lidt
mere sandet.
Tydelig afgrænset lag af lyst
skyllesand.
heterogent, tydelig
afgrænset mellem gråbrunt
til mellem orangebrunt leret
sand, ret kompakt, enkelte
stykker trækul og
trækulsnister.
For beskrivelse af lagene se
de enkelte lag. Undergrund =
sand varierende fra lys beige
til gråbrunt til orange.
gråbrunt, diffus afgrænset,
homogent bånd af gråbrunt
sand med trækulsnister og
enkelte mindre sten < 5 cm.
tydelig afgrænset,
heterogent mellem gråbrunt
til gulbrunt let leret sand og
jernholdige udfældninger i
laget bund.
Tydelig afgrænset
heterogent lys orangebrunt
let sandet ler. Enkelte
trækulsnister, meget
kompakt, en del jernholdige
udfældninger nederst i laget
Tydelig afgrænset
heterogent gråbrunt til
orangebrunt sand med
mindre indhold af humus.
Klumper af gulbrunt ler og
en del trækulsstykker samt
nister af brændt ler. En del
større sten 5-10 cm).
Keramik fra dette lag.
Lettere porøst.
tydelig afgrænset homogent
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mellem orangebrunt sand
med klumper af rødbrændt
ler, enkelte trækulsnister,
meget kompakt samme som
A1392.
Tydelig afgrænset
heterogent lys gråbrunt sand
med mindre indhold af
humus. Pletter af lys gul
sand. Enkelte sten < 5 cm,
trækulsnister og nister af
brændt ler, lettere porøst.
homogent, tydelig afgrænset
bånd af beige sand.
Se beskrivelse af lagene
under de særskilte lag.
Undergrund: mod vest
gulhvid sand, mod øst
orangebrun ler
tydelig afgrænset, homogent
mellem gråbrunt let leret
sans med mindre indhold af
omsat organisk materiale.
Enkelte stykker trækul, en
del større sten < 20 cm i
bund.
tydelig afgrænset, homogent
mellem gulbrun let leret
sand/grus. En del større sten
10-30 cm.
tydelig afgrænset, homogent
lys til mellem
gråbrun/gulbrun let leret
sand.
Rundbundet nedgravning
med let diffus afgrænsning
til undergrund. Heterogent
fyld af mellem-mørkebrunt
let sandet ler, enkelte
trækulsnister. A1005.1
skæres klart mod øst af
A1005.2 og er dermed ældst
Anlægget består af to
fyldskifter a og b, men tolkes
som et stolpehul.
Fladbundet nedgravning
med let skrående sider
a) homogent mørkebrunt let
sandet ler med få
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trækulsnister og nister af
leret undergrundsmateriale.
Klart afgrænset
b) heterogent fyld af lyst mellem gulbrunt sandet ler.
Tydelig omrodet undergrund
blandet med muld.
Indeholder enkelte
trækulsnister.
Formentlig bunden af et
stolpehul. Fladbundet, let
diffust afgrænset.
Heterogent fyld af mellemmørkebrunt let sandet ler.
dyregange
Rundbundet nedgravning.
Stolpehul med stolpespor
a) heterogent fyld af
mørkebrunt let sandet ler
plettet med lysebrunt
undergrundsler.
Formodentlig et stolpespor
b) omrodet
undergrundsmateriale,
diffust afgrænset mod
undergrund
fladbundet nedgravning, let
diffust afgrænset.
Heterogent fyld af mellemmørkebrunt let sandet ler.
Som A1009 (fladbundet
nedgravning, let diffust
afgrænset. Heterogent fyld
af mellem-mørkebrunt let
sandet ler.)
Intet at se i profil.
OBS ang. 1011 den er ca. 10
cm dyb og meget heterogen
gulbrunt let leret sand, lidt
diffus grænse, men tydelig
nok i overskyet vejr,
rundbundet (dhp)
Fladbundet anlæg med en
del nedgravninger. Fyld af
homogent mellemgråbrunt
let leret sand. Indeholder en
del sten af forskellig
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størrelse (2-15 cm) stenene
er jævnt fordelt i hele fylden
og få af dem er ildpåvirket.
Fylden indeholder også en
del trækulsnister og mindre
stykker trækul især i den
vestlige del omkring
nedgravningen/ildstedet
A1349.
fyld lignende A1012 a, men
diffus afgrænset og mere
udvasket.
fra grubehus A1012 kunne
der ikke udskilles lag udover i
anlæggets østlige ende, hvor
A1012b kunne tolkes som et
nedgangs/indgangsparti.
Stolperne A1355 og A1357
tolkes som tagbærende
stolper på grund af deres
placering (ca. 427 cm mellem
de to stolper). A1349 var et
stærkt ildpåvirket ildsted.
Jorden under dette var
rødbrændt i ca.. 5 cm
tykkelse og fylden var
mestendels trækul store
stykker. Ildstedet indeholdte
desuden en større mængde
meget små smedjeskæl.
A1350.2 tolkes som en mulig
nedgravning til ambolt, da
der ved tømning af
stolpehullet kunne erkendes
flere stolper tæt
sammenstillet.
Stolperne A1361, A1356,
A1358 og A1343 var alle
mindre stolpehuller på
mellem 20 og 26 cm dybde
og må hidrøre en funktion i
huset, eller være en del af
husets konstruktion. A1353,
A1360, A1354, A1348 og
A1352 kan tolkes som
nedbankede pæle
hidrørende husets
konstruktion.
Som alternativ tolkning kan
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Side 176 af 372
A1350.2 og A1359 ses som
husets endestolper, da de
var de dybeste
nedgravninger i huset og gik
ned fra gulvniveau. Der var
intet tydelig gulvlag i huset,
det var dog erkendbart.
A1350.2 kunne på grund af
sin form muligvis også tolkes
som en udskiftning af en
eksisterende stolpe samt
spor af den første stolpe, der
har været.
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som fyld A1016 a og A1016
c. dog iblandet en del
trækulsnister. Undergrunden
synes ikke at være
varmepåvirket - ikke et
ildsted.
Homogent mellemfarvet
gråbrunt let sandet ler og
helt omsat organisk
materiale. Dog iblandet
plamager af lidt lysere gul og
gråbrunt undergrundsler. I
fylden ses en del mindre
sten (ø 2-10 cm). Iblandet
trækul.
Fortrinsvis bestående af
mellemfarvet gulbrunt
undergrundsler dog iblandet
noget af lag a. Det er
usikkert om der er tale om
ren nedsivning i undergrund
eller laget skyldes en form
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for aktivitet, evt.. I
forbindelse med opførelsen
af huset.
Tynd horisont af lyst hvidt
sand umiddelbart over lag c.
Er noget "forurenet" af lag a,
antageligt pga.
dyreaktiviteter mv. og
fremtræder derved som en
form for sandlommer. Der
kan være tale om en form
for gulvsand i huset. Flere
steder synes sandet dog så
rent, at der kun kan have
været ringe færdsel over det.
Grubehus: i plan ovalt,
omtrent Ø-V orienteret. I
snit let rundbundet med en
største dybde på 20 cm. Pæn
grænse mod undergrund i
plan. Mål n-s: ca. 290 cm, øv: ca. 330 cm. Taget har
angiveligt været båret af
stolper i de to stolpehuller
A1403 og A1402. Lag e kan
have fungeret som gulv.
Undergrundstype 1:
heterogen bestående af
leret sand i brunlige og
rødbrune nuancer
undergrundstype 2:
heterogen bestående af
mellemfarvet gråt ler og
sandet ler iblandet lysere
sand samt sortbrune
aludfælgninger.
Undergrundstype 3:
homogent undergrundssand
i hvide og rødbrune farver.
Tyndere horisont af
mellemfarvet orangegult
okkerudfældninger og ler.
Overfladen er hård og lader
sig nemt følge i fladen.
Tilsvarende lag er også set i
andre nedgravninger og må
være et naturligt fænomen det er dog påfaldende at
laget ligger lige over
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Side 178 af 372
nedgravningskanten. I fladen
umiddelbart lige over lag c
sås et tyndt og
uregelmæssigt sandlag (lag
e) med omtrent samme
udstrækning som lag c.
Let spidsbuet nedgravning.
Heterogent fyld af mellem mørkebrunt sandet ler.
Temmelig diffus afgrænsning
til undergrund.
Dyb smal nedgravning.
Heterogent fyld af mellem mørkebrunt let sandet ler.
Let diffus afgrænsning til
undergrund.
Fyld: lyst gråbrunt sand. Nok
ikke sammenhørende m
A1020. Der findes i hvert fald
ingen makker mod Ø.
A1020 har form som et
grubehus med svagt
skrånende bund ind mod
midten, men der findes
ingen stolpehuller hertil.
[Måler kun 2,8 m i dia. Skal
nok snarere tolkes som en
grube. MK 3/2-2012]. Der
ses et utal af dyregange i UG
(se bund i snit), og flere af
disse er snittet, men var ikke
stolpe- eller pælehuller.
Fyld: a) lyst gråbrunt sand,
spættet af dyregange. Meget
diffus afgrænsning til UG; b)
mørkebrunt let leret sand m
omsat organisk materiale. I
bunden mange dyregange.
Spredte trækulsnister og
enkelte lernister.
UG: generelt beige,
lysebrunt og gult fint sand - i
partier leret - m en del sten,
op til knytnævestore.
Naturligt fyldskifte eller
vegetation. Fyld: mørk
gråbrunt heterogent let
humøst let leret sand m få
sten Ø<8 cm og let gruset
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Ø<3 cm. Fyld ret spættet
med lyse sandpletter Ø<1
cm.
Diffus afgrænsning i planum,
klar afgrænsning i snit.
Dyregang.
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fladbundet med lodrette
sider
gråbrunt let leret sandet
homogent omsat organisk
materiale med spredte
trækulsnister
stenspor/dyregang
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rundbundet med skrå sider
gråbrunt let leret sandet
homogent omsat organisk
materiale
Omrodet UG, del af stenet
gruset UG. Indeholder mere
muld end omgivende UG.
Mellem gråbrun heterogent
kraftigt omrodet højt
indhold af sten Ø8-15 cm og
grus <4 cm. Tolket som
omrodet overflade-jord.
I NV-hjørnet står stolpehul
A1368.
fladbundet med skrå sider
gråbrunt let leret sandet
homogent omsat organisk
materiale
stenspor/dyregang
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rundbundet med afrundede
sider
gråbrunt let leret sandet
heterogent omsat organisk
materiale
fladbundet med lodrette
sider
mørk gråbrunt let leret
sandet homogent omsat
organisk materiale med
spredte trækulsnister
fladbundet med lodrette
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sider
mørk gråbrunt let leret
sandet homogent omsat
organisk materiale med
spredte trækulsnister
fladbundet med skrå sider
gråbrunt let leret sandet
heterogent omsat organisk
materiale med spredte
trækulsnister
fladbundet med skrå sider
gråbrunt let leret sandet
heterogent omsat organisk
materiale med spredte
trækulsnister
pletter af muld
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rundbundet med skrå sider
gråbrunt let leret sandet
heterogent omsat organisk
materiale
Heterogent mellem brungråt
let leret sand med mange
store pletter af gulbrun let
leret sand. Enkelte nister af
trækul.
Fyld: a) heterogent mørkt
gråbrunt let leret sand i
store pletter, opblandet m
gulbrunt meget let leret
sand; skæres af c) som er
skelgrøft m fyld af mørkt
gråbrunt let leret sand.
UG: b) gulbrunt meget let
leret sand.
heterogent gråbrunt meget
let leret sand med pletter af
gulbrunt meget let leret
sand og en del mindre sten
Fyld: a) mørkt gråbrunt let
leret sand m enkelte pletter
af gulbrunt meget let leret
sand; b) mørkt gråbrunt let
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Side 181 af 372
leret sand m pletter af lyst
gulbrunt meget let leret
sand. Dyregang.
UG: lyst gulbrunt meget let
leret sand.
Fyld: mørkt gulbrunt meget
let leret sand m store pletter
af mellem gråbrunt meget
let leret sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
stolpehul/grube
Heterogent lyst gråbrunt let
leret sand med mange
pletter af gulbrunt let leret
sand mange små og lidt
større sten.
ikke snittet
Fyld: mørkt gulbrunt meget
let leret sand, gruset.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Fyld: gråbrunt meget let
leret sand m pletter af
gulbrunt meget let leret
sand.
Dyregang.
To stolpehuller. Der kan ikke
iagttages stratigrafis relation
mellem dem, fylden er ens.
Fyld: a)mellem gråbrunt
meget let leret sand m små
pletter af lyst gulbrunt
meget let leret sand; b)
samme fyld som a, men er
en dyregang.
UG: lyst gulbrunt meget let
leret sand.
Mulig bund af stolpehul.
Fyld: heterogent mørkt
gråbrunt let leret sand
opblandet med gulbrunt
meget let leret sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Fyld: mellem brungråt let
leret sand m enkelte pletter
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Side 182 af 372
af gulbrunt meget let leret
sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Fyld: mørkt brungråt let leret
sand m enkelte pletter af
gulbrunt meget let leret
sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Fyld: mellem gråbrunt let
leret sand m få pletter af
gulbrunt meget let leret
sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Fyld: heterogent mørkt
brungråt let leret sand
opblandet m gulbrunt meget
let leret sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Dyregang.
Fyld: mellem gråbrunt let
leret sand m pletter af
gulbrunt meget let leret
sand.
Fyld: mellem gråbrunt let
leret sand m pletter af
gulbrunt meget let leret
sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Fyld: mørkt gråbrunt let leret
sand m enkelte små pletter
af gulbrunt meget let leret
sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Den let spidsede bund er
nok en dyregang.
Fyld: mørkt gråbrunt let leret
sand m enkelte pletter af
gulbrunt meget let leret
sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Fyld: heterogent mørkt
182
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gråbrunt let leret sand
opblandet m gulbrunt meget
let leret sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Dyregange.
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Fyld: a) mørkt gråbrunt let
leret sand. Stolpespor; b)
heterogent opblandet m
gulbrunt meget let leret
sand; c) heterogent gulbrunt
meget let leret sand
opblandet med a.
Fyld: heterogent lyst
gråbrunt let leret sand m
store pletter af gulbrunt
meget let leret sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Fyld: a) heterogent mellem
gråbrunt let leret sand m
mange pletter af gulbrunt
meget let leret sand; b)
gulbrunt meget let leret
sand m pletter af a.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Muligvis stolpehul; kan også
være dyregange. Fyld:
heterogent mellem gråbrunt
let leret sand m et par store
pletter lyst gulbrunt meget
let leret sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Fyld: mørkt gråbrunt let leret
sand m pletter af gulbrunt
meget let leret sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Fyld: a) meget mørkt
gråbrunt let leret sand m
meget få pletter af gulbrunt
meget let leret sand.
Stolpespor. b) meget mørkt
gråbrunt let leret sand m
små pletter af gulbrunt
meget let leret sand.
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Stolpehulsfyld.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Dyregange.
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Fyld: mørkt gråbrunt let leret
sand m pletter af gulbrunt
meget let leret sand og lyst
gulbrunt meget let leret
sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Undergrundsplet.

JS

Udgår

Undergrundsplet.

Fyld: a) heterogent mørkt
gråbrunt let leret sand m
mange små pletter af
gulbrunt meget let leret
sand; b) gulbrunt meget let
leret sand m mange små
pletter af mørkt gråbrunt let
leret sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Fyld: heterogent mørkt
gråbrunt let leret sand m
mange pletter af gulbrunt
meget let leret sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Fyld: heterogent mørkt
gråbrunt let leret sand
opblandet 50 % m gulbrunt
meget let leret sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Grube/stolpehul. Fyld:
heterogent mørkt gråbrunt
let leret sand m mange
pletter af gulbrunt meget let
leret sand. De to
udposninger i bunden er
dyregange.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Muldrest.
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Side 185 af 372
Fyld: mørkt gråbrunt let leret
sand m enkelte pletter af
gulbrunt meget let leret
sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Fyld: heterogent mellem
gråbrunt meget let leret
sand opblandet i mange små
pletter med gulbrunt meget
let leret sand (60 %/40 %).
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Fyld: heterogent mellem
gråbrunt meget let leret
sand opblandet 50 % m
gulbrunt meget let leret
sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Mulig bund af stolpehul.
Fyld: mellem gråbrunt meget
let leret sand m pletter af
gulbrunt meget let leret
sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
ikke snittet
tydelig afgrænset,
homogent, mellembrunt
sand med stort indhold af
omsat organisk materiale.
Stort indhold af sten fra 2-12
cm. Stort indhold af
rødbrændt ler (evt.. udsmid
fra en ovnkappe eller
lignende) enkelte stykker
trækul og keramik samt
vævevægt.
få cm tykt lag af rødbrændt
ler, muligvis nedbrydningslag
af en ovnkappe eller
lignende. IKKE in situ!
diffus afgrænset, heterogent
lag. Mellem til mørkt
gråbrunt sand med indhold
af omsat organisk materiale
iblandet pletter af
185

108 h
2
108 g
2

JDK

Fyldskift

JDK

Fyldskift

108 e
2

JDK

Fyldskift

108 d
2

JDK

Fyldskift

108 b
2

JDK

Fyldskift

108
2

JDK

Grubehus

108 c
2

JDK

Fyldskift

108
3
108 a
4

DHP

Stolpehul

FC

Fyldskift

Side 186 af 372
undergrundssand med en
del trækul samt enkelte
stumper brændt ler. Muligvis
stærkt omrodet undergrund.
rent gråbrunt ler, udsmid i
fyldet i lag a bund.
Diffus afgrænset heterogent
lag af grus og gråbrunt sand
med enkelte trækulsnister.
tydelig afgrænset, homogent
mellem gråbrunt sand
iblandet en del trækul og
brændt ler.
tydelig afgrænset meget
heterogent lag af pletvis sort
let leret sand fuld af
trækulsnister og gulorange
undergrundssand/grus.
Sandsynligvis gulvlag.
tydelig afgrænset, homogent
mellem gråbrunt sand med
stort indhold af omsat
organisk materiale, enkelte
sten < 5 cm, lidt trækul
Anlægget er tolket som 2
grubehuse: A600 og A601,
hvor A600 er ældst. A 1082
var i fladen et aflangt
pæreformet anlæg med
længste mål på 524 cm.
Anlæggets let indsnævrede
form midt på anlægget i NV
og SØ indikerede allerede
ved afrensning i niv 1, at der
sandsynligvis er tale om to
grubehuse.
For beskrivelse af A600 og
A601 se disse.
Tydelig afgrænset homogent
mørkt sortbrunt sand med
sort indhold af omsat
organisk materiale. En del
trækul.
ikke snittet
Mellemfarvet homogent
gråbrunt let leret sand.
Særligt mod bunden i vest
optræder en del undergrund
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Side 187 af 372
i fyldet. Denne diffuse
overgang mellem fyldet og
undergrunden synes
fortrinsvis at skyldes
dyreaktivitet. Desuden ses
spredte mindre sten (2-8
cm), spredte stykker trækul
samt klumper af brændt ler
(angiveligt fra lerklining)
ligger lokalt i større
koncentrationer.
I plan ovalt til dråbeformet
med det bredeste mål mod
vest. Fladbundet til let
rundbundet. A1084 består af
A1084 a-c samt
stolpehullerne A1412 og
A1407. Mål Ø-V = ca. 330 cm
mellem stolperne. I alt 395
cm. Mål N-S = ca. 330 cm.
Der synes at være rester af
nedsivning fra en
funktionsflade i husets
østlige del. Stolpen A1412
kan følges op gennem A1084
a, og laget må således være
ophobet mens stolpen har
stået i hullet.
De tagbærende stolper står
med en indbyrdes afstand på
305 cm, og det var ikke
muligt at erkende et gulvlag i
huset.
Diffust afgrænset mørk
farvning af undergrunden.
Der er en del dyreaktivitet i
området med det synes
samtidig at være tale om en
form for gulv/funktionsflade.
som A1084 b, bare lysere.
Fyld: mørkt gulbrunt meget
let leret sand, groft sand m
pletter af gulbrunt meget let
leret sand.
Kan være undergrund, men
ligner Grube i nedgravningen
[?].
Fyld: mørkt gråbrunt let leret
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groft sand.
UG: gulbrunt leret sand.
Muldrest.
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Fyld: mellem gråbrunt meget
let leret sand m små pletter
af gulbrunt meget let leret
sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Undergrundsplet.
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sand m små pletter af
gulbrunt meget let leret
sand. Enkelte trækulsnister.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Fyld: heterogent mørkt
gråbrunt let leret sand
opblandet 50 % m mørkt
gulbrunt meget let leret
sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
Muldrest.
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sider
gråbrunt let leret sandet
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trækulsnister
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Fyld: mørkt gråbrunt let leret
groft sand.
UG: gulbrunt meget let leret
sand.
diffus bund og sider
gråbrunt let leret sandet
heterogent omsat organisk
materiale med spredte
trækulsnister og rødbrændt
ler
stenspor
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Side 189 af 372
nedgravning (tilføjelse Dhp:
tror JS er lidt forvirret ang.
tolkning af dette
lag/nedgravning, j.fr. tegning
er der et lag, beskrivelse
siger nedgravning).
Heterogent gulbrunt meget
let sandet ler med ca. 3-5 cm
store pletter, disse kan
tolkes som dyregange. I
andre huse ser det ud til at
være nedbankede pinde.
Områder med
manganudfældning
som A1099 a, men bare en
anelse lysere i fyldet.
Mellem mørkt gråbrunt let
leret sand opblandet med
mørkt gulbrunt sand. Tolkes
som indgang.
meget mørk gråbrunt let
leret sand, jævnt afgrænset,
har ikke stenfyld som lag
A1099 a.
Homogent mellembrungult
meget let leret sand.
Heterogent mellemmørk
gråbrunt let leret sand,
forholdsvis porøs. Fyldt med
sten op til ca. 15 cm i
diameter. Indeholder
keramik, brændt ler, trækul
og enkelte dyretænder. Midt
i anlægget ligger der, hvad
der ved første øjekast ligner
et ildsted, men da det ligger i
toppen et godt stykke fra
gulvniveau, er der nok mere
tale om udsmid fra et ildsted
eller kogestensgrube, da det
indeholder en del
ildskørnede sten (snittet
mod nord findes på T18)
A1099 består af
opfyldningslagene a og e. lag
c, der tolkes som gulvlag blev
først erkendt efter den
sydlige halvdel af grubehuset
var gravet væk og
189
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registreret, derfor findes lag
c ikke i den sydlige del.
Lagene f og g er lig med
nedgravningen.
Stolpehullerne A1424 og
A1420 tolkes som
tagbærende stolper, de er
placeret på indersiden af
gulvafgrænsningen.
Stolpehullerne A1421 og
A1425 tolkes også som
tagbærende stolper og er
placeret i nedgravningen.
(tilføjelse DHP: måske er der
tale om to grubehuse oven i
hinanden, eller et grubehus i
2 faser) Stolpehullerne
A1427 og A1426 kan have
tilhørt en opretstående væv.
Udposningen mod nord
tolkes om indgang, da der
her synes at have været en
nedgravning.
rundbundet med skrå sider
gråbrunt let leret sandet
heterogent omsat organisk
materiale
dyregang
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bund og 4 cm dyb.
Fyld: mørkt gråbrunt let leret
sand m pletter af gulbrunt
leret sand.
UG: gulbrunt leret sand.
Vist dyregang. I snit ses
lysebrune plamager m diffus
afgrænsning til en dybde af
ca. 23 cm.
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Side 191 af 372
fladbundet med lodrette
sider
lys gråbrunt let leret sandet
heterogent omsat organisk
materiale med spredte
trækulsnister
Vist dyregang. Mos SØ ses en
fortsættelse i form af en
dyregang, og i snit ses kun
ca.. 2 cm.
Muldrest.
Diameter 46-40 cm. Fyld:
mørkt gråbrunt sandet
omsat organisk materiale m
spredte sten og enkelte
trækulsnister. (Bemærk:
fylden beskrevet i våd
tilstand)
rundbundet med delvis
lodrette sider
gråbrunt let leret sandet
homogent omsat organisk
materiale med nister af
trækul og rødbrændt ler
samt en hel del småsten
Grube eller stolpehul. Fyld:
Mørkt gråbrunt gruset omsat
organisk materiale iblandet
gult UG-grus og en enkelt
klump brændt ler.
fladbundet med skrå sider
mørk gråbrunt let leret
sandet homogent omsat
organisk materiale med
spredte trækulsnister
Let rundbundet med næsten
lodrette sider. Fyld: a) Lidt
heterogent brunt let leret
sand m pletter af UGmateriale og få
trækulsnister. Flere store
sten (20 cm). Klar grænse; b)
som a, dog lidt lysere og
uden sten. Klar grænse.
Fladbundet med skrå sider.
Fyld: heterogent brunt let
leret sand m pletter af UGmateriale. Grænsen er
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diffus.
fladbundet med skrå sider
gråbrunt let leret sandet
heterogent omsat organisk
materiale med spredte
trækulsnister
Dyregang.
fladbundet med skrå delvis
lodrette sider
mørk gråbrunt let leret
sandet homogent
trækulsholdigt omsat
organisk materiale
Rundbundet med skrå sider.
Fyld: Heterogent brunt sand
m lidt omsat organisk
materiale og få
trækulsnister. Diffus grænse.
rundbundet med afrundede
sider
mørk gråbrunt let leret
sandet homogent
trækulsholdigt omsat
organisk materiale
Heterogent gråbrunt let leret
sand med mange pletter af
gulbrunt let leret sand.
Vanskeligt at afgøre
afgrænsningerne, de er
diffuse. Ved fladegravningen
stod det klart, at bunden af
A1114 d er lig med A1114 c
Mørkt gråbrunt let leret
sand med enkelte pletter af
gulbrunt ler. Indeholder
mange sten og ildskørnede
sten mellem 0 og 10 cm i
diameter. Jævnt afgrænset
mod bunden, mere diffus i
siderne.
heterogent gråbrunt let leret
sand blandet med pletter og
linser af gulbrunt let leret
sand, er en anelse mere grå
end A1114 b. Er næsten
stenfri og tolkes som gulvlag.
Mod siderne og stolpehuller
jævnt afgrænset.
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Side 193 af 372
Område omkring
nedgravningen og indtil
gulvlaget.
Nedgravningskanten er
meget heterogen blanding af
A1114 a og gulbrunt sand
samt pletter af gulbrunt ler.
Meget rodet og fyldt med
dyregange.
grubehuset er snittet ø-v og i
snittet kunne erkendes
lagene A1114 a,b,c og d.
Lagene A1114 a og b er
opfyldningslag mens A1114 c
tolkes som gulvlag. Lag
A1114 d var svær at udskille
og viste sig i fladen at være
en del af A1114 c, i hvert fald
den nederste del.
Stolpehullerne ligger
hovedsageligt i øst og vest.
A1647 (er den dybeste) og
A1652 synes at være
tagbærende stolper i øst,
mens A1650 (den dybeste)
og A1653 og A1656 kan være
tagbærende i vest. A1648,
A1651, A1649, A1654, A1655
og A1651 er sandsynligvis
tilhørende den indre
struktur. Der er bland andet
fundet 2 tenvægte og en
vævevægt i grubehuset
Gråbrunt let leret sand med
enkelte pletter af gulbrunt
sand og gulbrunt ler. Jævntdiffus afgrænset.
Heterogent meget mørkt til
sort brungråt let sand med
pletter af mørkt gråbrunt let
leret sand. Mange sten fra 110 cm i diameter mange af
dem ildskørnede. Små
stykker trækul, opfyldslag,
jævnt afgrænset.
som e men mere heterogen
og diffus afgrænset
sort trækulslag med trækul i
op til 3 cm i diameter.
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Side 194 af 372
ildsted i grubehuset A1115,
også beskrevet som A1797
mørkt gråbrunt let leret sand
med små pletter af gulbrunt
sand samt nister og små
stykker af trækul jævnt
spredt. Enkelte store pletter
af meget mørk brungråt let
leret sand med noget trækul.
I bunden under lag j ses lag k
som er trækulsholdigt lag
meget mørkt gråbrunt let
leret sand med nister og små
stykker trækul
Heterogent mørkt gråbrunt
let leret sand med små og
store pletter af gulbrunt let
sandet ler og sand samt
pletter af meget mørkt
brungråt let leret sand med
trækul. Nister og små stykker
trækul jævnt spredt i fyldet.
Meget tydelig afgrænset
nedgravning.
moderne rør
34

27

som A1115 d (heterogen
blanding af c og gulbrunt let
leret sand (undergrund).
Omrodet lag med
dyregange.) Men
afgrænsningen af laget er
diffus. Også beskrevet som
A1795
som d, men afgrænsningen
er laget er diffus
heterogen blanding af c og
gulbrunt let leret sand
(undergrund). Omrodet lag
med dyregange.
Meget mørkt gråbrunt let
leret sand med pletter af
gulbrun let leret sand.
Indeholder enkelte mindre
sten jævnt spredte nister og
stykker af trækul. Det er
svært at adskille laget
Grubehus registreret i fladen
som tilnærmelsesvis
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firkantet. Orienteret øst-vest
med stolper i hver ende.
Snittet af moderne
nedgravning. Profilsnittet
øst-vest. I snittet kunne
erkendes lagene a, b, c, d, e
og stolpen A1795 samt røret
g. Lag a tolkes som
opfyldslag med mange sten
og meget mørkt og
trækulsholdigt.
Selve anlægget tolkes som
bestående af to grubehuse
(A605 og A606)
efterfølgende hinanden.
A605 er det yngste grubehus
i det, der i fladen er
registreret som A1115. Det
består af gulvlaget b og
stolpehullerne A1795 og
A1792, disse stolpehuller er i
fyld og dimensioner meget
ens. Gulvlaget b synes også
orienteret efter disse to
stolper. I niveau 2 dukkede
A1798 op. Dette anlæg
tolkes som ildsted i A605.
det ser ikke ud til at være en
senere nedgravning..
Relationen mellem A1798 og
b kunne desværre ikke
findes, da g (moderne
nedgravning) snitter gennem
grubehuset netop her. Om
fyldskiftet d hører med til
dette grubehus, eller dele af
d kunne ikke afgøres og det
er det samme med laget e.
De tagbærende stolper
A1795 og A1792 er
orienteret øst-vest og med
en indbyrdes afstand på 262
cm.
A606 er det ældste grubehus
i det anlæg, der i fladen er
registreret som A1115.
Grubehuset består af
gulvlaget c, eller bunden af c
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som det ses på T51. Dette
lag ligner b, men er en lille
smule mere heterogent.
Stolpehullerne A1793 og
A1796 tolkes som
tagbærende i A606, disse
ligner i fyld og dimensioner
hinanden, men er mere
diffus end de tagbærende
stolper i A605. A606 kan
have haft A1797 tilknyttet
som ildsted eller
nedgravning til en […] f.eks.
A1797 dukker nemlig først
op i niveau 3 under
gulvlaget.
De tagbærende stolper
A1793 og A1796 har en
indbyrdes afstand på 270 cm
og er orienteret øst-vest.
Mod vest er det meget svært
at afgøre grubehusets
afgrænsning. For at
anlægget A1797 har kunnet
ligge inde i grubehuset, må
stolperne have været indre
tagbærende stolper og selve
tagkonstruktionen have gået
ud over A1797.
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Stolpehullet A1794 er
anderledes end de andre i
både fyld og demissioner.
Der er ikke fundet nogen
sikker makker eller funktion
af denne stolpe.
Mørkt gråbrunt let leret
sand. En anelse lysere end b.
laget har ikke den samme
mængde småsten og trækul
som b. det synes ikke at
være del af gulv eller
opfyldning
mørkt gråbrunt sandet ler
med store pletter af
gulbrunt sand, tagbærende
stolpe i grubehuset.
Heterogen blanding af mørkt
gråbrunt let leret sand og
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Side 197 af 372
gulbrunt sand samt lidt
gulbrunt ler. Del af
tagbærende stolpe i
grubehuset (stolpehullet
består af fyld d og e)
omkreds 58 cm dybde 45
cm.
Mørkt gråbrunt let leret
sand med pletter af gulbrunt
sand. Er et stolpespor efter
tagbærende stolpe i
grubehuset (stolpehullet
består af fyld d og e)
omkreds 58 cm dybde 45
cm.
ler, brungult
heterogent fyld, som A1116
a opblandet med gulbrunt
sand og rødgult grus
Lille grubehus ca. 380 cm i
diameter orienteret øst-vest.
Fylden A1116 a kan
indeholde eller være
gulvlaget, men de mange
sten i fylden er lidt underligt,
og taler i mod dette. Der er
dermed ikke kunnet udskille
et tydeligt gulvlag i
grubehuset. De to
tagbærende stolper A1116 f
og A1116 d+e ligner i form
og fyld stort set hinanden og
er placeret tilnærmelsesvis
øst vest over for hinanden
med en indbyrdes afstand på
280 cm. Under fylden
A1116a ligger A1116 c, der
er et lerlag, dette synes at
være naturligt i
undergrunden, der ellers kun
består af sand og grus.
mørkt gråbrunt let leret sand
med mange sten 1-5 cm i
diameter, enkelte stykker af
trækul.
Diffust afgrænset homogent
mellem gråbrunt porøst sand
med enkelte sten. Skrå sider
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og spids bund
Rundbundet med skrå sider.
Fyld: Homogent brunt til
mørkt brunt sand/grus m
omsat organisk materiale og
få trækulsnister. Skarp
grænse.
Mellembrunt sandet omsat
organisk materiale.
Mellembrunt sandet omsat
organisk materiale.
(Beskrivelse på ark sammen
med DHP's beskrivelser og
derfor pt. i mappen lagt
sammen med disse).
Fylden lidt mørkere og mere
fast = mere gruset end de
øvrige stolpehuller. Måske
nyere end disse.
(Beskrivelse på ark sammen
med DHP's beskrivelser og
derfor pt. i mappen lagt
sammen med disse).
Diameter i top: 50 cm, i
bund: 20 cm. Fyld: gråbrunt
sandet omsat organisk
materiale m en del småsten.
UG: grus og sand m mange
sten (op til 15x15 cm).
Bund af stolpehul?
Fyld: gråbrunt sandet omsat
organisk materiale m mange
og store sten (op til 14x14
cm).
Efter afrensning strakte
A1123 sig videre mod NØ
[må skulle være NV], og i
enden af dette fyldskifte
fremkom et nyt stolpehul
[A1383]. A1123 i sig selv er
kun 3-4 cm tykt - næppe et
stolpehul.
Et snit anlagdes NØ-SV. Ved
gravning af dette fremkom
forkullet træ, og anlægget
syntes at bestå af 2
nedgravninger: 1 og 2,
hvoraf 1 indeholdt forkullet
træ, mens 2 er mere
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Side 199 af 372
tvivlsom, måske
dyregangssystem. Vestlig del
af 1 udgraves herefter i
fladen.
2: har heterogent sandet
fyld: lysebrunt, mellembrunt,
bleggult. Vanskeligt at se,
om det er dyregange i et
anlæg, eller kun dyregange.
1: er også forstyrret af
lysegule og lysebrune
dyregange, men ellers er
fylden mørkt mellembrunt
sand m spredte sorte pletter.
Her ses mod V et stk.
forkullet træ - vist ikke
tildannet.
snittet men beskrivelse
bortkommet
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tyndt lag af homogent
brungråt sand (mørkere end
det omkringliggende) er flere
steder meget svært at se.
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Lag f og f2 er i virkeligheden
samme lag, men er opskilt på
tegningen pga.
farveforskelle, de er begge
forstyrret af dyregange. Lag
f2 i meget høj grad, generelt
er f2 mere heterogent end f.
heterogent mørk brungråt
sand, indeholder enkelte
små stykker trækul og
enkelte sten. Fund af to
metalgenstande under
afrensning.
heterogent mellem gråbrun
meget let leret sand,
indeholder en del mindre
sten end fyld a, men samme
størrelse.
som fyld a (let homogent
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Side 200 af 372
mellem brungråt meget let
leret sand, indeholder en hel
del sten (max diameter ca.
10 cm) en del af dem er
ildpåvirket) bare lidt lysere
og mere heterogent.
Desuden tætpakket med
sten, den største ca. 20-25
cm
Grubehuset består af
minimum 4 opfyldninger. 1:
fyld a, 2: den øverstliggende
fyld b, 3: den nederste fyld b
samt c og d, 4: den vestlige
fyld b. (fylden b består af 3
klart afgrænsede områder
med ens fyld)
Tilføjelse dhp: tror der er
tale om én opfyldning med
jord fra flere steder, sket
over meget kort tid.
Nederst i grubehuset findes
gulvlaget f (består af f og f2),
gulvlaget dækker en stor del
af grubehusets bund, dog er
der et større område i
midten og mod nord, hvor
opfyldslaget d, ligger lige
over undergrunden.
Under gulvlaget fremkom g.
g kunne ikke ses i profilen,
selvom området er skåret.
Der er tale om en mindre
nedgravning/grube i den
østlige ende af grubehuset,
det blev i første omgang
tolket som ildsted, men da
der ved afrensning og
udgravning ikke forekom
særlig meget trækul, og da
undergrunden ikke virker
varmepåvirket, er denne
tolkning usikker. Måske er
der kun tale om en lille
grube/nedgravning.
(tilføjelse DHP: tror g er
ildsted, det kan ikke afskrives
med at undergrunden ikke
var varmepåvirket når
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undergrunden er sand og
grus. Og der var trækul nok
til at retfærdiggøre en sådan
tolkning)
Nedgravningen til
grubehuset er lidt speciel i
den østlige del. Grubehuset
er nærmest lidt
trappeformet i
nedgravningen, forstået på
den måde, at der er øverst
et ca. 5 cm tykt lag,
hvorefter
nedgravningskanten går
stejlt ned (se skitse på T46)
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de eneste stolper der blev
fundet i huset, er de to
tagbærende stolper A1785
og A1786, hvoraf A1786 er
65 cm dyb og A1785 er 25
cm dyb, de er begge ti ca. 25
cm i diameter. Der er en
afstand på 260 cm mellem
stolperne, som er orienteret
øst-vest.
homogent mellem lysegråt
let leret sand, meget
kompakt.
tyndt lag af homogent
brungråt sand (mørkere end
det omkringliggende) er flere
steder meget svært at se.
Lag f og f2 er i virkeligheden
samme lag, men er opskilt på
tegningen pga.
farveforskelle, de er begge
forstyrret af dyregange. Lag
f2 i meget høj grad, generelt
er f2 mere heterogent end f.
let homogent mellem
brungråt meget let leret
sand, indeholder en hel del
sten (max diameter ca. 10
cm) en del af dem er
ildpåvirket
som fyld b (heterogent
201
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mellem gråbrun meget let
leret sand, indeholder en del
mindre sten end fyld a, men
samme størrelse.) Bare lidt
lysere og næsten uden sten.
måske sidste rest af et
anlæg, men intet at se i
profil
Grube eller natur? Fyld: a)
mellembrunt sandet omsat
organisk materiale m mange
sten (op til 17x18 cm).
Faktisk fyldt op m sten; b)
lysebrunt sand. Dyregang.
Lagets forløb under lag a
leder til den mistanke, at a
kan være sunket ned i
sammenstyrtet dyregang b,
og hullet derefter fyldt m
sten.
diffust afgrænset homogen
porøs lys gråbrunt sand med
enkelte sten under 7 cm,
skrå sider og flad bund
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Stenspor? Snittet NØ-SV.
Fyld: mellem-mørkebrunt
sandet omsat organisk
materiale m en del småsten.
Afgrænsning til UG ret skarp,
og anlægget derfor nok
nyere.

3

Stenspor. Som A1137 i fyld
og afgrænsning.
Fyld: gråbrunt sandet omsat
organisk materiale blandet
m en del sten (<8 cm). UG:
bleggult silt m mange sten,
gradvist mørkere og mere
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Side 203 af 372
sandet mod bunden.
snittet men beskrivelse
bortkommet
Dyregange. Lysebrun fyld.
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I plan cirkulært, i snit
rundbundet m konkave
sider.
Fyld: homogent
mellemfarvet let humøst
brunligt let gruset sand.
Stolpehul eller stenspor.
Fyld: a) mørkebrunt let leret
omsat organisk materiale
spættet m nister af bleggult
sand/silt. Skarp afgrænsning
til UG tyder på nyere tid,
hvilket bekræftes af fund af
et skår udvendigt uglaseret
m drejeriller og indvendig
glasur. b) lyst gråbrunt
sandet omsat organisk
materiale spættet af nister
af bleggult silt. ) nok
dyregange.
UG: bleggul silt, gradvist
mere leret mod bunden.
Bund af stolpehul? Fyld:
gråbrunt sandet omsat
organisk materiale blandet.
Kan evt.. være et stenspor,
men afgrænsningen tyder
ikke på nyere tid.
Vist stenspor (skarp
afgrænsning).
Natur eller bund af
stolpehul?
Muligt stolpehul. I plan
cirkulært, i snit rundbundet.
Fyld: som A1156. Lidt diffus
grænse i snit.
I plan omtrent cirkulær, i snit
flad til let rundbundet.
Fyld: homogent
mellemfarvet til mørkt let
humøst gruset sand. Der er
set en enkelt trækulsnist.
Pæn grænse til UG.
mørk gråsort til gråbrunt let
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Side 204 af 372
leret sandet gruset fyld med
mange ubrændte sten samt
spættet med trækulsnister
Dyregang. I plan
uregelmæssigt, i snit
uregelmæssigt, spidsbundet.
Fyld: homogent humøst sand
iblandet sten af varierende
størrelse.
Stenspor eller stolpehul? I
plan cirkulært, i snit
rundbundet. Diffus
afgrænsning.
Fyld: gråbrunt humøst sand
iblandet mindre sten.
Stenspor eller stolpehul? I
plan cirkulært, i snit
rundbundet.
Fyld: mellemfarvet gråbrunt
let humøst sand iblandet
mindre sten. Desuden ses et
enkelt stykke trækul.
I plan cirkulært, i snit
uregelmæssigt.
Fyld: homogent let spættet
gråbrunt let humøst ler
iblandet småsten. Diffust
afgrænset. Sandsynligvis ikke
noget.
Udgår. Stenspor. Dybde 11
cm. Skarp grænse.
Dyregange mv.
delvist faldbundet med skrå
sider
mørk gråbrunt let sandet
leret gruset homogent
omsat organisk materiale
med spredte trækulsnister
samt mange ubrændte sten
I plan omtrent cirkulær, i snit
flad til let rundbundet.
Fyld: humøst mellemfarvet
sand i gråbrune nuancer
iblandet mindre sten i
varierende størrelser. Pæn
grænse til UG.
Muligt stolpehul. I plan
cirkulært, i snit rundbundet.
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Side 205 af 372
Fyld: homogent
mellemfarvet til lyst let
humøst sand iblandet
småsten. Diffus grænse til
UG.
I plan cirkulært, i snit
konkave sider og afrundet
bund.
Fyld: mellemfarvet brungråt
let humøst sand iblandet
mindre spredte sten. Tydelig
grænse til UG.
tydelig afgrænset homogent
mellem gråbrunt sand med
mindre indhold af omsat
organisk materiale og
trækulsnister, lige sider
tilnærmet fladbundet.
Diffust afgrænset homogent
lys gråbrunt sand.
Rundbundet
som A1161 g
Heterogent gråbrunt let leret
sandet fyld med spredte
trækulsnister.
jernudfældning (hårdt som
sten) Laget består af mindre
sten (fortrinsvis < 5 cm) samt
enkelte store (op til >10-15
cm) i varierende materiale
(granit, flint m.v.). Lagets
sten er sammennittet af
jernudfældninger i rustrøde
nuancer samt lyst gulbrunt.
Rustudfældningernes
koncentration er varierende
og optræder lokalt meget
massivt. Klatter af disse
rustudfældninger er fundet i
A1161 a ligger over
undergrunden. B må anses
som værende husets gulvlag,
og den hårde flade må
delvist være skabt ved trafik
i huset. Påfaldende er det at
laget b omtrent danner et
kvadrat centralt i huset (dog
lidt diffust afgrænset) ikke
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Side 206 af 372
med sikkerhed breder sig ud
med et evt.. indgangsparti.
Det er forslået at A1373 kan
stamme fra et sådant.
homogent let leret sandet
grus med mange sten i
midten samt lidt keramik spredte trækulsnister.
Huset er orienteret Ø-V. I
fladen er huset erkendt som
et let ovalt fyldskifte (a) Ved
snit fremkom to stolpehuller
A1378 (=A1161 c+d+h) mod
vest, der har en dybde på 72
cm under terræn og A1376
(=A1161 e+f) mod øst, der
har en dybde på ca. 56 cm
under terræn. Begge
stolpehuller, har en fin
grænse til undergrund.
Husets længde er 340 cm
(mellem stolperne). Bredden
er mere usikker, men b's
udstrækning må kunne
fungere som ledetråd for de
indre mål. Udover disse
stolper er der ikke fundet
stolper i/ved grubehuset
(A1377(mulig)).
Nedgravningen til stolpen
A1378 er meget
uregelmæssig og kan
skyldes, at man har, måtte
udvide nedgravningen for at
komme dybt nok.
Mellemfint gråbrunt næsten
helt omsat humus og sand. I
plan var j tydeligt afgrænset
idet det hårde lag b her var
brudt. I snit er h derimod
mere diffus /usikker i sin
afgrænsning. I dette område
er den grusede undergrund
tæt pakket med sten. J
fortsætter som en tynd (ca..
5 cm) søjle til en dybde på 10
cm. Der er angiveligt tale om
et dyr!
heterogent lys gråbrunt let
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Side 207 af 372
leret sandet fyld med tynde
striber af gråbrunt fyld
fyld som A1161 c, men lidt
markerer.
mørkegråt heterogent let
leret sandet fyld med
spredte trækulsnister
orangegult undergrundssand
med bund/lag af udfældning
jern/mangan.
som A1161 c, men med
mange sten/grus
Fyld: a) gråbrunt sandet
omsat organisk materiale m
plamager /partier af gult UGsand. b) heterogent
lysebrunt sand og bleggult
silt.
fladbundet nedgravning, snit
2:
a) homogent tydelig
afgrænset mellem til mørkt
gråbrunt sand let humøst
med nister af brændt ler og
trækul
b) som a men en anelse
lysere og lidt mindre humøst
c)heterogent tydelig
afgrænset mellem gråbrunt
sand iblandet plamager af lys
gult sand.
Undergrund: lysegult let
stenet sand
Fyld: gråbrunt sandet omsat
organisk materiale. UG: I
toppen lysebrunt sand m en
del sten. Derunder = ved
bund af stolpehul, fint
bleggult og beige sand.
Spor efter sten eller dyr.
Diffus grænse i snit.
ikke snittet
Måske ikke noget. 2 cm dyb.
Gråbrunt sandet.
I plan cirkulært, i snit
rundbundet.
Fyld: som A1169. Pæn
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Side 208 af 372
grænse til UG.
snittet men beskrivelse
bortkommet
I plan cirkulært, i snit lidt
uregelmæssigt rundbundet
m lodrette til konkave sider.
Fyld: homogent
mellemfarvet brungråt let
humøst let gruset sand. Fin
grænse til UG.
Intet at se i snit.

FC

Udgår

Intet at se i snit.

FC

Udgår

Intet at se i snit.

DHP

Udgår

FC

Udgår

MK

Stolpehul

117
6

FC

Udgår

117 a
6

MK

117 b
6

MK

50

25

Intet at se efter afrensning.
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Fyld: gråbrunt sandet om sat
organisk materiale m flere
småsten. UG: gult sand m
mange sten (op til 16x12 cm)
Meget diffus mørk farvning i
flade og i snit. Fyld:
mellemfarvet let humøst let
gruset sand i brungrå
nuancer.
TIDLIGERE TOLKNING UDGÅR
(tidligere annulleret).
Ved afrensning opløste
A1176 sig i to stolpehuller: a,
som er langstrakt, 40x50 cm
og 25 cm dybt (se snit-tegn.),
samt b=A1384, som kun har
diameter på 18 cm og dybde
på 10 cm, men samme fyld
som a.
a) Fyld: gråbrunt sandet
omsat organisk materiale m
orme- og dyregange m gult
sand. UG: til stolpehullets
bund grus og sand m sten,
derunder fint beige sand.
=A1384!
Ved afrensning opløste
A1176 sig i to stolpehuller: a
samt b=A1384, som kun har
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Side 209 af 372
diameter på 18 cm og dybde
på 10 cm, men samme fyld
som a.
a) Fyld: gråbrunt sandet
omsat organisk materiale m
orme- og dyregange m gult
sand. UG: til stolpehullets
bund grus og sand m sten,
derunder fint beige sand.
Bund af stolpehul? Fyld:
gråbrunt sandet omsat
organisk materiale.
I plan cirkulært, i snit
rundbundet med konkave
sider.
Fyld: som A1169. Pæn
grænse til UG.
I plan cirkulært, i snit
rundbundet m konkave
sider.
Fyld: som A1169. Pæn
grænse til UG.
snittet men beskrivelse
bortkommet
I plan cirkulært, i snit
lodrette sider og flad bund.
Fyld: mellemfarvet let
humøst let leret sand
iblandet spredte småsten.
Fin grænse til UG.
snittet men beskrivelse
bortkommet
Intet at se i snit.
I plan cirkulært, i snit
lodrette til let konkave sider,
flad bund. Lidt diffus
afgrænsning.
Fyld: mellemfint brungråt let
humøst sand iblandet
enkelte småsten samt klatter
af gulligt UG-sand.
I plan cirkulært, i snit
lodrette let konkave sider og
flad bund.
Fyld: let spættet let humøst
gråbrunt sand iblandet mere
gulbrunt UG-sand i klatter.
Der har været dyr i
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Side 210 af 372
stolpehullet lidt diffus
grænse til UG.
Stolpehul (muligt). I plan
cirkulært, i snit flad bund og
udadskrånende sider.
Fyld: homogent
mellemfarvet gråbrunt helt
omsat humus. Pæn grænse
til UG.
[Der findes to beskrivelser af
A1186 fra FC. På Mapinfoplan findes to anlæg:
A1186_1 og A1186_2, og det
er muligt, at de to
beskrivelser henfører til
disse to, men i så fald uvist
hvilken beskrivelse, der
hører til hvilket anlæg.
Vurderet ud fra diameter
passer A1186_2 dog til
nærværende beskrivelse.
Alternativt er angivelsen
"A1186" ved en af
beskrivelserne en skrivefejl.
6/2-2012 MK].
Intet at se i snit.
[Der findes to beskrivelser af
A1186 fra FC. På Mapinfoplan findes to anlæg:
A1186_1 og A1186_2, og det
er muligt, at de to
beskrivelser henfører til
disse to, men i så fald uvist
hvilken beskrivelse, der
hører til hvilket anlæg.
Alternativt er angivelsen
"A1186" ved en af
beskrivelserne en skrivefejl.
6/2-2012 MK].
Stenspor? I plan cirkulært, i
snit uregelmæssig form.
Fyld: homogent
mellemfarvet humøst sand
iblandet mindre sten. Skarp
grænse til UG.
ikke snittet
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Side 211 af 372
Muligvis tagbærende. Delvis
lige sider og rundbundet.
Mørk gråbrunt homogent let
sandet omsat organisk
materiale med små lommer
af lysegult undergrundssand
samt spredte trækulsnister.
Derudover en hel del knolde
af rødbrændt ler samt nister
heraf
Muligvis tagbærende?
Delvis fladbundet med
lodrette sider
Gråbrunt let leret sandet
homogent omsat organisk
materiale med spredte
trækulsnister samt
rødbrændt ler i toppen.
rundbundet med rundede
sider
gråbrunt let leret sandet
homogent omsat organisk
materiale med små pletter af
gult undergrundssand samt
spredte trækulsnister og
håndstore sten
Lige sider afrundet bund.
Mørk gråbrunt let leret
sandet omsat organisk
materiale
som b bare lidt lysere/
opblandet med undergrund
(heterogent mellem
gråbrunt sand. Indeholder
en del sten, den største ca.
15 cm i diameter.
Nogenlunde klart
afgrænset.)
Heterogent mellem gråbrunt
sand. Indeholder en del sten,
den største ca. 15 cm i
diameter. Nogenlunde klart
afgrænset.
heterogent mørk brungråt
sand, indeholder store
mængder sten fra helt små
til store 20-25 cm i diameter,
flere af dem er ildskørnede,
enkelte trækulsstykker, lidt
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Side 212 af 372
diffust afgrænset mod lag b.
Grubehuset har 3
opfyldningsfaser. Yngste fase
består af fyld d og c,
mellemste fase lag b og
ældste fase består af laget
f1. selve gulvlaget f2, der var
0,5-1 cm tykt, blev ikke
erkendt ved snittet, og ses
derfor ikke på
profiltegningen. Fyld f1
består af rent sand, uden
synlige fund, blev oprindeligt
tolket som undergrund, nu
tolkes det som
sandfygningslag, der ikke har
noget at gøre med brugen af
grubehuset.
Der blev erkendt 2 stolper i
anlægget (A1742 og A1747).
A1747 er en lille stolpe, ikke
en typisk tagbærende som
A1742. Dette kunne tyde på,
at tagkonstruktionen enten
har været "skæv" så det kun
er den ene side, der har
skullet bære noget, eller at
den anden tagbærende
stolpe simpelthen ikke er
blevet erkendt, selvom der
er søgt efter den.
Umiddelbart er det svært at
funktionsbestemme
grubehuset, da fundene ikke
er entydige, der er fundet en
del slagger, en vævevægt og
lidt andet. Undergrunden er
meget gruset, få steder
afløst af rent sand, hvilket
godt kunne gøre det svært at
se noget på bunden.
lomme af gult sand (lyst)
måske gulv, måske
undergrund
Undergrunden er mod vest
og næsten hele snittet rent
grus, den sidste meter mod
øst er ren gulorange sand.
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Tilføjelse 28.06.07 af AP: ved
fladeafrensningen viste det
sig, at fyld f1 er et fyldlag, for
lige under det ligger der et 25 mm tykt mørkt brungråt
gulvlag lige oven på
undergrundsgruset
Tilføjelse til f1: ved
fladeafrensning viste det sig,
at det gule lag, der ellers
blev betragtet som
undergrund i virkeligheden
var et fyldlag, hvorunder der
ligger et tyndt gulvlag (se
tegning 38 for profiltegning)
Som c bare uden sten og
med lidt mere indfald af
undergrund. (heterogent
mellem gråbrunt sand.
Indeholder en del sten, den
største ca. 15 cm i diameter.
Nogenlunde klart
afgrænset.)
heterogent mellem gråbrunt
sand, er opblandet med
gulorange undergrundsgrus.
plet af trækul
Fyld:
en blanding mellem gult
sand og mørk næsten sort
heterogent brungråt sand,
indeholder en del sten, klart
afgrænset
ved fladeafrensning viste det
sig, at det gule lag f1, der
ellers blev betragtet som
undergrund i virkeligheden
var et fyldlag, hvorunder der
ligger et tyndt gulvlag (se
tegning 38 for profiltegning)
I den sydlige halvdel følger
gulvlaget næsten niv. 2
Gulvlaget er stiplet ind (----).
I den nordlige halvdel er der
bevaret meget lidt af
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Side 214 af 372
gulvlaget, men dette kan
også have noget at gøre
med, at der her er gået lidt
dybder ved afrensning, der
ved denne halvdel foregik i
regnvejr. Dette giver sig især
til kende ved at man i den
sydlige halvdel næsten ikke
kan erkende det store
"hoved" gulvlag f2 men kun
e2.
I den sydlige og nordlige
halvdel kommer der 2
mulige stolpehuller frem
A1742 - A1745, det er kun A
1745 man ikke tidligere har
kunnet se.
rundbundet med afrundede
siger
a) gråsort let sandet
trækulsholdigt
b) mørk gråbrunt let leret
sandet omsat organisk
materiale med spredte
trækulsnister samt
rødbrændt ler i toppen
I plan cirkulært, i snit flad
bund og udad skrånende til
let konvekse sider.
Fyld: homogent
mellemfarvet gråbrunt let
leret sand let spættet af
lysere brungule klatter af
UG. Diffust afgrænset i snit.
fladbund med skrå sider
gråbrunt let leret sandet
heterogent omsat organisk
materiale
Stolpehul eller dyregang?
Uregelmæssig form i snit meget diffust afgrænset.
Dybde muligvis 20 cm. Fyld
som A1196 - dog mindre
spættet.
rundbundet med rundede
sider
gråbrun let leret sandet
homogent omsat organisk
materiale
214
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Side 215 af 372
rundbundet med delvis
lodrette sider
gråbrunt let leret sandet
homogent omsat organisk
materiale
fladbundet med lodrette
sider
gråbrunt let leret sandet
homogent omsat organisk
materiale
spidsbundet med skrå sider
lys gråbrunt let leret sandet
homogent omsat organisk
materiale
uregelmæssig bund og sider
gråbrunt let leret sandet
gruset heterogent omsat
organisk materiale med
mange små sten
fladbundet med skrå sider
som A1200 (lys gråbrunt let
leret sandet homogent
omsat organisk materiale)
gråbrunt let leret sandet
homogent omsat organisk
materiale
stenspor
fladbundet med lodrette
sider
som A1207 (gråbrunt let
leret sandet homogent
omsat organisk materiale)
fladbundet med skrå sider
mørk gråbrunt let leret
sandet homogent omsat
organisk materiale med
spredte trækulsnister
fladbundet med lodrette
sider
gråbrunt let leret sandet
homogent omsat organisk
materiale
sortbrunt leret sand,
homogent med mange
trækul.
Mellem gråbrunt lidt leret
sand. Homogent
Grubehus A1208 er et
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Side 216 af 372
næsten cirkulært grubehus
ca. 3,8 m i diameter og ca. 3
meter mellem de
tagbærende stolper.
Anlægget er ikke tegnet i niv
1, jfr. gps opmåling. Lagene a
+ b+ c tolkes som opfyldning
og lag d som gulvlag. Lag d
var meget diffust afgrænset
mod de overliggende lag, og
kan have haft en større
udstrækning. Lag e
indeholdte en stor
koncentration af trækul og
kan være rester fra et
ildsted. Lag f kan være en del
af gulvlaget, men var meget
stærkt omrodet af
dyreaktivitet. I både øst og
vest ses et stolpepar, der kan
tolkes som udskiftning af de
tagbærende stolper, i vest er
der tale om stolperne
A1806.1 og A1806.2 der ikke
relaterede sig til hinanden. I
øst er der tale om A1805.1
og A1805.2, hvor det er
muligt at sige, at A1805.1 er
yngst.
A1809 var nærmest det
nederste niveau af lag d, der
havde en grøftagtig
fordybning mod øst på op til
20 cm dyb, funktionen af
denne var ikke mulig at
klarlægge.
som A1208 b (mellem
gulbrunt leret sand.
Homogent.) ses ikke klart i
profilen, men tydeligt da vi
gravede den nordlige halvdel
væk.
Mellem gulbrunt leret sand.
Homogent.
Mellem gråbrunt lidt leret
sand. Homogent med mange
sten ca.. 10 - 30 cm
gulbrunt leret sand
216
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som A1208 a (mellem
gråbrunt lidt leret sand.
Homogent med mange sten
ca.. 10 - 30 cm) dog uden de
mange sten.
dyregang
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rundbundet med lodrette
sider
lys gråbrunt let leret sandet
heterogent omsat organisk
materiale
lige bund og skrå sider
fyld som A1210 (lys gråbrunt
let leret sandet heterogent
omsat organisk materiale)
snittet men beskrivelse
bortkommet
fladbundet med lodrette
sider
lys gråbrunt let leret sandet
heterogent omsat organisk
materiale
dyregange
diffust afgrænset heterogent
kompakt mellem gråbrunt
let muldet let leret sand i
blandet lys gulbrun
undergrundssand og
trækulsnister
a) diffust afgrænset
heterogent lys beige til lys
gråbrun sand
b) tydelig afgrænset
heterogent kompakt mellem
gråbrunt muldet let leret
sand med trækulsnister samt
pletter af orange og gulbrunt
undergrundssand
stenspor
Mørk brunt homogent let
leret sandet fyld.
Opfyldningslag.
samme som A1218 d.
Opfyldslag. Årsagen til det
besynderlige overlap mellem
kontekst h og den skrå
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Side 218 af 372
udgravningskant skyldes, at
kontekst k af uvisse Årsager
går ind under et stift leret
undergrundslignende lag.
som A1218 d, blot lidt
mørkere. Opfyldslag.
plamage farvet af brændt
ler/varmepåvirket
udsmidslag.
mørk gråbrunt heterogent
let leret sand tæt pakket
med sten ø 5-8 cm. I bund af
lag ses tydeligt en gråsort
askestribe, muligt gulvlag.
Sten er ikke indtegnet i
kontekst m, da de
umiddelbart ikke synes at
have haft en funktion, dog
skal det nævnes, at der var
en væsentlig større
koncentration i det
nordvestlige hjørne af
kontekst m.
Mellem brun let leret sandet
fyld. Heterogent fyld plettet
med lysere pletter af rent
sand. Virker omrodet.
Opfyldslag.
Mørkbrunt homogent let
leret sandet fyld med en ca.
3-4 cm sortbrun stribe
(skravering) og i flere mindre
sten og grus. Evt.. det
samme som A1218 m.
Mørk brun homogent let
leret sandet fyld. Adskiller
sig fra A1218 a ved lysere
farve og mangel på sten. Klar
afgrænsning i profil.
Opfyldslag.
Mørk sortbrun homogent let
humøst let leret sand med
mange sten. Ø = 8-15 cm i
diameter. Enkelte pletter (ø
< 5 cm) af gulrød sand.
Spredte trækulsnister, klar
afgrænsninger, dog diffuse i
NV hjørnet.
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Side 219 af 372
Tilføjelse fra profiltegning:
mørk sortbrun homogent let
humøst let leret sandet fyld
med mange sten ø = 8-15
cm. Spredte trækulsnister. I
fylden er fundet keramik,
perle, slagge, knogle,
jernkalot/slagge. Klar
afgrænsning i profil (er et
opfyldslag)
Grubehuset består af en
nedgravning på ca. 450 cm i
diameter og 58 cm i dybden.
Det er konstateret mange
stolper i huset, blandt andet
2 kraftige endestolper på
begge sider af snittet (4 i alt,
2 i hver ende). Desuden er
der fundet flere stolpehuller
placeret tæt på de kraftige
stolpehuller, dog fortrinsvis i
den nordlige halvdel af
grubehuset. Anlæggets fyld
bestod fortrinsvis af
opfyldslag, dog
konstateredes der et gulv m,
der er blevet udskilt og
soldet for sig. Af genstande
er der fundet keramik, her af
en del randskår, nogle
slaggeklumper, kotænder, 2
ubrændte vævevægte og en
enkelt glasperle fra
overfladejorden.
Tolkning af konstruktionen:
de 4 kraftige stolper A1658,
A1748, A1790 (A1790 er
også beskrevet som A1218 i)
og A1791 (A1791 er også
beskrevet som fyld A1218 l)
er konstruktionens
tagbærende stolper der er
en afstand mellem stolpe
parrene på henholdsvis 310
cm og 285 cm. Mellem
stolpeparrene er der
henholdsvis 60 og ca. 30 cm.
Om der er tale om
udskiftninger af de
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Side 220 af 372
tagbærende stolper, eller
om tagkonstruktionen har
haft to stolper i hver ende
var ikke muligt at klarlægge,
dog virker det mest
sandsynligt, at der er tale om
udskiftning, da
konstruktionen ellers vil
have været noget skæv. De
resterende stolpers funktion
kendes ikke. Det skal
nævnes, at anlægget havde
en udposning i den
sydvestlige ende, dette kan
muligvis være et
nedgangsområde. Dette
område er registreret i
fladen niv 1 og med en
snit/profiltegning gennem
området.
A1218 s var et meget
trækulsholdigt lag, der
dukkede op under gulvlaget,
der har været en del
usikkerhed om, om det
skulle tolkes som ildsted
eller ej (tilføjelse DHP: tolker
det som ildsted, det har dog
ikke været et ildsted med høj
varmeudvikling som det
f.eks. ses ved ildsteder med
smedjeaktivitet. Men man
kan ikke afskrive det som
ildsted fordi der ikke er
varmepåvirkning af
undergrunden, især ikke, når
denne fortrinsvis består af
sand og grus)
Det var ikke muligt at
funktionsbestemme
grubehuset
Mellem til lys gulbrun
heterogent omrodet spættet
undergrundslignende fyld
med leret sand. Rest af
nedgravning til stolpe =
A1790, det er umuligt at
udskille kontekst i fladen.
ved optømning af gulvlag
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Side 221 af 372
kom der en plamage af
trækul frem (lag s) ses med
stiplet linje. Dette lag var
dog kun 1 cm tyk og
undergrunden viser ikke
tegn på ildpåvirkning, et snit
igennem det viser derimod,
at undergrunden er præcis
den samme under
trækulslaget og under resten
af gulvlaget (hvidt sand, rødt
og gult ler)
Mellem gråbrunt heterogent
let omrodet leret sand med
lommer af ler. Nedgravning
til stolpe A1791. Det er
nærmest umuligt, at udskille
kontekst l i fladen
mellem gulbrunt heterogent
omrodet undergrundssand
med plamager af brunt sand,
let leret.
Gulbrunt heterogent sandet
ler. Opfyldningslag.
Mørkt brunt heterogent
stærk omrodet fyldlag med
højt indhold af grus og
mindre sten. Spættet med
gulbrunt sand. Evt..
udsmidslag. Menes ikke at
have relation til grubehus.
homogent let humøst
mellembrunt leret sand,
muligvis bunden af et andet
lag?
Homogent let humøst
mellembrunt leret sand.
Muligvis det samme som
kontekst A1218q. A1218r er
snittet med en mindre grøft
rundt langs krumningen,
hvor det viste sig, at laget
kun var få cm tykt og derfor
muligvis en del af et
overliggende lag, eller
muligvis en del af kontekst
A1218q.
Ved fjernelse af kontekst
A1218m fremkom A1748 og
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Side 222 af 372
A1746, da man kunne se
dem op mod undergrunden.
homogent lyst gulbrunt
sand, muligvis bunden af
A1218 h? Indeholder 3
mellembrune humøst
plamager på ca. 8 cm i
diameter. Muligvis små
nedhammerede stolper til
støtte af konstruktionen
under opbygningen?
(tilføjelse: disse viste sig ved
snit ikke at være af
interesse)
Grubehus A1219 består
sandsynligvis af to
opfyldninger. 1. opfyldning:
består af lag A1219 b,c,j
mens den anden opfyldning
består af lagene A1219 a,d,e.
Lag A1219 l tolkes som
gulvlag i grubehuset. A1616
og A1615 er tolket som de
tagbærende stolper i
grubehusets ender.
Stolpehullerne A1643, A1614
og A1642 var alle
sandsynligvis gravet ned fra
overfladen, men kan meget
vel relatere til grubehuset.
De var ikke erkendbare i
fylden af A1219. Stolperne
A1644 og A1646 kom frem
under det formodede gulvlag
A1219 l, og må antages at
hidrøre til en struktur inde i
huset.
heterogent, orangebrunt
sand, stærkt omrodet af
dyregange + stort indhold af
omsat organisk materiale.
homogent, tydelig afgrænset
mellem gråbrunt let porøs,
let leret sand, let humøst. En
del trækulsnister og nister af
brændt ler. En del
spredtliggende sten 5-10 cm
i diameter. Lidt større
trækulsindhold mod laget
222

Side 223 af 372
bund.
heterogent, tydelig
afgrænset gulbrunt sand
iblandet plamager af mellem
gråbrunt sand (meget fint)
som A1219 i.
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mellembrun heterogent
udvasket lag af sand
lys gråbrun homogent sand
lys orangebrun heterogent
stærkt udvasket sand
ligner A1219 a, men med
større indhold af trækul og
nister af brændt ler.
heterogent lag, der ligner de
overliggende lag, men pga.
et øget trækulsindhold kun
erkendbar i fladen, er tolket
som gulvlag.
ligner A1219 a, men
indeholder mindre trækul og
færre sten.
ligner fyld A1219 a, men
indeholder næsten ingen
sten, kun enkelte (Ø< 2 cm),
lidt mindre humøst indhold.
homogent, tydelig
afgrænset, mellem gråbrunt
sand, enkelte trækulsnister
samt en del mindre sten ca.
5 cm i diameter.
a) tydelig afgrænset
homogent mellem gråbrunt
muldet sand med en del sten
under 7 cm
b) diffust afgrænset
heterogent let gruset
mellem gråbrunt sand med
orange sand iblandet
Diffust afgrænset heterogent
gulbrun sand iblandet
pletter af mellemgråbrunt
muldet sand. Meget porøs

stolpehul? Diffust afgrænset
223

Side 224 af 372
homogent lysgråbrun let
leret sand
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tydelig afgrænset homogent
mellem gråbrunt let muldet
sand med enkelte sten under
5 cm
stolpehul med stolpespor, b
tolkes som stolpesporet
a) diffust afgrænset
heterogent mellem
brunorange til gråbrunt sand
b) tydelig afgrænset
homogent mellem gråbrunt
let muldet sand med enkelte
trækulsnister.
a) diffust afgrænset
heterogent mellemgråbrunt
muldet sand iblandet
orangebrunt sand
b) orangebrunt sand diffust
afgrænset homogent med en
den sten op til 10 cm
Diffust afgrænset homogent
porøst orangebrunt let
muldet sand lidt gruset med
en del småsten.

fyld som A1230 (diffust
afgrænset homogent porøst
mellem gulbrunt sand med
enkelte mindre sten)
diffust afgrænset homogent
porøst mellem gulbrunt sand
med enkelte mindre sten
diffust afgrænset homogent
porøst mellem gulbrunt sand
diffust afgrænset heterogent
porøs mellem brun let gruset
sand med en del småsten
Tydelig afgrænset homogent
mellem gråbrunt muldet
sand med en del nister af
brændt ler samt trækul.
Enkelte sten under 5 cm
beskrivelsen som A1235
(diffust afgrænset
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Side 225 af 372
heterogent porøs
mellemgråbrunt sand
iblandet orangebrun
undergrundssand en del sten
under 5 cm. ) men med en
enkelt større sten i centrum
på profilen (ø 13 cm)
diffust afgrænset heterogent
porøs mellemgråbrunt sand
iblandet orangebrun
undergrundssand en del sten
under 5 cm.
tydelig afgrænset homogent
porøs let muldet mellem
brunt sand med mindre sten
under 5 cm
stolpehul med stolpespor
fyld a tolkes som
stolpesporet
a) som A1238 (tydelig
afgrænset homogent mørk
til mellem gråbrunt muldet
sand med nister af brændt
ler)
b)diffust afgrænset
heterogent gulbrunt
undergrundssand iblandet
mellembrun muldet sand
Tydelig afgrænset homogent
mørk til mellem gråbrunt
muldet sand med nister af
brændt ler.
a) tydelig afgrænset
heterogent muldet gråbrun
sand iblandet pletter af
orangebrunt sand og
trækulsnister
b) diffust afgrænset
homogent mellem
brunorange sand
tydelig afgrænset homogent
lys gråbrunt let muldet sand
med enkelte trækulsnister
(aflangt anlæg løbende østvest)
stenspor
mørk gråsort homogent let
leret sandet gruset
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Side 226 af 372
trækulsholdigt fyld med
mange brændte og
ubrændte sten
Fyld b: Ligner fyld 1243g
165

40

Fyldskift
JJ

Fyldskift

DHP

Fyldskift

grube eller muligvis en grav,
fund af keramik og
jernspænde kan underbygge
dette. (se beskrivelse af
fylden under A1243 a-i)
Fyld i:?
Fyld h: heterogent gråbrunt
let leret sand (bund af lag g)
Fyld g: heterogent brunt til
gråbrunt let leret sand med
en del småsten (7 cm i dia)
og enkelte trækulsnister
samt meget få nister af
rødbrændt ler. Groft spættet
af undergrundsmateriale.
Grænsen mod undergrund
er tydelig. Nedgravningen er
fladbundet og med lodrette
sider.
Fyld f:?

Fyldskift
DHP

Fyldskift

Fyld e: som fyld a men med
større indhold af omsat
organisk materiale.
Fyld c: diffus afgrænset,
heterogent orange til
lysgulbrun leret sand
Fyld a: Ligner fyld 1243d
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Fyld d: næsten cirkulær
"lomme" i fyld a. Ligner fyld
a, men er dog mere lys i
farven/mere blandet med
undergrundsmateriale.
Grænsen mod fyld a er lidt
diffus.
som A1249 (mørk gråbrunt
let leret sandet gruset fyld)
dyregang
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Side 227 af 372
mellem gråbrunt let leret
sandet gruset fyld
som A1247 (mellem
gråbrunt let leret sandet
gruset fyld)
mørk gråbrun let leret
sandet gruset fyld
aflangt anlæg, ikke tegnet,
10-20 cm dybt. Diffust
afgrænset mellembrunt let
gruset sandet lag, enkelte
mindre sten (under 5 cm)
porøs, muligvis en østlig og
en vestlig nedgravning
adskilt af undergrund
lys gråbrun let leret sandet
gruset fyld
stenspor
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mørk gråbrun let leret
sandet gruset fyld
som A1255 (lys gråbrun let
leret sandet gruset fyld)
lys gråbrun let leret sandet
gruset fyld
lys gråbrun let leret sandet
gruset fyld
gråbrun homogen let leret
sandet fyld med mange
større sten
stenspor
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fyld som A1253 (mørk
gråbrun let leret sandet
gruset fyld)
stenspor

10-20

Udgår

ikke tegnet, 10-20 cm dyb,
diffust afgrænset porøst
mellem gråbrunt til gulbrunt
sand med mange sten (5-20
cm) meget omrodet af
dyreaktivitet.
intet at se i snit

Udgår

stenspor
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mørk brun let leret sandet
gruset fyld
fyld som A1265 (mørk brun
let leret sandet gruset fyld)
gråbrun let leret sandet
gruset fyld
lys gråbrun let leret sandet
gruset fyld
mellem gråbrunt let leret
sandet gruset fyld med få
spredte trækulsnister
fyld som A1275 (lys gråbrun
let leret sandet gruset fyld)
intet at se i snit
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som A1277 (mørk gråbrun
let leret sandet gruset fyld)
som A1277 (mørk gråbrun
let leret sandet gruset fyld)
lys gråbrun let leret sandet
gruset fyld
lys gråbrun let leret sandet
gruset fyld med få spredte
trækulsnister
mørk gråbrun let leret
sandet gruset fyld
intet at se i snit andet end
dyregange
lys gråbrun let leret sandet
gruset fyld
Muligt stolpehul. Evt..
stenspor. I plan cirkulært, i
snit fladbundet. Fyld:
mellemfarvet til mørkt
humøst brunt sand iblandet
småsten. Fin grænse til UG.
Rundbundet. Fyld som i
A1283, dog m enkelte nister
af UG.
Mørkebrunt let leret sandet
gruset fyld med mange sten.
Diffus overgang til
undergrunden pga.
dyregange
Let rundbundet med skrå
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Side 229 af 372
sider. Fyld: Homogent brunt
til mørkebrunt let leret
sand/grus m en del omsat
organisk materiale. Skarp
grænse.
Udgår. Område m megen
dyreaktivitet og stenspor.
ikke snittet
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mellem gråbrunt let leret
sandet gruset fyld med
spredte trækulsnister
Grube eller fyldskifte. I plan
grøftlignende NNØ-SSV
orienteret. Snittet på langs diffus grænse. Fyld:
mellemfarvet brunligt let
leret sand iblandet en del
mindre okker klumper.
Overgangen til det lysere
gulgrå UG-sand er noget
diffus. Der er givetvis tale
om et naturligt fænomen
I plan en svag mørkfarvning
af det gulbrune UG-sand.
Intet at se i snit.
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snittet men beskrivelse
bortkommet
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mellem gråbrun let leret
sandet gruset fyld med
spredte trækulsnister
muligvis hører en af
beskrivelserne fra A1196 til
dette anlæg.
stenspor
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Side 230 af 372
fyld som A1309 (mellem
gråbrunt let leret sandet
gruset fyld)
snittet men beskrivelse
bortkommet
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fyld som A1308 (mellem
brungråt let leret sandet
gruset fyld med spredte
trækulsnister)
ikke snittet
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som A1295 (mellem gråbrun
let leret sandet gruset fyld
med spredte trækulsnister)
ikke snittet

DHP

Grube

ikke snittet
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Udgår

stenspor

JJ

Stolpehul

JJ

Udgår

28
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mellem gråbrunt let leret
sandet gruset fyld
brunt let leret sandet gruset
fyld
som A1364 (gråbrun let leret
sandet gruset fyld spættet
med orangegult
undergrundssand)
gråbrunt let leret sandet
gruset fyld med spredte
trækulsnister
gråbrunt let leret sandet
gruset fyld
mørke gråbrun let leret
sandet gruset fyld med
spredte trækulsnister
mellem brungråt let leret
sandet gruset fyld med
spredte trækulsnister
mellem gråbrunt let leret
sandet gruset fyld
stenspor

gråbrunt let leret sandet
gruset fyld
stenspor
230

Side 231 af 372
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stenspor/dyregange
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132 a
4
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Fyldskift
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4
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Grubehus
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gråbrun let leret sandet
gruset fyld med spredte
trækulsnister
stenspor/dyregange
muligvis hører en af
beskrivelserne fra A1223 til
dette anlæg
som fyld a (heterogent
mørkt gråbrunt let leret
sand, indeholder store
mængder sten) bare
ekstremt opblandet med
undergrund, det er næsten
gult, svært at erkende
heterogen mørk gråbrun let
leret sand, indeholder store
mængder sten, svarer til
profiltegningens lag a
heterogen mellem gulbrun
let leret sand, indeholder
færre sten end lag e
som fyld a (heterogent
mørkt gråbrunt let leret
sand, indeholder store
mængder sten) dog lidt
opblandet med undergrund.
heterogent mørkt gråbrunt
let leret sand, indeholder
store mængder sten, klar
afgrænset mod undergrund,
men meget diffus mod d
grubehuset er 340 cm bredt
uden stolpen A1811. med
stolpen er bredden 394 cm.
I overfladen lignede det, at
grubehuset bestod af to
grubehuse, der skar
hinanden. Men da det/de
blev snittet, viste det sig at
være et grubehus og en lille
flad grube.
I den lille grube lå der et
stolpehul A1811.
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DHP

Grube

JS

Stolpehul

Side 232 af 372
Selve grubehuset består af
to hovedfyld a/f + e og b+c.
Der kan ikke ses nogen
funktionsforskel i områderne
med de forskellige fyld.
Generelt kan man ikke rigtig
sige noget om grubehusets
funktion, da der ikke er
særlig mange fund fra
grubehuset (lidt slagge, et
fragment af en vævevægt og
lidt keramik med
dekoration).
Mellem A1811 og A1812,
som er de to tagbærende
stolper er der 324 cm
Stolpehullerne til grubehuset
er lidt mystiske, da den ene
A1811 ligger uden for
grubehuset, og den anden
A1812 kun er 5 cm dyb. Dog
er der flere grubehuse på
pladsen, der har en
konstruktion, hvor der kun
er et dybt stolpehul, eller
som her, hvor der er en dyb
og en der nærmest kun er
overfladisk.
ligner meget fyld a
(heterogent mørkt gråbrunt
let leret sand, indeholder
store mængder sten) men er
en nuance lysere,
afgrænsningen mod
undergrund er mod sydøst
meget diffus grundet gruset
undergrund, fyld d er højest
sandsynligt et selvstændigt
anlæg, og betragtes derfor
som en grube
dyreaktivitet
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snittet men beskrivelse
bortkommet
Fyld: meget mørkt gråbrunt
let leret sand, mod siderne
opblandet m mørkt gulbrunt
let leret groft sand.
UG: gulbrunt meget let leret
232

Side 233 af 372
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Muldplet.
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Natur

fladbundet med lodrette
sider
gråbrunt let leret sandet
homogent omsat organisk
materiale med spredte
trækulsnister
snittet men beskrivelse
bortkommet
ikke erkendbar i profil,
keramik X101 fundet i fladen
Stolpehul med stolpespor.
Rundbundet nedgravning
a) homogen fyld af
mørkebrunt let sandet ler,
formodentlig stolpespor,
enkelte trækulsnister
b) heterogen fyld af lyst
mørkebrunt let sandet ler
omrodet med
undergrundsmateriale.
I plan let ovalt, i snit let
afrundet bund og let
konkave sider.
Fyld: mellemfarvet let
spættet gråbrunt ler samt
pletter og klatter af gulbrunt
UG-ler. Lidt diffus grænse til
UG, særligt mod Ø.
Dyr/muldplet.
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Stolpehul

ikke snittet
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Stolpe- eller pælehul.
Diameter top: 32 cm, bund:
12 cm. Fyld: gråbrunt sandet
omsat organisk materiale
blandet m brungult UG-sand
og en del sten i toppen. UG:
brungult sand m mange
sten.
Fyld: gråbrunt sandet omsat
organisk materiale m
spredte småsten. UG: a)
bleggult silt; b) brunt grus og
småsten (+ større sten); c)
svagt rødlig-brunt leret silt.
233

133 c
8

JDK

Fyldskift

133 j
8

JDK

Fyldskift

133
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Side 234 af 372
Homogent orangebrunt sand
med mindre indhold af
humus.
lys gulbrunt heterogent sand
spættet med lyse grå pletter
af sand (rest af gulvlag
omrodet af dyregange)
Grubehus A1338 består af 2
opfyldningslag a og b.
Herunder findes lag c, der
tolkes som sand, der er
udskyllet i huset umiddelbart
efter nedlæggelsen. Lag d er
muligvis et gulvlag eller
opfyldning samtidig eller
umiddelbart efter husets
funktionsperiode (tilføjelse
DHP: det er gulvlag). Laget
minder i farve og placering
om et gulvlag, men er mere
sandet og porøs end lag e,
der er det oprindelige
gulvlag.
Husets tagbærende stolper
er erkendt som A1784 i vest
og A1787.2 i øst samt en
yngre udskiftning af denne
(A1787.1). Perifert under
gulvlaget erkendtes et par
nedbankede pæle A1799 og
A1800 i nord samt
stolpehullerne A1801 og
A1802 i syd. Derudover
fandtes en række mindre
stolpehuller under
gulvniveauet (A1789, A1788
og A1781) alle i vest.
Af særlige fund kan nævnes
den i lag a fundne
ornamenterede vævevægt
x353. Derudover er der i
huset fundet en perle samt
flere vævevægts fragmenter.
Huset er tilnærmet oval og
har store dimensioner med
en max dybde på 70 cm og
en ydre diameter på 4,7 m
samt ca. 3,5 m mellem de
tagbærende stolper.
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Side 235 af 372
Heterogent lag med tynde
lag af brungråt sand og
orange gruset sand og
mørkebrun sand med stor
indhold af humus. Enkelte
knytnævestore sten.
som A1338 j (lys gulbrunt
heterogent sand spættet
med lyse grå pletter af sand
(rest af gulvlag omrodet af
dyregange)), evt.. på grund
af bortgravet gulvlag.
ligner meget A1338 a
(homogent mellem gråbrunt
let leret humøst sand med
mange sten 10-30 cm, flest
knytnævestore. Enkelte
trækulsnister, let porøs ikke
tydelig afgrænset mod
A1338 b.). Men er en tone
mørkere i fyldet. Ellers
homogent og med et lidt
mindre indhold af sten.
ved afgravning af lag A1338
d kunne der udskilles et
gulvlag. Laget består af et
tyndt homogent lysegråt
sand lag med spredte
trækulsnister, ubrændt
vævevægt, brændt
vævevægt. I bundet af laget
er der udfældninger af
mangan/al
Diffust afgrænset heterogent
stærkt plettet mellem
gråbrunt sand iblandet lys
orangebrun
undergrundssand.
Mørk sortbrun tydelig
afgrænset homogent fyld af
sand med indhold af humus
og trækul.
Diffust afgrænset heterogent
stærkt plettet mellem
gråbrunt sand iblandet lys
orangebrun
undergrundssand.
lysegråt homogent sandlag
med spredt trækul - brændt
235

Side 236 af 372
vævevægt.
homogent mellem gråbrunt
let leret humøst sand med
mange sten 10-30 cm, flest
knytnævestore. Enkelte
trækulsnister, let porøs ikke
tydelig afgrænset mod
A1338 b.
Fyld af brændt og ubrændt
ler. Tolkes som udsmid i
grubehus A1338 og samtidig
med A1338 a. ornamenteret
vævevægt X353 er fundet i
umiddelbar nærhed.
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Diffust afgrænset homogent
orangebrunt muldet sand.
Enkelte sten ca. 10 cm og
enkelte trækulsnister
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stolpe/pælehul (tilspidset)
mellem gråbrun let leret
sandet gruset fyld med
spredte trækulsnister samt
lidt brændte sten.
Fladbundet nedgravning.
Fyld a: homogent fyld af
mellemgråbrunt let leret
sand. Indeholder en del sten,
hvoraf mange er
ildpåvirkede. Indeholder
meget trækul.
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Side 237 af 372
Fyld b: sort lag af trækul og
aske i form af grå striber og
pletter
Fyld c: lag af rødbrændt
ler/varmepåvirket
undergrund.
c) sort trækulsholdigt lag
d) tydelig afgrænset
homogent mellem gråbrunt
muldet sand med enkelte
mindre trækulsstykker
e) lyst beige sand
f) diffust afgrænset til
siderne, helt lys beige sand
iblandet mellem gråbrun
muld og orangebrun
lerklumper
g) diffust afgrænset
heterogent lys beige sand til
gråsort sand med enkelte
trækulsstykker.
a) tydelig afgrænset,
homogent. Selvstændig
stolpehul mellem gråbrunt
muldet sand med enkelte
større sten (10 cm) en del
trækul samt slagge
b) muligvis dyregang, mørk
sortbrun muldet sand
ses på T1
Nedbanket stolpespor?
Tydelig afgrænset homogent
let muldet sand med enkelte
trækulsnister
pælehul tilspidset
mørk gråbrun let leret
sandet gruset fyld med
spredte trækulsnister
Som A1353 (pælehul
tilspidset
mørk gråbrun let leret
sandet gruset fyld med
spredte trækulsnister)
stolpehul i østenden af
nedgravningen A1012
lys gråbrun let leret sandet
gruset fyld med spredte
trækulsnister
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Side 238 af 372
fyld som A1348 (mellem
gråbrun let leret sandet
gruset fyld med spredte
trækulsnister samt lidt
brændte sten.)
stolpehul, cirkulært. Tydelig
afgrænset, homogent lys
gulbrun til beige let leret
sand. Lidt trækul især ved
grænsen mod A1349. Uklar
stratigrafi mellem A1357 og
A1349, muligvis er de
samtidige. Enkelte større
sten (ca. 10 cm) i toppen af
anlæg.
mørk gråbrun let leret
sandet gruset fyld spættet
med trækulsnister
NB: beskrivelsen af A1359 er
midlertidig bortkommen,
men er snittet. Ikke målfast
skitse ses på T36
dybden på stolpehullet er
omtrent som på A1350
Som A1353 (pælehul
tilspidset
mørk gråbrun let leret
sandet gruset fyld med
spredte trækulsnister)
gråbrunt let leret sandet
gruset fyld med spredte
trækulsnister
mørkebrun let leret sandet
gruset fyld
fyld som A1362 (mørkebrun
let leret sandet gruset fyld)
gråbrun let leret sandet
gruset fyld spættet med
orangegult undergrundssand
som A1364 (gråbrun let leret
sandet gruset fyld spættet
med orangegult
undergrundssand)
som A1364 (gråbrun let leret
sandet gruset fyld spættet
med orangegult
undergrundssand)
Nedsivning i UG.
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Side 239 af 372
Fyld: a) stolpehulsfyld,
heterogent kraftigt omrodet
gulbrunt leret sand og
mellem gråbrunt let sandet
ler m trækulsnister Ø<1 cm,
diffus afgrænsning; b)
stolpespor, mellem gråbrunt
heterogent let spættet m
gulbrunt UG-lignende
materiale. Trækulsnister Ø<1
cm. Meget diffus
afgrænsning.
Del af A1026 (omrodet UG m
stolpehul).
snittet men beskrivelse
bortkommet
Intet at se i snit.
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Udgår

Intet at se i snit.

FC

Udgår

Intet at se i snit.
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udgår - intet af se i snit, har
dog været tydelig i plan og
der kan være tale om
nedsivning eller lignende,
muligvis grundet særlig stor
færdsel på dette sted indgang? (hypotese). Det
rene gule undergrundssand
var her en smule mørkere
end den omgivende
undergrund.
nr. har sandsynligvis været
brugt i grubehuset A1161,
men er aldrig blevet tegnet,
da den ikke var noget
al lag i bunden af A1161
beskrevet som A1161 b
består af fyldet A1161 e og f
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stolpehul/pæl, rundbundet
med lodrette sider. Lys
gråbrunt let leret sandet fyld
med meget lidt spredt
trækulsnister.
består af fyldet A1161 c, d og
h
Som A1166
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Side 240 af 372
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snittet men beskrivelse
bortkommet
fladbundet med skrå sider
mørk gråbrunt let leret
sandet omsat organisk
materiale
Fyld: gråbrunt sandet omsat
organisk materiale m en del
småsten. UG: grus m mange
sten. Ved bunden af
stolpehullet begynder fint
bleggult sand.
Ved flytning af snittet bare
få cm bliver stolpehullet
endnu tydeligere
kasseformet (stiplet).
=A1176b!
Ved afrensning opløste
A1176 sig i to stolpehuller: a
samt b=A1384, som kun har
diameter på 18 cm og dybde
på 10 cm, men samme fyld
som a.
a) Fyld: gråbrunt sandet
omsat organisk materiale m
orme- og dyregange m gult
sand. UG: til stolpehuls bund
grus og sand m sten,
derunder fint beige sand.
ses på T8 del af A1003

JDK
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ses på T8 del af A1003

JDK
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ses på T8 del af A1003
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A1392 samme lag som
A1003 e. Erkendt i n-profil.
Se T10 for beskrivelse.
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Side 241 af 372
del af gruben A1003 tydelig
afgrænset homogent lys
gråbrun let leret sand
udgår som selvstændigt
anlæg, er en del af A1003 e.
se tegning 10.
Rundbundet med næsten
lodrette sider. Fyld:
Homogent brunt let leret
sand m små nister af UG.
Tydelig grænse mod UG.
ikke snittet
Muligt stolpehul. I plan
cirkulært i snit rundbundet.
Fyld: mellemfarvet brungråt
leret sand iblandet pletter af
gulbrunt
undergrundsmateriale. Der
er mange dyregange i
området og der kan meget
vel være tale om en sådan.
i plan cirkulær, i snit
fladbundet. Fyld se
A1000.((snit) spættet lyst til
mellemfarvet i gråbrune
nuancer iblandet pletter af
lyst undergrundsmateriale
let leret sand. Iblandet
spredte nister af brændt ler
og trækul. Diffus overgang til
undergrund.
Undergrundstype 1:
heterogen lyst til
mellemfarvet (brune
nuancer) let leret sand
iblandet diffuse plamager af
mere humøst sand. Der
synes at være tale om
nedsivning - undergrund
samt dyregange.
Undergrundstype 2: fint lyst
sand. Mellem
undergrundstype 1 og
undergrund ses en tynd ler
horisont. Givetvis årsag til at
der er sket en nedsivning undergrund.)
tydelig afgrænset, homogent
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Side 242 af 372
lys gråbrunt sand med
stykker af trækul + et
flinteafslag. Lodrette sider
og flad bund.
jernholdigt udfældningslag,
der overlejer muligt
stolpehul? Tydelig afgrænset
homogent mellemgråbrunt
leret sand
fyld a: tydelig afgrænset.
Homogent mellem gråbrunt
sand iblandet omsat
organisk materiale og
enkelte trækulsnister. Fyld b:
lys gråbrunt let leret sand.
Tydelig afgrænset og
homogent. Undergrund =
orangebrun ler.
Nedgravningen har næsten
lodrette sider og flad bund.
som A1403 (i plan cirkulært i
snit uregelmæssig
tilspidsende form. Fyld
homogent mellemfarvet
brungråt let sandet ler. Lidt
diffus afgrænsning til
undergrund. Kan ikke
adskilles fra A1016 a - dog
mere ensartet)
I plan cirkulært i snit
uregelmæssig tilspidsende
form. Fyld homogent
mellemfarvet brungråt let
sandet ler. Lidt diffus
afgrænsning til undergrund.
Kan ikke adskilles fra A1016
a - dog mere ensartet
udgår - intet at se i snit.
Muligt stolpehul. I plan
omtrent cirkulært, i snit
uregelmæssigt rundbundet.
Fyld: mellem gråbrunt let
leret sand iblandet spredte
nister af brændt ler samt
nister af
undergrundsmateriale.
Diffus afgrænsning til
undergrund.
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Side 243 af 372
rundbundet med skrå sider
gråbrunt let leret sandet
heterogent omsat organisk
materiale med spredte
trækulsnister
I plan cirkulær i snit lodrette
sider og flad bund. Fyld
lysere mellemfarvet brungult
sandet ler samt klatter af
undergrundsmateriale.
Diffus grænse til undergrund
- dog ikke tvivl om stolpehul.
udgår, dyreaktivitet.
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I plan cirkulær i snit
uregelmæssige sider og flad
bund.
Fyld a: homogent
mellemfarvet brungråt let
leret sand. Fyldet adskiller
sig ikke væsentligt fra A1084
a. Der er givetvis tale om et
stolpespor.
Fyld b: som fyld A1412 a
men lysere samt iblandet
pletter af hvidligt
undergrundssand. Diffus
grænse til undergrund. Fyld i
nedgravningen omkring
stolpe Ø = 34 cm, dybde 16
cm (a: ø = 18 cm, dybde 24
cm). Stolpesporet kan følges
op gennem A1084 a, der
således må være ophobet
mens stolpen har stået i
hullet. Rundstolpe!
Fladbundet med skrå side i
sydlige del.
Fyld a: tydelig afgrænset,
homogent mellem gråbrunt
sand med omsat organisk
materiale samt nister af
brændt ler. Enkelte større
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Side 244 af 372
sten i nedgravningen < 20
cm.
Fyld b: stift orangebrunt ler.
Fyld c: heterogent, tydelig
afgrænset mellemgråbrunt
let leret sand med brændte
lernister.
fyld a: mørkt gråbrunt let
leret sand med enkelte
pletter af gulbrun sandet ler.
Fyld b: gulbrunt sandet ler.
(muligt stolpehul, men har
ikke haft nogen bærende
funktion af betydning)
fyld a: tydelig afgrænset,
heterogent mellemgråbrunt
sand med omsat organisk
materiale iblandet gult sand.
Stærkt omrodet af
dyreaktivitet. Indeholder
trækulsnister. Rundbundet.
Fyld b: lys gulbrun ler.
Fyld c: lys hvid/beige sand.
tydelig afgrænset,
heterogent sortbrun til
gråbrunt sand med omsat
organisk materiale iblandet
gult sand. En del trækul.
Spidsbundet.
a) tydelig afgrænset
homogent mellem gråbrunt
sand i blandet omsat
organisk materiale, enkelte
trækulsnister samt nister af
brændt ler.
B)tydelig afgrænset lys
gråbrunt sand. Enkelte
større sten under 20 cm
rundbundet med lige sider
A1417.1 er ældre end
A1417.2
Tydelig afgrænset mellem
brunt sand iblandet omsat
organisk materiale og
trækulsnister samt brændt
ler. Rundbundet med skrå
sider
A1417.1 er yngre end
A1417.2
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Side 245 af 372
Stolpehul i grubehus. Fyld: a)
mørkt gråbrunt homogent
let leret sandet omsat org.
materiale (stolpespor) samt
spættet med trækulsnister;
b) lyst gråbrunt let leret
sandet heterogent omrodet
undergrundssand m nogle
sten samt mørke striber af
samme fyld som a)(mulige
dyregange); c) som b; d)
gråbrunt let leret sandet
omrodet undergrundssand.
Stolpehul i gulvlag. Fyld:
gråbrunt let leret sandet
homogent omsat org.
materiale m spredte
trækulsnister samt sten.
Fyld: a) mellem mørkt
gråbrunt let leret sand m
enkelte små pletter af
gulbrunt sand samt enkelte
stykker af trækul; b) a
opblandet m lyst gulbrunt
sand; c) a med små pletter af
gulbrunt sand; d) gulbrunt
sand, mod toppen gulbrunt
ler.
Stolpehullet sidder i kanten
af det lag, der i profilen
hedder a, og som må
opfattes som
arbejdsområdet. [Jeg kan
ikke finde A1420 på
Mapinfo-plan. Se dog omtale
af A1420 under A1424. 6/22012 MK].
Fyld: mellem mørkt gråbrunt
let leret sand m enkelte små
pletter af gulbrunt sand.
Jævnt afgrænset.
se beskrivelse ved 1423 ( )
A1422 og A1423 er
stolpespor i en fælles
nedgravning der er 50 cm
bred og 24 dyb
a) homogent mellem
gråbrunt let leret sand med
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Side 246 af 372
lille indhold af omsat
organisk materiale,
trækulsnister og rødbrændt
ler
b) lys hvid sand
c) som a
d) rent ler
Fyld: a) mellem mørkt
gråbrunt let leret sand m
enkelte små pletter af
gulbrunt sand; b) gulbrunt
sand,= UG; c) gulbrunt let
sandet ler, = UG.
Stolpe i grubehus, placeret i
kanten af det formodede
gulvlag som A1420.
Fyld: a) mørkt gulbrunt groft
sand m enkelte større sten,
5-9 cm i dia, jævnt
afgrænset; b) = UG: gulbrunt
let sandet ler.
Stolpe i grubehus, placeret i
kanten af nedgravningen
som A1421.
Fyld: a) mellem mørkt
gråbrunt let leret sand m
enkelte små pletter af
gulbrunt sand, jævnt
afgrænset; b) gulbrunt sand
m pletter af a; c) gulbrunt let
sandet ler, = UG; d) gulbrunt
sand, = UG.
Fyld: a) mellem mørkt
gråbrunt let leret sand,
jævnt afgrænset; b) mellem
mørkt gråbrunt let leret sand
og store pletter af gulbrunt
sand, = UG; c) gulbrunt sand,
= UG; d) gulbrunt let sandet
ler, =UG.
muldplet ikke ordentlig
afrømmet udvidelse
også beskrevet som A2042
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sandet gruset fyld spættet
med orangegult
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Side 247 af 372
undergrundssand/grus samt
lidt trækulsnister
Mørkt gråbrunt til gråsort
homogent let leret
sandet/gruset omsat
organisk materiale med
spredte trækulsnister samt
mange sten i midten af
fyldlaget.
Misfarvninger i
undergrunden.
humøst gråbrunt leret sand

380

44

som A1433 a (humøst
gråbrunt leret sand) blot
opblandet med
undergrundsmateriale,
muligvis er der kun tale om
undergrund stærkt forstyrret
af dyregange.
Grubehuset A1433 består
fortrinsvis af et stort fyldlag
a. det var ikke i profilen eller
fladen muligt at udskille et
egentligt gulvlag. Dog blev
de nederste 5-10 cm taget
fra til soldning (resulterede
bl.a. i fundet af x922 en grøn
glasperle)
Grubehuset har en diameter
på knap 4 meter og en
dybde på ca. Ѕ meter. Der
blev fundet en enkelt tydelig
stolpe efter fjernelse af
fyldelagene (A1804),
desuden fandtes et lille
muligt stolpehul A1810,
området er meget omrodet
af dyreaktivitet, og noget af
stolpehullet er fjernet af
denne omroden.
Ved afrensningen af niv. 2
(tegning 59) fremkom laget e
umiddelbart uden for den
egentlige nedgravning til
grubehuset. Dybden på
dette lag er få cm, og tolkes
som et muligt
nedgangsområde i
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Side 248 af 372
grubehusets sydlige del.
Afstanden mellem A1804 og
A1810, som tolkes som de
tagbærende stolper, er 260
cm og er orienteret øst-vest.
Heterogent lyst gråbrunt let
leret sand opblandet og
området med
undergrundsmateriale.
Tolket som indgangsområde
til grubehuset
Humøst gråbrunt sandet ler.
som A1433 a (humøst
gråbrunt sandet ler) blot
opblandet med
undergrundslignende
materiale.
plamage af trækul, umuligt
at tage en prøve på grund af
de mange sten, der er lige
der.
mørk gråbrunt homogent let
leret sandet fyld med en del
omsat organisk materiale,
rødbrændt ler, trækulsnister,
keramik, mange brændte og
ubrændte sten.
gråbrunt homogent let leret
sandet fyld med omsat
organisk materiale samt
spredt trækulsnister,
rødbrændt ler, keramik,
brændt og ubrændte sten.
lomme af gult
undergrundssand iblandet
lidt af fyldet A1434 r.
heterogent mellembrunt
sand iblandet og omrodet
med mellem gulbrunt sand
heterogent mellem gulbrunt
sand iblandet let humøst lys
brunt sand med enkelte
mindre sten 3-5 cm
mellem gråbrunt humøst
sand med enkelte mindre
sten 3-5 cm
mellemgul sand
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Side 249 af 372
mellem gråbrunt sand
(gulvlag)
heterogent mellem gulbrunt
sand iblandet let humøst lys
brunt sand med enkelte
mindre sten 3-5 cm
homogent mellem gråbrunt
humøst sand med mange
mindre sten 3-5 cm
homogent mellem gråbrun
let humøst sand med mange
sten 5-10 cm
mellem brungråt sand,
homogent med enkelte sten
ca. 10 cm
tilføjelse til T69: i niv2 kan
man se, at dette lag
indeholdte rigtig mange sten
fra helt små op til en
diameter på 10 cm. (gulvlag)
Mellem gråbrun homogent
let humøst sand med enkelte
stribe af gult sand.
linse af gulbrunt heterogent
let leret sandet fyld spættet
med brune striber og pletter
af gråbrunt sandet fyld
(omrodet af dyr)
Oprindeligt lignede det, at
dette grubehus var 2
grubehuse (A1434 og
A1435), men ved nærmere
afrensning af fladen viste det
sig, at der kun var et
grubehus (A1434) og dette
blev bekræftet, da anlægget
blev snittet.
Da grubehuset blev tømt
stødte man på store
mængder sten, der gik helt
ned til og igennem gulvlaget.
I fylden er der fundet
keramik, slagger og enkelte
tænder.
Gulvniveauet i den sydlige
halvdel. Er ret regulært,
mens den i sydvest har en
mere "mystisk" form. Denne
form kunne tyde på to
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aktivitetsområder, hvor man
har gået meget, og et
område derimellem uden
særlig meget aktivitet.
I midten af grubehuset er
der en mindre nedgravning
med en stor sten i bunden.
Om denne nedgravning har
fungeret som stolpehul er
svært at sige, da den ikke
umiddelbart har facon som
et sådan.
De to tagbærende stolper i
grubehuset er A1943 og
A1942. A1943 kan være
udskiftet eller støttet af
A1803, som ligger lige ved
siden af A1943, og som har
samme dimensioner som
A1942. (tilføjelse DHC A1803
og A1942 er de tagbærende
stolper i grubehuset, de er i
form og størrelse lig
hinanden. Grunden til at
A1943 er valgt som
tagbærende i første omgang
er, ligheden i fyldens
udseende med A1942, det
virker dog mere sandsynligt
at de to meget dybe
stolpehuller er de
tagbærende og at A1943
evt.. er en udskiftning af
A1803)
De tagbærende stolper er
orienteret øst vest med en
indbyrdes afstand på 416
cm. Gulvlaget i huset består
af lagene e, l og o.
Grubehuset har en "trappe"
form når man ser det i profil.
Så der er et plateau ca. 30
cm nede i gruben, hvorefter
nedgravningskanten dykker
yderlig ned.
Ud over den 3 overnævnte
stolpehuller, er der 6 andre
stolpehuller i grubehuset:
A1944 ligger lige op ad
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Side 251 af 372
A1943 og A1803 men er
mindre og A1948+A1949
ligger tæt ind mod midten af
grubehuset mens
A1950+A1951+A1952 ligger i
den nordlige halvdel af
grubehuset. Disse stolpers
funktion er ukendte, men
kan ha været brugt i
forbindelse med forskellige
aktiviteter i huset.
(tilføjelse DHP: Muligvis kan
A1951 og A1952 være
stolpehuller fra en
opretstående væv.
Afstanden mellem de to
stolper er 2 meter, hvilket
svarer til afstanden mellem
stolperne i væven der har
stået i A1906. Dybden på
A1951 og A1952 er
henholdsvis 33 og 23 cm.)
lysegult undergrundssand
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heterogent mellem gulbrunt
sand iblandet let humøst lys
brunt sand med enkelte
mindre sten 3-5 cm.
Tilføjelse til T69: fyldet
svarer i niv 2 til fyld r på T69,
men virker lidt mørkere end
beskrevet der, men ellers
passer beskrivelsen
lys gulgrå til brungråt let
leret sandet fyld med en
tynd stribe af gråsort
trækulsholdigt fyld (gulvlag)
linse af gulbrunt heterogent
let leret sand med spredt
trækulsnister
er snittet sammen med
A1434 og var i virkeligheden
en del af samme anlæg
næsten cirkulært grubehus,
orienteret tilnærmelses vis
øst vest. 358 cm i diameter
og 43 cm dyb, der er 280 cm
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Side 252 af 372
mellem de tagbærende
stolper.
Fylden i grubehuset var
meget ensformigt og
gulvlaget kunne derfor ikke
rigtig udskilles, det virker
meget som om, at det er fyld
op af en omgang.
Gulvniveauet er meget
irregulært i formen. Der blev
erkendt 2 stolpehuller,
A1807 og A1808, hvor A1807
var meget tydelig og dyb
samt pakket med store sten.
A1808 var mere utydelig og
slet ikke lige så dyb, den
bestod hovedsageligt af en
stor sten. Der blev kun
fundet meget lidt keramik i
fylden, så man kan ikke rigtig
sige noget om husets
funktion.
heterogent fyld ligner et
omrodet A1436 a (homogent
mørke gråbrunt let leret
sand, lidt fedtet konsistens,
indeholder spredte
knytnævestore sten. Mod
øst er fylden i bunden af
gruben mere mørk/grålig,
men en tydelig grænse kan
ikke erkendes, er i øst også
forstyrret en del af
dyregange.) Proppet med
sten og grus.
homogent mørke gråbrunt
let leret sand, lidt fedtet
konsistens, indeholder
spredte knytnævestore sten.
Mod øst er fylden i bunden
af gruben mere mørk/grålig,
men en tydelig grænse kan
ikke erkendes, er i øst også
forstyrret en del af
dyregange.
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
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Grube? 2 snit: 1: Fyld:
heterogent mørkt sortbrunt
lidt leret sand m få
mellembrune og gulligbrune
plamager; 2: Fyld som 1.
Fyld: homogent mellem
gråbrunt lidt leret sand.
registreret sammen med
A1442 som A1560
registreret sammen med
A1441 som A1560
Dyregang.

JS

Natur

Dyregang.

RM

Stolpehul

41

15

144
6

JS

Stolpehul

30

17

144
7
144
8
144
9
145
0
145
1
145
2

RM

Stolpehul

27

8

DHP

Stolpehul

DHP

Stolpehul

DHP

Stolpehul

MRH

Stolpehul

40

36

MRH

Stolpehul

27

34

145
3
145
4
145
5
145
6
145
7
145
8

MRH

Natur

MRH

Stolpehul

28

16

MRH

Udgår

Fyld: homogent mellem
gråbrunt lidt leret sand.
Ses ikke i snit.
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Fyld: homogent mellem
gråbrunt lidt leret sand.
Fyld: som A1456 + 1463.
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Natur

Fyld: a) mellemgråbrunt
leret sand m nister af lysere
sand; b) mellembrunt leret
sand.
Fyld: mellem mørkt gråbrunt
let leret sand m pletter af
gulbrunt sand.
Fyld: brunt leret sand.
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
ikke snittet
Fyld: homogent mellem
gråbrunt lidt leret sand.
Fyld: heterogent mellem
gråbrunt leret sand m
lysegrå og lysebrune
plamager.
Stenspor.

Stenspor.
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Fyld: heterogent gulbrunt og
gråbrunt lidt leret sand.
snittet men beskrivelse
bortkommet
Fyld: a) homogent
mellemgråbrunt leret sand;
b) homogent lyst gråbrunt
leret sand.
Fyld: heterogent mellem
gråbrunt lidt leret sand m
små plamager af lyst
gulbrunt sand.
Fyld: homogent mellem
gråbrunt lidt leret sand.
snittet men beskrivelse
bortkommet
Dyrespor.
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homogent mellem gråbrun
let humøst let leret sand
med en del trækulsstykker
og enkelte sten (ø 5 cm)
kompakt, meget skarp
afgrænset mod undergrund.
Indvendig glaseret keramik
gør, at anlægget tolkes som
eftermiddelalderligt. En del
jerngenstande er fundet
(søm, nåle m.v. samt et stk.
tidlig middelalderlig keramik)
[Udgraver har ikke anført
tolkning, "grube" er min
klassifikation ud fra
snittegning. 9/2-2012].
Let uregelmæssig flad bund.
Fyld: heterogent mellem til
lyst gråbrunt lidt leret sand.
Sandsynligvis stolpe m
dyrespor. Fyld: homogent
mellemgråbrunt lidt leret
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sand.
Fyld: a) homogent
mellemgråbrunt lidt leret
sand; b) homogent
brungulligt sand. Svært at
erkende UG, da jorden ved
siden af a) er ligesom b),
mens jorden under de to lag
er mørk og gruset.
Fyld: homogent
mellemgråbrunt lidt leret
sand.
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moderne ødelæggelse efter
grusgravning
Grube. Fyld: mørkt brungråt
homogent let leret
sandet/gruset omsat org.
materiale m spredte
trækulsnister samt keramik,
klæbersten, brændte og
ubrændte sten, lidt slagge.
Homogent meget mørkt
brungråt meget lidt leret
sand. Indeholder enkelte
småsten diameter max 5 cm,
tydelig afgrænset. Se
snittegning på T47. A1480 er
yngre end A1129.
tyndt aktivitetsområde kun
synlig i fladen
del af A1478
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homogent mellem gråbrunt
sand
Tilføjelse på T76:
Mørk gråbrun lidt leret sand.
Homogent lag. I midten af
gruben mange sten på ca..
10 cm størrelse.
Mellem gråbrunt lidt leret
sand opblandet med
undergrund. Heterogent lag
spættede sandlommer med
255

148 c
3

MS

Fyldskift

148
3

MS

Grubehus

148
4
148
5

DHP

Stolpehul

JDK

Uspec

148
6
148
7
148
8
148
9

DHP

Grube

DHP

Stolpehul

DHP

Stolpehul

DHP

Grube

420

40

76

17

Side 256 af 372
undergrundssand
Mørk gråbrunt lidt leret sand
opblandet med undergrund.
Heterogent lag.
A1483 er et tilnærmelsesvist
øst-vest vendt grubehus
med en diameter på omkring
4,20 meter. På midten var
grubehuset ca.40 cm dybt.
De to stolpehuller A1961 og
A1962 var relativt god
bevaret og står med en
indbyrdes afstand på 240
cm.
En skæv nedgravning af
A1961 kunne tyde på, at
denne var skråt nedgravet
således, at stolpen har hældt
mod nord. Det var ikke
muligt at udskille et gulvlag,
men de nederste 5 cm af
fyldet i A1483 er blevet
udtaget til soldning alligevel.
Lagene b og c er de første
nedstyrtninger som nok er
sket umiddelbart efter at
bygningen er blevet forladt.
Derefter er lag a kommet til.
Dette lag har mere karakter
af en regulær opfyldning, da
det ikke er opblandet med
undergrundsmateriale.
Det var ikke muligt at
funktionsbestemme
grubehuset.
ikke snittet
Diffus afgrænset lag af
gulbrunt sand evt.. tolket
som nedgangsparti til A1219,
helt fundtomt.
snittet men beskrivelse
bortkommet
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bortkommet
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snittet men beskrivelse
bortkommet
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Side 257 af 372
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
257

Side 258 af 372
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
vådområde
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Fyld: mellembrunt leret sand
m svage lysere og mørkere
områder.
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
Dyregang.
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Fyld: brungråt let leret sand,
gruset, jævnt afgrænset.
Stenspor.

66

24

52

20

Fyld: gråbrunt let leret,
jævnt afgrænset.
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
[Grube eller stolpehul? 9/22012 MK]. Fyld: brunt let
leret sand m små sten.
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snittet men beskrivelse
bortkommet
Fyld:
a) mellembrunt let leret fint
sand;
b) lysebrunt let leret sand;
c) mellembrunt let leret sand
m få nister m mørkere sand;
d) brunt leret sand m lidt
sten;
e) brunt let leret sand m små
sten, er mørkere i toppen
end i bunden, indeholder lidt
sten;
f) gråsort brunt leret sand;
g) mellembrunt leret sand;
h) brun m mørkt gråt skær,
leret sand, er mørkere mod
højre;
i) brungråt lidt leret sand m
lidt sten.
Fyld: mellembrunt leret sand
m små sten.
Fyld: Stenfyldt gruset sandet
muld gråbrun, diffust
afgrænset, enkelte
trækulsnister. Flad bund?
Mange småsten.
snittet men beskrivelse
bortkommet
ikke snittet
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Som A1540. Lettere diffust
afgrænset, flad afrundet
bund.
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Fyld: Lyst gråbrunt sand m
gulbrune plamager, lettere
diffust afgrænset. Let
afrundet flad bund. Flere
småsten.
ikke snittet
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brungråt sandet muld med
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Side 260 af 372
mange sten, enkelte af disse
var ildskørnede.
Trækulsrester og en lille
smule rødbrændt ler.
Stenene varierer fra hoved
til nævestore. Enkelte
okkerudfældninger også
særligt i østlige ende. Et
enkelt skår fundet i profilen.
Homogent mellembrunt let
leret sand med mange
trækul og nister af brændt
ler. Mange sten (ø10-15 cm)
ikke ildpåvirkede.
homogent mellem brunt let
leret sand med stort indhold
af trækulsnister og brændt
ler
homogent mellem gulbrun
let leret sand med en del
trækul
heterogent lys gulbrun til
mellem gråbrun sand
gulgråbrun sand med grus,
opblandet humøst
undergrundsjord
fladbundet grøft 2-5 cm dyb,
enkelte sten (ø5-10 cm)
enkelte stykker trækul.
Heterogent gråbrunt let leret
sand iblandet pletter af
brungult sand (undergrund)
temmelig diffust afgrænset.
Overlejrer A2149
undergrund. Gulbrun til
brungult let leret med grus
og sten.
Grubehus A1549 er
undersøgt af JDK, JBJ og KG.
Husets østlige afgrænsning
er i fladen er ikke påvist, da
den ligger uden for
udgravningsfeltet.
Grubehuset er dog
afgrænset i fladen i niv 2
(gulv) og niv 3 (under gulv).
Grubehusets diameter er
derfor mindst 4,8 meter med
3,6 meter mellem de
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Side 261 af 372
tagbærende stolper A2150
og A2136.
Huset er således orienteret
øst-vest. Lag c er tolket som
den yngste opfyldning i
grubehuset, derefter lag a og
ældst er lag b. Gennem
fyldene a, b, c var nedgravet
stolpehuller (A1594, A1956,
A1955 og A1593), der stod
MEGET tydeligt i fladen som
gråbrune fedtede anlæg
uden sten. Disse anlæg
tolkes som yngre end
grubehuset.
Et stensat ildsted (A1549 g)
kunne erkendes syd for
husets centrum primært
bestående af let til svært
ildskørnede sten lagt med en
flad side opad. Mellem
stenene var der store
mængder trækul i større
stykker og trækulsnister
samt en del nister af
rødbrændt ler. I ildstedets
vestdel fandtes bunden af et
spidsbundet kar (x547)
placeret så det stod i
ildstedets udkant. Karet er
tolket som stående in situ.
Lerkarrets indhold bestod af
jord. Under lag f fandtes en
ansamling af ting (A1549 k)
bl.a. et knust kar (x573),
hvorunder fandtes en grøn
glasstang (x550) tolket som
halvfabrikata til
perlefremstilling. Derudover
lå en stenstang til
slibning/polering/rulning
(x551…måske er der tale om
en vælsesten) og en kvart
vævevægt (x574). Lag i er
tolket som gulvlag, men
kunne ikke klart adskilles fra
de overlejrende lag.
Udover overnævnte fandtes
en række stolpehuller:
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Side 262 af 372
A2147, A2148 og A2152, der
i form og indhold er ret ens.
A2149, A2153 og A2156 er i
profil og indhold også
indbyrdes ret ens. Sidst er
A2155, A2157 og A2154 af
samme type, de er alle 3 i
grubehusets sydlige del og
kan tolkes som mulige
nedbankede pæle, der kan
ha hold noget fletværk rundt
i grubehusets periferi. De
øvrige nævnte stolper må
relatere til funktioner i
huset, da de alle
overlejredes af husets fyld.
Om lignende pæle har
fortsat rundt i husets kant er
uvist, grundet stor
dyreaktivitet, der gør det
vanskeligt at påvise flere
pæle. Huset er næppe en
brandtomt, indholdet af
trækul var meget ringe i
husets nordlige del, og de
store mængder af trækul var
koncentreret omkring
ildstedet g og fyldlaget
herover.
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154 g
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Ildsted

Huset har sandsynligvis haft
funktion som
perlemagerværksted.
homogent mørkbrunt
humøst let leret sand
spættet af trækulsnister og
nister af brændt ler
heterogent kompakt mellem
gult sand iblandet plamager
af mere porøst mellembrunt
sand pakket med sten (ø 1020 cm)
homogent mørke brunsort
let leret sand med stort
indhold af trækul, pakket
med sten (ø 10-30 cm) de
fleste ildpåvirkede. Tolket
som ildsted (se
konstruktionsbeskrivelse)
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Side 263 af 372
koncentration af keramik og
trækul med mange fund
glasstang x550, slibesten
x551, knust kar x573 og
vævevægt x574
brun sandet muld med
trækulsnister, keramikskår
(svaleredekar) og en lille
smule rødbrændt ler. Diffust
afgrænset med nedsivning
mod undergrund
ikke snittet
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Fyld: heterogent brungråt let
leret sand og gulbrunt let
leret sand. Diffust afgrænset.
Fyld: heterogent mellem
mørkt gråbrunt let leret sand
m pletter af gulbrunt meget
let leret sand samt enkelte
nister af trækul.
Fyld: a) heterogent gråbrunt
let sandet ler m små pletter
af gulbrunt let leret sand; b)
heterogen blanding af let
leret gulbrunt sand og
gulbrunt let leret sand [sic!];
c) Fyld: gråbrunt let leret
sand m enkelte pletter af
gulbrunt let leret sand; d)
som b.
[På Mapinfo-plan ser det ud,
som om lag a i 1560 kan
være = stolpehul A1441, der
ses i A1560].
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Side 264 af 372
snittet men beskrivelse
bortkommet
Grube eller stolpehul [min
klassifikation. Udgraver, har
ikke anført tolkning. 8/22012]. Cirkulær form i
fladen.
Fyld: a) humøst mørkebrunt
leret sand; b) lysebrunt leret
sand.
Cirkulær form i fladen.
Fyld: let humøst gråbrunt
leret sand.
snittet men beskrivelse
bortkommet
Fyld: mellembrunt leret sand
m nister af lysebrunt sand i
bunden.
Fyld: ses svagt, er gul
lysebrun leret sand m
mellem aflange brune
plamager i leret sand.
Fyld: mørkebrunt let leret
sand.
Fyld: mørkt brunt leret sand,
som bliver lidt lysere mod
bunden.
Fyld: brunt let leret sand m
plamager af lysebrunt sand,
farvet sand
Form: cirkulær i fladen,
generelt meget stenet.
Fyld: heterogent lag
bestående af primært mørkt
gråbrunt humøst sandet ler,
dog opblandet m let humøst
mellembrunt leret fint sand.
Dyregange.
Cirkulær form i fladen.
Fyld: humøst mørkt gråbrunt
leret sand.
Fyld: mellem mørkt gråbrunt
let leret sand m pletter af
gulbrunt let leret sand,
diffust afgrænset.
snittet men beskrivelse
bortkommet
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Side 265 af 372
Fyld: mørkt gråbrunt let leret
sand m få pletter af gulbrunt
sand.
Dyregang.
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snittet men beskrivelse
bortkommet
ikke snittet
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Grubehus

Cirkulær form i fladen.
Fyld: humøst mørkt gråbrunt
leret sand.
Fyld: heterogent mellem
mørkt gråbrunt let leret sand
m mange pletter af gulbrunt
UG. Diffust afgrænset.
Dyregange og rødder.
ikke snittet samme som
A1526
Cirkulær form i fladen.
Fyld: humøst mørkt brungråt
leret sand.
Cirkulær form i fladen.
Fyld: humøst mellembrunt
leret sand.
Oval form i fladen.
Fyld: lyst og mellembrunt let
humøst leret sand.
Dyregange.

18

15

Muligt stolpehul. Fyld:
humøst mørkt brungråt leret
sand.
ikke snittet
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Grubehuset er 4 meter i max
diameter og ca. 2,6 meter
mellem de tagbærende
stolper A1945 og A1946 og
huset er således øsø-vnv
orienteret. Lagene g,h og i
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Side 266 af 372
danner et horisontalt gulvlag
lidt mørkere i fylden og med
lidt flere trækulsnister en de
overlejrende lag, der tolkes
som opfyld. Især laget A1591
i har stort indhold af
trækulsnister, men er ellers
ikke ildpåvirket.
Lagene d/b tolkes som
primær opfyldning efter
husets nedlæggelse og fyld a
som sekundær.
A1947 er et mindre
stolpehul, der næppe er en
udskiftning af den
tagbærende stolpe
A1946.(tilføjelse DHP: det
kan ikke afvises, at der er
tale om en udskiftning)
Det var ikke muligt at
funktionsbestemme
grubehuset.
homogent mellemgrå brunt
let leret sand iblandet
enkelte trækulsnister og sten
(5-10 cm)
lys gråbrunt kompakt sand
iblandet ler, muligvis det
samme lag som A1591 d.
ligner A1591 g og h
(homogent mellem til mørk
brunt let humøst let leret
sand med enkelte
trækulsnister), men
indeholder plamager af
rødbrændt sand og en del
trækul samt større sten
(ø<30 cm)
som A1591 g (homogent
mellem til mørk brunt let
humøst let leret sand med
enkelte trækulsnister)
Homogent mellem til mørk
brunt let humøst let leret
sand med enkelte
trækulsnister.
som A1591 b (lys gråbrunt
kompakt sand iblandet ler<9
heterogent lys beige sand,
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Side 267 af 372
lagvis med mellem gråbrun
til lys gulbrunt sand, enkelte
sten (5-10 cm)
Heterogent mellemgråbrunt
til lys gulbrun sand i
plamager. Samme som
A1946
mørk brunt homogent
humøst sand, muligvis
recent
ikke snittet
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samme anlæg som A1953
fyld: homogent fedtet
gråbrunt fyld af leret sand,
tolket som stolpehul, der
kunne erkendes i alle
niveauer i fladen men ikke til
at erkende klart i profilen.
(beskrivelse på T84: brungråt
sandet muld med
trækulsnister og en smule
rødbrændt ler. Forholdsvis
klart afgrænset særligt mod
øst, cirkulær i fladen, hvor
den tydeligt kunne ses, flad
bund)
brungråt sandet muld,
cirkulær i overfladen, hvor
den er klart afgrænset. I
forhold til A1549 b er den
tydelig afgrænset mod
A1549 a er det mere
vanskeligt at afgrænse. Flad
bund enkelte trækulsnister.
En lille smule lysere end lag
A1549 a.
ikke snittet
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rundbundet.
Heterogent, mørkbrunt
humøst sand iblandet
gulbrunt undergrundssand.
lodrette sider, let rundet
bund.
fyld a: homogent tydelig
afgrænset mellemgråbrunt
sand med lidt humus.
Enkelte nister af brændt ler
og trækul
fyld b: diffus afgrænset,
homogent mellemgråbrunt
til orangebrunt sand. Enkelte
sten (ø < 7 cm)
lige sider, fladbundet.
Homogent mellem gråbrunt
let humøst sand med en del
mindre sten (< 5 cm) enkelte
trækulsnister.
ikke snittet
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snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
homogent mellem gulbrunt
sand
heterogent stærkt spættet
lag af gult ler, mellem
gulbrun leret sand samt
mellem gråbrun let leret
sand, en del trækulsnister og
brændt ler.
Grubehuset er let oval med
en øst-vest orientering, men
størst længde på en øst-vest
akse på 366 cm.
Stolpehullerne A1957 og
A1959 er tolket som
tagbærende stolper med en
indbyrdes afstand på 2,6 m.
Lagene f og h er tolket som
gulvlag i huset, ligesom
lagene i, g og e må anses
som aflejret i husets
funktionsperiode. Lagene c,
d og j er tolket som den
primære opfyldning og
lagene a og b som
sekundære opfyldning
grubehuset er yngre end
A1625
homogent mellem brunt
sand iblandet en del sten op
til 10 cm
mørk gråbrun leret sand
med enkelte mindre sten (op
til 5 cm)
som A1621 e (homogent
mellem orangebrunt leret
sand.)
som A1621 e (homogent
mellem orangebrunt leret
sand.)
Homogent mellem
orangebrunt leret sand.
Heterogent fyld primært
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Side 270 af 372
bestående af brændt og
svagt brændt ler iblandet
mellem gråbrunt sand og
stykker af trækul. Tolkes som
udsmid.
homogent mellem gråbrunt
let leret sand med enkelte
sten (5-10 cm) og stykker af
trækul samt en del stykker
brændt ler
homogent mørkebrunt let
leret sand med mange sten
(5-15 cm)
Heterogent overvejende
mellem gråbrunt leret sand
iblandet pletter af gult ler
samt trækulsnister og
brændt ler.
Homogent mørk gråbrun let
leret sand med enkelte
stykker trækul.
som A1621 c (homogent
mørkebrunt let leret sand
med mange sten (5-15 cm))
ikke snittet

DHP

Stolpehul

ikke snittet

DHP

Stolpehul

JDK

Fyldskift

JDK

Grubehus

snittet men beskrivelse
bortkommet
homogent mellem gulbrunt
let leret sand
A1625 er et mindre,
sandsynligvis ovalt grubehus,
hvor to tredjedele er
bortgravet af A1621. Der er
intet gulvlagt fundet, det
eneste fyld, det var muligt at
udskille i grubehuset, er
A1625 aa.
Stolpehullerne A1958 og
A1960 er tolket som husets
tagbærende stolper med en
indbyrdes afstand på 2,2
meter. Huset har således
samme øst-vest orientering
som A1621. fylden i A1625
var meget homogen og rent
sand helt uden fund eller
270
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Side 271 af 372
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30
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Fyld: mørkebrunt let leret
sand m mange mellem nister
i mellem lyst sand, i bunden
og i toppen er der mørkere.
Midten er fyldt af mellem
lyse sandnister. De mellem
lyse sandnister er lerede.
Fyld: mørkt leret fint sand
som bliver lysere jo længere
man kommer nedad og få
plamager af lysere sand
snittet men beskrivelse
bortkommet
ikke snittet

skrå sider, rund bund
heterogent, tydelig
afgrænset mørkbrunt
humøst sand iblandet
brunorange sand, enkelte
stykker trækul.
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Side 272 af 372
stolpehul? Fladbundet, skrå
vægge, nedgravet gennem
A1219.
fyld a: heterogent mellem
gråbrunt humøst sand
iblandet gulbrunt sand/grus.
Fyld b: homogent, tydelig
afgrænset, mørkbrun
humøst sand med enkelte
trækulsnister.
let spidsbundet
homogent, tydelig afgrænset
mørkt brunt sand med en
del omsat organisk
materiale, enkelte
trækulsnister.
ses på T24
skrå sider, let tilspidset
bund.
fyld a: homogent mellem
gråbrun let humøst sand
med en del trækulsnister.
Fyld b: heterogent tydelig
afgrænset mellemgråbrunt
let humøst sand med
plamager af brunorange
groft sand (undergrund)
fyld a: mellemgråbrunt let
leret sand med enkelte
nister af trækul. Klart
afgrænset.
Fyld b: gulbrunt ler
(undergrund) tagbærende
stolpe på indersiden af
gulvlaget
fyld a: mørkt gråbrunt let
leret sand, jævnt afgrænset.
Fyld b: gulbrunt sand
(undergrund)
fyld a: mellem gråbrunt let
leret sand, klart afgrænset
fyld b: gulbrunt ler
(undergrund)
Jævnt afgrænset.
Fyld a: lyst gråbrunt let leret
sand
fyld b: som fyld a med store
pletter af gulbrunt ler.
272

165
1

JS

Stolpehul

15

12

165
2

JS

Tagstolpe

25

28

165
3

JS

Stolpehul

20

14

165
4

JS

Stolpehul

14

16

165
5

JS

Stolpehul

16

6

165
6

JS

Stolpehul

20

30

165
7
165
8

JBJ

Stolpehul

22

10

DHP

Stolpehul

165 1
9

JDK

Stolpehul

34

48

Side 273 af 372
Fyld c: gulbrunt ler
(undergrund)
Tagbærende stolpe på
indersiden af gulvlag.
Fyld a: mellem gråbrunt let
leret sand, jævnt afgrænset.
Fyld b: gulbrunt ler.
(undergrund)
fyld a: gulbrunt let leret
sand, plamager med lyst
brungult let sandet ler.
Fyld b: mellem mørkt
brungult let leret sand.
Fyld c: gulbrunt ler
(undergrund) diffust
afgrænset men fylden er
sandet i modsætning til den
anden undergrund.
Tagbærende.
fyld a: mellem gråbrunt let
leret sand med enkelte små
stykker trækul, jævnt
afgrænset.
Fyld b: gulbrunt ler
(undergrund)
fyld a: gråbrunt let leret sand
med pletter af gulbrunt ler.
Fyld b: gulbrunt ler
(undergrund)
Heterogent gråbrunt let leret
sand med pletter af gulbrunt
ler.
fyld a: mellemmørkt
gråbrunt let leret sand med
pletter af gulbrunt ler og
sand.
Fyld b: gulbrunt ler med
lommer af gulbrunt sand
(undergrund)
Fyld: homogent gråbrunt let
leret sand.
ses på T37 er snittet men
beskrivelsen er bortkommet
beskrives som en kraftig
stolpe i
konstruktionsbeskrivelsen af
grubehuset A1218
Lige sider rund bund.
Fyld a: diffus afgrænset,
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Side 274 af 372
heterogent gulorange
sand/grus iblandet pletter af
mellembrun humøst sand.
Fyld b: tydelig afgrænset,
homogent mellem gråbrun
sand med mindre indhold af
humus, en del sten (ø 5-10
cm)
let skrånende sider,
spidsbundet.
Tydelig afgrænset,
homogent mellem gråbrunt
sand iblandet humus, en del
større sten (ø 10-15 cm)
sandsynligvis fra stenpakning
omkring stolpe.
udgår, sandsynligvis
dyreaktivitet.
Skrå sider og rund bund.
Homogent tydelig afgrænset
mellem gråbrunt sand med
en del humus, en del trækul
og en del større sten (ø 1015 cm) fra stenpakning
omkring stolpe.
skrå sider, rund bund.
Tydelig afgrænset,
homogent, mellem gråbrunt
sand iblandet lidt humus og
lidt grus. Enkelte stykker
trækul.
Buede sider, flad bund. Fyld:
som A1665. Bliver i bunden
afgrænset af en stor sten.
UG: fint grus, sandet.
Buede sider, flad bund. Fyld:
som A1665. Under
stolpehullet i den del, der er
gravet væk i snittet, lå der en
stor sten (30x20x17 cm).
UG: fint grus, sandet.
Stolpehul eller mulig
dyregang.
En lige + en skrå side, spids
bund. Fyld: heterogent
mellem brungråt sand. Lidt
gruset. Klart afgrænset.
UG: fint grus, sandet.
Forandringer i UG.
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Side 275 af 372
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Indeholder måske 1-2
stolpehuller. Skrå sider,
uregelmæssig bund.
Fyld: heterogent mellemmørkt brungråt sand;
indeholder enkelte småsten.
Gruben dybere i begge sider
(syd: 24 cm, nord 17 cm) end
på midten (ca.. 10 cm),
hvilket godt kunne tyde på,
at gruben indeholdt et eller
to stolpehuller, men fyldet i
siderne adskiller sig ikke fra
fyldet i midten.
UG: mod syd sandet grus,
mod nord + midt rent
lysegult sand.
Lige sider, skrå bund.
Fyld: heterogent mellem
brungråt let leret sand. Er
forstyrret af en hel del
mellembrune
regnormegange. Klart
afgrænset.
UG: hårdt let leret sand.
Ingenting.
Støttestolpe i hus A602. Fyld:
Mørk gråbrunt homogent let
leret sand, gruset fyld m
spredte trækulsnister.
vægstolpe i hus A602
a) mørk gråsort homogent
trækulsholdigt let leret
sandet fyld
b) undergrundsmateriale
blandet med a
vægstolpe i hus A602
a) mørk gråsort homogent
let leret sandet
trækulsholdigt fyld
b) mørkebrunt let leret
sandet gruset heterogent
fyld med spredte
trækulsnister
stolpehul i hus A602
mørk gråbrunt homogent let
leret sandet fyld med
275

167
4
167 1
5
167 2
5

JJ

Stolpehul

72

24

JJ

Stolpehul

38

19

JJ

Stolpehul

26

19

167
6

JJ

Vægstolpe

88

38

167
7

JJ

Stolpehul

55

21

167
8

AP

Stolpehul

40

12

167
9

JJ

Stolpehul

34

22

168
0

JJ

Stolpehul

38

25

168
1

JJ

Stolpehul

22

18

168
2

JJ

Stolpehul

121

40

168
3
168
4
168
5
168

DHP

Stolpehul

DHP

Stolpehul

Side 276 af 372
spredte trækulsnister
Stolpehul i hus A. Fyld som
A1675.2.
Stolpehul i hus A. Fyld som
A1675.2.
Stolpehul i hus A. Fyld: lyst
gråbrunt let leret sand m
spredte trækulsnister.
vægstolpe i hus A602
mørk gråbrunt homogent let
leret sandet fyld med
spredte trækulsnister
støttestolper i hus A602
(skråtstillet)
a) mørk gråbrunt homogent
let leret sandet fyld spættet
med trækulsnister
b) brunt til gulbrunt omrodet
undergrundssand og grus
Afrundede til skrå sider,
næsten flad bund. Fyld:
heterogent mellem brungråt
gruset sand. Klart afgrænset.
UG: fint grus, sandet.
Støttestolpe i hus A602. Fyld:
mørkt gråsort homogent let
leret sand m spredte
trækulsnister.
Støttestolpe i hus A602. Fyld:
mørkt gråbrunt homogent
let leret sandfyld med
spredte trækulsnister.
Stolpe. Fyld: mørkt gråbrunt
homogent let leret
sandet/gruset org.
materiale.
Vægstolpe. Fyld: mørk
brunsort homogent let
leret/sandet organisk
materiale m spredte sten
(10x10 cm).
snittet men beskrivelse
bortkommet
ikke snittet
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Side 277 af 372
a) Mørkt gråbrunt
heterogent let leret sand,
gruset fyld med spredte
trækulsnister - sten; b)
Mørkt gråsort homogent let
leret sandet trækulsholdigt
fyld m nister af rødbrændt
ler
Tagbærende stolpe i hus
A602. Fyld: gråbrunt let leret
sandet heterogen fyld m
spredte trækulsnister.
Vægstolpe i hus A. Fyld: a)
gråbrunt homogent let
leret/sandet omsat organisk
materiale; b) mørkt gråsort
homogent let leret/sandet
trækulsholdigt organisk
materiale.
Stolpehul i hus A. Fyld: a)
gråbrunt heterogent sand m
spredte trækulsnister; b)
mørk gråsort homogent
trækulsholdigt fyld m
spredte trækulsnister samt
keramik. Stolpen har været
støttet/pakket med sten i
bund og sider.
Dyregang.
Støttestolpe i hus A. Fyld: a)
mørkt gråsort let leret
sandet org. materiale m
spredte trækulsnister.
En skrå og en afrundet side,
uregelmæssig bund. Fyld:
heterogent mørkt brungråt,
nogen steder næsten sort,
sand. Er forstyrret af to
dyregange og er lidt
opblandet m UG. Klart
afgrænset.
UG: gult sand.
(tilføjelse DHC 15/3 2012:
denne beskrivelse hører
sandsynligvis til et andet
anlæg)
Støttestolpe i hus A. Fyld: a)
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Side 278 af 372
mørkt gråsort homogent let
leret sandet/gruset org.
materiale; b) lysebrun let
leret sandet/gruset
heterogen fyld.
Vægstolpe i hus A. Fyld:
mørkt brunsort homogent
let leret/sandet
trækulsholdigt organisk
materiale m lidt keramik i
toppen.
Vægstolpe i hus A. Fyld: a)
mørkt brunsort homogent
let leret/sandet
trækulsholdigt organisk
materiale; b) lys gråbrun
sandet fyld.
Støttestolpe i hus A602. Fyld:
lyst gråbrunt heterogent
sand m tynd striber af lys
gråsort trækulsholdigt fyld.
TB i hus A602. Lyst gulbrunt
heterogent let leret sandet
fyld med pletter af gråbrunt
fyld med spredte
trækulsnister.
Som A1695.
Vægstolpe i hus A602
mørk gråbrunt homogent let
leret sandet fyld med linser
af mørk gråsort
trækulsholdigt sandet fyld
vægstolpe i hus A602
mørk gråbrunt let leret
sandet fyld med spredte
trækulsnister samt en
jernnitte
snittet men beskrivelse
bortkommet
Dyregang.
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Form: rundbundet m
afrundet side i syd ende og
flad skrånende side i nord
ende.
Fyld: homogent humøst
mørkt gråbrunt let leret
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Side 279 af 372
sand.
Dyregang.
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Lige sider, rund bund.
a) stolpespor, lige sider og
rund bund, fyld som A1665;
b) stolpehulsfyld, lige sider
og uregelmæssig bund, fyld
som A1665 blandet m UG; c)
stolpehulsfyld, lige sider og
uregelmæssig bund, fyld som
b, er nedadtil afgrænset af
en stor sten, der også kan
have fungeret som støtte for
stolpen (a).
UG: fint grus, sandet.
Skift i UG.

Afrundede sider, rund-spids
bund. Fyld: som A1678.
UG: fint grus, sandet.
Muligvis 2 stolper? Tydeligt
afgrænset i flade og dybde.
Form: muligvis 2 stolper,
begge rundbundede m
afrundede sider.
Fyld: a) (største stolpehul)
homogent humøst mørkt
brungråt let gruset let leret
sand; b) homogent humøst
mellembrunt let gruset sand.
Intet at se i fladen.
Vægstolpe i hus A. Fyld: som
A1693a.
Som A1774.
Stolpehul i hus A602. Fyld:
lyst gulbrunt heterogent
sand med spredte trækul.
Stolpehul i hus A. Fyld som
A1771.
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Side 280 af 372
Stolpehul i hus A. Fyld:
gråbrunt heterogent sand m
spredte trækulsnister.
Fyld som A1714.
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lyst gråbrunt heterogent
sand m spredte
trækulsnister.
Kan kun ses i fladen.
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Fyld: lyst gulbrunt
heterogent sand med tynder
striber af gråbrunt
trækulsholdigt fyld.
Stolpe i hus A602. Fyld: som
A1712.
Støttestolpe i hus A. Fyld: a)
mørkt gråbrunt homogent
let leret sandet org.
materiale med spredte
trækulsnister; b) lyst gråsort
let leret sandet homogent
organisk materiale m
spredte trækulsnister samt
nister af rødbrændt ler; c)
brunt omrodet
undergrundssand/-grus.
Vægstolpe i hus A. Fyld: a)
[stolpespor] mørkt gråbrunt
homogent let leret sandet
org. materiale med spredte
sten samt trækulsnister rødbrændt ler. [b =
stolpehulsfylden er ikke
beskrevet].
støttestolpe i hus A602
lys gråbrunt let leret sandet
heterogent omsat organisk
materiale med lidt
trækulsnister
Vægstolpe i hus A602. Fyld:
a) gråbrunt homogent let
leret sandet fyld m spredte
trækulsnister; b) gulbrunt
omrodet undergrundssand;
c) mørk gråsort homogent
trækulsholdigt let leret
sandet fyld; d) som b.
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Side 281 af 372
Fyld: som A1678. Er mod
vest forstyrret af dyregange.
Mod vest lidt diffust
afgrænset pga. dyregangene,
ellert klart.
UG: skiftevis grus og sand.
En skrå, en afrundet side,
spids bund. Fyld: som A1678.
Klart afgrænset.
UG: fint grus, sandet.
Vægstolpe i hus A. Fyld: a)
mørkt gråbrunt let leret
sandet/gruset organisk
materiale; b) mørkt brunsort
let leret sandet/gruset
trækulsholdigt organisk
materiale.
Støttestolpe i hus A. Fyld: a)
mørkt gråsort homogent let
leret sandet/gruset org.
materiale (stolpespor
stenskoet) [stolpen meget
skråtstillet!]; b) lyst gulbrunt
heterogent omrodet
undergrundssand/-grus; c)
mørk gråbrun let leret
sandet/gruset homogen fyld.
Vægstolpe i hus A602. Fyld:
a) gråbrunt homogent let
leret sandet fyld m spredte
trækulsnister; b) mørk
gråsort homogent
trækulsholdigt let leret
sandfyld.
Støttestolpe i hus A602. Fyld:
a) brungråt heterogen
sandet/gruset fyld m spredte
trækulsnister samt støttet m
sten i bunden; b) mørk
gråsort homogent
trækulsholdigt let leret
sandet/gruset fyld.
Vægstolpe i hus A602. Fyld:
gråbrunt homogent let leret
sandet/gruset fyld m spredte
trækulsnister.
Vægstolpe i hus A602. Fyld:
Mørkt gråbrunt homogent
let leret sand med spredte
281
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trækulsnister.
Fyld som A1730.

173 2
0
173
1

JJ

Stolpehul

34

34

JJ

Stolpehul

105

40

173
2

JJ

Stolpehul

85

32

173
3

JJ

Vægstolpe

92

18

173
4
173
5
173
6
173
7

DHP

Stolpehul

Vægstolpe i A602. Fyld:
Mørkt gråbrunt homogent
let leret sand med spredt
trækul.
Vægstolpe i hus A
(stolpespor). Fyld: a) mørk
gråsort homogent
trækulsholdigt sandfyld m
lidt keramik - rødbrændt ler;
b) gråbrunt homogent sand
m spredte trækulsnister.
vægstolpe i hus A602
gråbrunt homogent let leret
sandet fyld med lidt
trækulsnister
ikke snittet
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Støttestolpe i hus A602. Fyld:
Mørkt gråbrunt homogent
let leret sand-fyld m spredte
trækulsnister.
Bred mørk dyregang.
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bortkommet
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snittet men beskrivelse
bortkommet
homogent mellem gulbrunt
sand i overfladen rundt om
stolpehullet er der en svag
farvning af fyld i samme
farve lige midt i den stiplede
markering klart afgrænset
mod undergrunden, der her
er grus (se evt.. T39)
en del af gulvlaget A1194 f2
bare lidt mørkere i farverne
udgår. Intet at se i snit. Kan
muligvis være markering
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efter genstand/aktivitet i
huset.
del af gulvlaget A1194 f2
med flere store sten og mere
homogent.
ses på T37 udgår?
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tvivlsomt stolpehul,
heterogent mellem gulbrunt
sand diffust afgrænset.
Fyld: a) homogent let
humøst brungråt sandet ler
indeholder enkelte stumper
af trækul op til ca.. 2 cm.
Desuden indeholdt laget et
muligt flinte-redskab; b)
homogent lyst gulbrunt
sand; c) homogent lyst brunt
sand.
Mulig nedbanket pæl.
Fyld: homogent lyst gråbrunt
leret sand.
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Intet at se i fladen.
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Lige sider, skrå bund. Fyld:
Heterogent mellem brungråt
sand. Er mod vest forstyrret
af en dyregang. Diffust
afgrænset mod vest, ellers
klart.
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Side 284 af 372
UG: sand iblandet lidt grus.
Lige sider, flad bund. Fyld:
som A1760 bare lys-mellem.
Er mod NØ stærkt forstyrret
af dyregange, ellers klart
afgrænset.
UG: sandet grus.
snittet men beskrivelse
bortkommet
snittet men beskrivelse
bortkommet
Vægstøttestolpe i hus A602.
Fyld som i A1766.
Som A1766.
Tagbærende stolpe i A602.
Fyld: gråbrunt homogent let
leret sand m spredte
trækulsnister.
Stolpe i hus A602. Fyld:
mørkt gråsort homogent let
leret sand, gruset
trækulsholdigt fyld.
Lige-skrå sider, flad bund.
Fyld: Heterogent mellem
gråbrunt fint gruset sand.
Klart afgrænset.
UG: fint grus, sandet.
ikke noget indmålt eller
tegnet med dette nummer
Stolpehul i hus A. Fyld: lyst
gråbrunt heterogent let leret
sand m spredte
trækulsnister samt linser af
mørk gråsort trækulsholdigt
fyld. Keramik/nister af
rødbrændt ler.
Stolpehul i hus A. Fyld: lyst
gråbrunt heterogent sand m
spredte trækulsnister samt
linser af mørk gråsort
trækulsholdigt fyld.
snittet men beskrivelse
bortkommet
Stolpehul i hus A. Kan kun
ses i fladen som lys gråbrun
plet med spredte
trækulsnister.
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Støttestolpe i hus A602. Fyld:
lyst gulbrunt heterogent
sand m spredte
trækulsnister.
Som A1774.
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Tagbærende stolpe i hus
A602. Fyld: som A1687.
Som A1737.
Homogent orangebrunt sand
med mindre indhold af
humus.
Diffust afgrænset heterogent
mellem brun humøst sand
iblandet undergrund. Evt.
tilhørende et ældre anlæg
end grubehus A1338
ikke tegnet i profil (ses på
T43) et ca. 5-10 cm dybt
stærkt omrodet lag af
humøst mellembrunt
sandlignende muldlag
iblandet/går over i
undergrund. Stærkt omrodet
af dyreaktiviteter og meget
diffust afgrænset. Relaterer
sig muligvis ikke til grubehus
A1338, måske er det en
ældre omrodning på stedet,
som grubehuset er gravet
ned igennem.
a) homogent
mellemgråbrunt sand med
enkelte sten ca. 5 cm i
diameter. Enkelte
trækulsnister
b) heterogent
undergrundssand iblandet
mellem gråbrunt sand med
lidt omsat organisk materiale
(evt. er det en dyregang)
c) som a
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tilnærmet lige sider og rund
bund, tolket som
tagbærende stolpe
homogent mørkt brungråt
sand, indeholder en mellem
stor sten ca. 15 cm i
diameter i den nordlige
halvdel. Klart afgrænset
toppen af stolpehullet er
stiplet da det faldt sammen
før det blev tegnet, og er
derfor tegnet efter
hukommelse.
Fyld
a) homogent mellem mørkt
gulbrun sand klart afgrænset
b) som a men indeholdende
rigtig meget opløst trækul
Homogen mellem gråbrunt
let leret sand med indhold af
omsat organisk materiale.
Enkelte trækulsnister.
Tilnærmet lige sider og rund
bund.
Tolket som udskiftning af
tagbærende stolpe

178 1
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44
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er ældre end A1787.1
a) homogent mellem
gråbrunt let gruset sand med
mindre indhold af omsat
organisk materiale. En del
knytnæve store sten samt
enkelte trækulsnister.
b) heterogent mellem
gråbrunt sand iblandet lys
gulbrun undergrundssand.
Tolket som at b hører til
nedgravningen til stolpehul
a. nedgravet gennem
A1787.2 og a er altså yngre
end denne. I A1787.1 var
stenene pakket i den vestlige
del. Skrå sider og afrundet
bund
286

178
8

JDK

Stolpehul

36

20

178
9

JDK

Stolpehul

23

23

179
0

AP

Stolpehul

27

16

179
1
179
2

DHP

Stolpehul

JS

Stolpehul

27

24

179
3

JS

Stolpehul

29

39

179
4

JS

Stolpehul

31

50

179
5

JS

Stolpehul

34

27

179
5

JS

Stolpehul

34

28

Side 287 af 372
heterogent gråbrunt sand
iblandet lys beige
undergrundssand, grus, sten
ca. 5 cm samt en del
trækulsnister.
heterogent gråbrunt sand
iblandet lys beige
undergrundssand, grus, sten
ca. 5 cm samt en del
trækulsnister.
Heterogent mellem mørk
gråbrunt meget let leret
sand med mange lysegrå
sand nister. Også beskrevet
som A1218 i
Er lidt diffust afgrænset ned
ad til, da der i undergrunden
kommer en grå sandlomme,
der godt kunne have form
som et andet stolpehul.
ses på T44 også beskrevet
som A1218 l
mørk gråbrunt let leret sand
med små pletter af gulbrunt
sand klart afgrænset stolpe i
A1115
a) mørkt gråbrunt let leret
sand med enkelte pletter af
gulbrunt sand (stolpespor)
b) heterogen blanding af a
og gulbrunt […] ler og sand
a) meget heterogent lyst
brungult meget let leret
sand opblandet med mørkt
gråbrunt let leret sand samt
enkelte pletter af gulbrunt
sand (stolpespor)
b) gulbrunt meget let leret
sand med pletter af a
som A1115 d (heterogen
blanding af c og gulbrunt let
leret sand (undergrund).
Omrodet lag med
dyregange.) Men
afgrænsningen af laget er
diffus. Også beskrevet som
A1115 f
Heterogent mørkt gråbrunt
let leret sand med små og
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Side 288 af 372
store pletter af gulbrunt ler
samt enkelte store pletter af
lyst gulbrunt sand.
Mørkt gråbrunt let leret
sand med små pletter af
gulbrunt sandet ler og
enkelte store pletter. Stolpe i
A1115
ildsted i grubehuset A1115,
også beskrevet som A1115 j,
mørkt gråbrunt let leret sand
med små pletter af gulbrunt
sand samt nister og små
stykker af trækul jævnt
spredt. Enkelte store pletter
af meget mørk brungråt let
leret sand med noget trækul.
I bunden under lag j ses lag k
som er trækulsholdigt lag.
Disse to lag udgør A1797
a) mørkt gråbrunt let sandet
ler med enkelte små pletter
af gulbrun let andet ler
b) gulbrun let sandet ler med
spredte pletter af a
c) heterogent mørkt
gråbrunt let sandet ler med
mange små pletter af
gulbrunt sand og ler samt
lyst gulbrunt sand og
trækulspletter
d) trækulsplet
homogent mellemgråbrunt
sand, tolkes som tilspidsede
nedbankede stolper,
overgang til undergrunden
nedadtil er diffus afgrænset.
homogent mellemgråbrunt
sand, tolkes som tilspidsede
nedbankede stolper,
overgang til undergrunden
nedadtil er diffus afgrænset.
heterogent mellem gråbrunt
let leret sand med mange
sten 5-10 cm, iblandet gult
undergrundssand, lige sider
rund bund.
Heterogent mellemgråbrunt
sand iblandet gulbrun
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Side 289 af 372
undergrundssand. Lige sider,
rund bund.
60
stolpehul med lige sider og
tilspidset bund
a) heterogent mellem brunt
porøst sand, diffust
afgrænset iblandet gult
undergrundssand, evt. er der
tale om dyreaktiviteter
b) homogent mellem
gråbrun sand med enkelte
trækulsnister.
26
humøst mørkt gråbrunt leret
sand
42
mellemgråbrunt lidt leret
sand homogent
A1805.1 er yngre end
A1805.2
48
fyld h) homogent mellem grå
brunt lidt leret sand
fyld i) homogent lyst gråt
brunt lidt leret sand
40
heterogent mellem gråbrunt
leret sand med plamager af
lyst gråbrunt lidt leret sand
40
fyld j) homogent mellem
gråbrunt leret sand. Tolkes
som stolpespor.
fyld k) homogent lyst
gråbrunt lidt leret sand
73 (målt fyld som i A1436 a
fra
(homogent mørke gråbrunt
toppen af let leret sand. Mod øst er
grubehus) fylden i bunden af gruben
mere mørk/grålig, men en
tydelig grænse kan ikke
erkendes) er nedadtil tæt
pakket med store sten. Ud
over dem der kan ses i
profilen, er der 3 andre så
umiddelbart ligner det, at
stolpen har været støttet af
og stået på sten.
10
Heterogent brunligt sand.
Mod øst lå der en meget stor
sten 25 x 15 x 15, den har
højest sandsynligt lagt i
bunden af stolpen som set
ved A1807.
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Side 290 af 372
aflang nedgravning 10-20 cm
dyb, let varierende
bundniveau. Mellem
gråbrunt humøst sand.
Nederste af lag A1208 d
Mellembrunt let leret sand.
Hele området er meget
forstyrret af dyregange, og
det er også gældende for
dette stolpehul
a) stolpespor. Heterogent
mellem mørkt gråbrun let
leret sand. Adskiller sig
meget lidt fra fylden A1324
d, og afgrænsningen mod
denne er derfor diffus
b) som a opblandet med
undergrund
heterogen mørk gråbrun let
leret sand, indeholder en del
sten.
heterogen mørk gråbrun let
leret sand, indeholder en del
sten.
fylden er identisk med b og
d, der kunne bare ikke skilles
mellem de to fyld i fladen, og
derfor er de betegnet som et
fyld her.
Heterogent mørk gråbrun
meget let leret sand med
store og små pletter af
gulbrunt meget let leret
sand. Enkelte sten i toppen
ca. 5 cm i diameter.
undergrund = gulbrunt sand
som fyld b (Heterogent
gråbrunt meget let leret
sand opblandet med
gulbrunt meget let leret
sand)
Heterogent gråbrunt meget
let leret sand opblandet med
gulbrunt meget let leret
sand. Aktivitetslag.
mørkt gråbrunt let leret sand
med enkelte små pletter af
gulbrunt meget let leret
290
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sand, få stykker keramik og
ben, er et opfyldslag.
Decideret gulvlag kunne ikke
udskilles i grubehuset, men
mod bunden af grubehuset
blev lag a i profilen mere
plettet af gulbrun meget let
leret sand. Bunden er ujævn.
gulbrunt sand med få pletter
af gråbrunt let leret sand,
meget diffust
tilnærmelsesvist 4 kantet
grubehus orienteret øst-vest
med næsten lige lange sider.
Grubehuset er ca. 390 cm i
diameter og bevaret i 45 cm
dybde. To stolpehuller, blev
fundet A1814 f og A1814 h
begge i den østlige del.
A1814 f dog uden for selve
nedgravningsgrænsen, dette
stolpehul er dog det mest
overbevisende. Det andet er
noget mere diffust og lidt
tvivlsomt. Andre stolper
kunne ikke erkendes. Det er
bemærkelsesværdigt, at der i
begge sider af grubehusets
nedgravningsbund er
fordybninger, en forklaring
kan være, at der har været
vidjeflet eller andet, der har
kunnet stabilisere
sandvæggene. Der kunne
ikke erkendes et egentlig
gulvlag, men lag a bliver mod
bunden noget mere plettet
af undergrundssand (jfr.
beskrivelse af A1814 a)
Heterogent gulbrunt sandet
ler opblandet med gråbrunt
let leret sand. Lysere end
fyldet i lag b, men synes at
være en form for
aktivitetslag.
ikke snittet
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snittet men beskrivelse
bortkommet
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Form: rundbundet m
rette sider.
Fyld: homogent humøst
gråbrunt sandet ler.
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Form: fladbundet m
afrundet side i syd og ret
side i nord.
Fyld: homogent humøst
gråbrunt sandet ler,
indeholder enkelte nister af
brændt ler.
Tydeligt afgrænset i flade,
diffus i dybden. Form:
rundbundet m afrundede
sider.
Fyld: homogent let humøst
mellembrunt sandet ler m
mange nister og få stumper
af brændt ler.
ikke snittet
Utydeligt afgrænset i fladen,
tydeligt afgrænset i dybden.
Form: fladbundet m ret side i
syd og afrundet side i nord.
Fyld: homogent humøst
mørkt gråbrunt let sandet ler
m enkelte nister af brændt
ler.
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Cirkulær form i
fladen. Form: fladbundet m
ret side i syd og afrundet
side i nord.
Fyld: heterogent lag.
Primært humøst gråbrunt
sandet ler opblandet m lyst
sandet UG-lignende
materiale.
Utydeligt afgrænset i fladen,
tydeligt afgrænset langs
siderne, diffus overgang mod
bunden. Form: fladbundet m
rette sider.
Fyld: homogent humøst
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mørkt gråbrunt let sandet ler
med enkelte nister af
brændt ler.
Utydeligt afgrænset i flade
og dybde. Cirkulær form i
fladen. Form: rundbundet m
afrundede sider.
Fyld: homogent let humøst
lysebrunt let sandet ler.
snittet men beskrivelse
bortkommet
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Form: fladbundet m
rette sider.
Fyld: homogent humøst
mørkt gråbrunt let sandet
ler.
ikke snittet
grubehuset er øst-vestvendt
og ca. 435 cm i diameter.
Med metaldetektor blev der
i overfladen fundet en kniv
(x478). Desværre blev der
ikke fundet andet end trækul
og lidt knogle ved snit og
tømning af grubehuset. På
grund af tidspres blev kun
den sydlige halvdel af huset
tømt. Grubehuset havde ikke
noget gulvlag, der kunne
erkendes.
Der blev fundet 3
stolpehuller i den sydlige del.
A2138 lå midt i snittet og
den nederste halvdel af
fylden i dette stolpehul var
fyldt med opløst trækul
(jordprøve udtaget) A2139
ligger mod syd og er ikke
særlig dyb men stolpen har
her hvilet på en sten.
Formålet med disse to
stolper er uklar, de kan ha
haft med funktionen af
huset at gøre.
Den sidste stolpe A2137
ligger mod øst i grubehuset
og er den ene tagbærende
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Side 294 af 372
stolpe, denne stolpe er 68
cm dyb. Det må formodes, at
den har en makker stolpe i
den vestlige den af
grubehuset i den del, der
ikke blev udgravet.
homogent mellem gråbrunt
sand med enkelte sten småmellemstore. I fladen blev
der fundet en kniv med
metaldetektor (x478). Ved
snit blev der fundet trækul
og en/to tænder. Er i fladen
og i siderne i snittet noget
diffus på grund af udsivning i
det sandede fyld og
undergrund. I bunden af
snittet er afgrænsningen
klar. Men der er
undergrunden også grus.
Ses ikke i fladen. Klart et
fejlskrevet A-nr, A1829 er et
grubehus
en blanding mellem i og j (i=
heterogent mørkt meget
kompakt gråbrunt sand.
Virker lidt fedtet, j=
heterogent lyst gulgråt sand,
kunne godt minde om
undergrund, men der er en
nuance forskel, der er meget
tydelig ved afrensning)
i lagene i,j og l blev der
fundet en hel del ubrændte
lerklumper, der kan have
været fragmenter af
ubrændte vævevægte, men
dette er umuligt at sige med
sikkerhed. Lignende klumper
er fundet i A1906 g)
kan ikke ses i profilen, men i
nordlige halvdel af
grubehuset ligger den lige
over lag i. heterogent mørkt
gråbrunt kompakt sand,
virker lidt fedtet. Indeholder
flere nister/plamager af
rødbrunt sand.
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Side 295 af 372
Lommer af gult og lysegult
sand. Ingen sten
c) homogent mellemmørk
brungråt sand mulig
dyregang
c1) som c, bare lidt lysere. Er
også en mulig dyregang eller
et stolpehul.
Fyldet er beskrevet af 3
omgange
e = fyld registreret i profil
e1= fyld registreret i flade
niv 2
e2= fyld registreret i flade
niv 2
e) Første gulvlag. Heterogent
mørkt (nogen steder sort)
brungråt sand, indeholder
opløst trækul. Klart
afgrænset
e1) som e på T114, dog lidt
lysere. Indeholder noget
trækul og en ubrændt
vævevægt (x596). I den
sydlige halvdel bliver fyldet
mørkere igen som e

183 i
0
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Fyldskift

e2) som e på T114, er dog en
hel del opblandet med
brungult sand og generelt
meget heterogent,
indeholder en del trækul og
ubrændte vævevægte (x605
og x617). Er i den sydlige del
ikke rigtig opblandet
brungult sand.
Heterogent mørkt meget
kompakt gråbrunt sand.
Virker lidt fedtet. Fund af to
ubrændte og en brændt
vævevægt (x597, x600,
x603). Indeholder trækul og
enkelte nister af brændt ler
samt flere klumper af
ubrændt ler, kan være
fragmenter af ubrændte
vævevægte, men dette kan
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ikke bestemmes med
sikkerhed (farven og
konsistensen af leret ligner
dog det ler, de ubrændte
vævevægte er lavet af)
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i lagene i,j og l blev der
fundet en hel del ubrændte
lerklumper, der kan have
været fragmenter af
ubrændte vævevægte, men
dette er umuligt at sige med
sikkerhed. Lignende klumper
er fundet i A1906 g)
al-lag/striber
meget heterogent, en
blanding mellem brungult,
gulgråt og gråbrunt sand
heterogent mellem gråbrunt
sand, indeholder en del
mellemstore sten. Er klart
afgrænset mod undergrund
1 (gult sand grus) men mere
diffust mod undergrund 2
(heterogent gulbrunt sand)

400

70

(beskrivelse på T114 snit:
heterogent mellem gråbrunt
sand, indeholder en del små
og mellem store sten, lidt
diffust afgrænset mod b)
heterogent mellem
gulgråbrunt sand, indeholder
en del små og mellemstore
sten, klart afgrænset.
grubehuset var i fladen
irregulær cirkulært og havde
i snit en lige
nedgravningskant i øst, mens
den var skrå i vest. Bunden
var flad. Grubehuset har en
diameter på 4 meter og er
orienteret øst vest med de
tagbærende stolper A2182
og A2231/2232. Der er 284
cm indbyrdes mellem de
tagbærende stolper.
I snit kunne man se, at dette
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grubehus har haft to gulvlag,
men et tyndt
mellemliggende
fyld/aktivitetslag (h).
Det yngste gulvlag (e, e1, e2)
havde en noget irregulær
form og var mod øst noget
diffust men stadig tydelig
afgrænset. I dette lag blev
der fundet 2 ubrændte og en
brændt vævevægt.
Det ældste gulvlag (i, j, l) var
noget mere regulært i
formen, næsten jævn rundt.
I dette lag blev der fundet en
brændt og 8 ubrændte
vævevægte. Udover alle
disse vævevægte var der i
begge gulvlag og i laget
mellem disse en hel del
klumper af gråt ler, der ikke
med sikkerhed kan siges at
stamme fra ubrændte
vævevægte, men det ligner
de.
De tagbærende stolper i
huset består af A2182 og
A2231/2232, hvor A2231 er
en afløser for A2232, måske i
forbindelse med skiftet
mellem de to brugsfaser.
Udover de tagbærende
stolper, er der i det ældste
gulvlag også 3 andre stolper
(A2195, A2196, A2197) og en
fjerde mulig stolpe (A2194),
der kan ha været en stolpe,
der har hvilet på gulvlaget,
men ikke gået igennem det.
Hvis dette er tilfældet passer
afstanden mellem A2194 og
A2195 med, at der kan have
stået en væv her.
Huset er tolket som en
vævehytte i to faser.
Tilføjelse DHP: Efter at have
set hvordan grubehuset
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A1906 er indrettet med væv,
finder jeg det mest
sandsynligt, at der har været
to væve i hytten.
Der er to muligheder for,
hvilke stolper der har udgjort
væven.
Mulighed nr. 1: A2193 og
A2195 udgør sporene efter
den ene, mens A2197 og
A2183 udgør den anden.
Vævene har så haft en brede
på henholdsvis 134 cm og
144 cm. Ved denne mulighed
kan vævene ha stået i hytten
på samme tid.
Mulighed nr. 2: A2193 og
A2197 udgør sporene efter
den ene væv, mens A2183
og A2195 udgør sporene
efter den anden. Vævene
har så haft en brede på
henholdsvis 180 cm og 194
cm. Ved denne mulighed,
har vævene ikke kunnet
fungere på samme tid, da de
i så fald ville krydse
hinanden. Denne mulighed
kunne understøttes af, at
der er fundet to gulvlag i
huset. Hvilken væv der i så
tilfælde har hørt til hvilket
gulvlag, er umulig at sige.
En anden faktor, der taler for
mulighed nr. 2 er, at
vævenes brede ved denne
mulighed stemmer
fuldstændig overens med
den brede, der er på den
sikre væv i A1906 (180 cm).
Et argument for, at mulighed
nr. 1 skulle være den rigtige
er de 2 koncentrationer af
ubrændte vævevægte i den
ældste gulvlag. Hvis man
sammenligner med fundene
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Side 299 af 372
af ubrændte vævevægte i
A1906, som er en sikker
vævehytte, så koncentrerer
vægtene sig der i et område
lige til højre for væven. I
A1830 ligger begge
koncentrationer lige
umiddelbart til højre for de
mulige væve, der er ved
løsning.
en blanding af A1830 e1 og
gult sand og grus.
heterogent lyst gulgråt sand,
kunne godt minde om
undergrund, men der er en
nuance forskel, der er meget
tydelig ved afrensning. Fund
af 5 ubrændte vævevægte
helt mod øst (x598, x599,
x601, x602, x604) liggende i
en bunke, der kan
oprindeligt godt ha været
flere, da de ligger helt ud til
snittet og de ubrændte
vævevægte kan være misset
da snittet blev gravet.
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Uspec
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Grube

i lagene i,j og l blev der
fundet en hel del ubrændte
lerklumper, der kan have
været fragmenter af
ubrændte vævevægte, men
dette er umuligt at sige med
sikkerhed. Lignende klumper
er fundet i A1906 g)
aktivitetsområde kun synlig i
fladen
ikke snittet
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meget let leret sand,
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Side 300 af 372
indeholder en del sten,
mellemstore max 20 cm i
diameter. Klart afgrænset
mod c
a) heterogent mellem
brungråt meget let leret
sand. Indeholder en hel del
sten, mellemstore max 20
cm i diameter. Lidt diffust
afgrænset til b, mod øst er
den mystisk bulet afgrænset
mod undergrund, muligvis
dyregange
a1) som a dog svagt mørkere
(er det samme som A2288)
som lag d (gulvlag.
Heterogent mørkt brungråt
sand med sorte plamager og
en lidt lillabrun nuance, er
det samme som lag c i
profilen) blandet med
undergrundssand.
c) gulvlag: heterogent mørkt
sortgråt sand, indeholder en
del opløst trækul. Skarpt
afgrænset
c1) fyld som c, men ikke en
del af gulvlaget.
gulvlag. Heterogent mørkt
brungråt sand med sorte
plamager og en lidt lillabrun
nuance, er det samme som
lag c i profilen
tilnærmelses vist ovalt
grubehus med en diameter
på 376 cm og en dybde på
54 cm, huset er orienteret
nv-sø.
Grubehuset hænger i
overfladen sammen med
grubehuset A1839, hvor der
er en meget svag antydning
af, at A1839 skærer A1837.
Denne formodning blev
bekræftet i snit 2 (se T129)
mod nordøst var
grubehusets afgrænsning
også lidt diffus til lag f og
gruben A1868. I snit 3 kan
300
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Side 301 af 372
man dog let se
afgrænsningen da f kun er et
tyndt lag i overfladen og
A1837 og A1868 er derfor
klart adskilt. I hovedsnittet
(snit 1) kan man se at
grubehuset er blevet fyldt op
af to omgange (lag a og b) og
der er også et meget tydelig
gulvlag (lag c og d).
Grubehuset har ret lige sider
og en flad bund. Stolperne
A2302 og A2285 er
tagbærende stolper og har
en indbyrdes afstand på 264
cm, funktionen af A2289 er
ukendt. Grubehusets
funktion er også ukendt, da
der næsten ingen fund er,
kun et par stykker keramik
og et afslag fra fladen.
Ved afrensning af gulvlaget
lignede det, at der var
pælespor hele vejen rundt
om gulvlaget, men ved snit
og tømning viste det sig, at
der bare var tale om
dyregange og "udposninger"
på gulvlaget
ikke noget målt ind med
dette nummer
stolpehul, meget mørkt
gråbrunt leret sand med
enkelte stykker af trækul og
brændt ler. Er magen til c
meget mørkt gråbrunt leret
sand, enkelte stykker af
trækul, pakket med en del
sten 5 - 15 cm i diameter,
opfyldslag.
mørkt gråbrunt leret sand,
enkelte stykker af trækul,
jævnt afgrænset
meget mørkt gråbrunt leret
sand med enkelte stykker af
trækul og brændt ler, en
anelse mørkere end a.
Gulvlag
gulbrunt sand med pletter af
301
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b
stolpehul. Fyld som i A1839 c
og f. Hedder også A2298
grubehuset er orienteret
øst-vest med et ovalt gulvlag
c. grubehuset er 414 cm
bredt og 58 cm dybt i
nedgravningen, men med et
gulvlag, der er 350 cm bredt.
Lagene a og b er fyldlag, lag c
er gulvlag og står meget
tydeligt især i profilen.
I gulvlaget og umiddelbart på
bunden af nedgravningen er
fundet mindst 6 vævevægte i
ubrændt ler. Huset er på det
grundlag funktionsbestemt
til at være en vævehytte.
De tagbærende stolper er
ensartede i fyld og form. De
er ikke gravet særlig dybt
ned under gulvlaget (20-25
cm), dette kan skyldes, at
undergrunden i bunden af
grubehuset er meget gruset
og stenet og kompakt.
Mod nord snitter grubehuset
A1839 et andet grubehus
(A1839), snittet ses på T129
c opblandet med gulbrunt
sand/undergrund
homogent gråbrunt sand
Homogent humøst let
rødbrunt let leret sand med
mindre plamager af leret
materiale.
er tolket som en grube, der
skæres af A1840.1
(grubehus). Gruben er meget
irregulær med et størst
nord-syd udstrækning på ca.
3 meter. A1841 og A1840.2
kan ikke relateres, men
begge anlæg skære samme
lag nemlig lag n og o på T127
svarende til lag f og g på
T120. lag j er trods sin form
ikke et stolpehul
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Side 303 af 372
grubehuset er rektangulært
øst vest orienteret grubehus
med afrundede hjørner og
med en max diameter på 4,6
meter for nedgravningen og
ca. 4 meter for selve
konstruktionen. Bredden på
konstruktionen har været ca.
3.6 m og nedgravningen ca.
4,2 meter. Der er intet
tydelig gulvlag og lag m er
således bare et tilfældigt
bund niv. A2287 og A2301 er
meget ens stolpehuller, der
tolkes som tagbærende
stolper. De står med en
indbyrdes afstand på 296
cm. A2299 kan være en
udskiftning af A2287, men
kan også tilhøre en indre
funktionsrelateret
konstruktion. Samtlige lage i
A1840.1 er regnet som fyld
fra efter husets
funktionsperiode
fyldlag som ses på
fladetegningen i niv 1 (T124)
men som aldrig er blevet
beskrevet. Muligvis en snip
af det lag der ses på T125
som hedder b
som j (homogent gråbrunt
sand)
homogent lys gråbrunt sand
homogent mellem
orangebrunt gruset sand
homogent mellem gråbrun
let leret sand
samme som A1841 f
(rødorange ler)
homogent mellem gulbrunt
sand
som b (homogen meget lidt
humøst lys mellembrunt let
leret fint sand, ret forstyrret
af dyregange)
heterogen primært
bestående af let gråligbrunt
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Side 304 af 372
leret sand med få nister af
trækul, dog opblandet med
uhumøst lysebrunt ler og let
humøst lysebrunt sandet ler.
homogen humøst gråbrunt
leret sand med få nister af
trækul
homogent let humøst
mellembrunt leret sand
homogen meget lidt humøst
lys mellembrunt let leret fint
sand, ret forstyrret af
dyregange
homogent humøst brungråt
leret sand med små nister af
trækul
samme som A1841 g
(mellem brunt sand)
grusbælte med orange/beige
sand = undergrund
homogent mellem gråbrunt
kompakt let leret sand med
trækulsnister og med lidt
småsten (2-5 cm)
homogent mørke brunsort
let leret sand med meget
stort indhold af trækul og
brændte sten (5-15 cm)
homogent lys gulbrunt sand
med lidt trækulsnister
rødorange ler
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Grubehus

360
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grubehuset er et mindre øst
- vest orienteret ovalt
grubehus med en max
længde på 3,6 meter og en
bredde på ca. 3 meter. Huset
havde intet spor af et
gulvlag, men var stadig
tydelig afgrænset mod
undergrund af rent sand.
Fyldet bestod af lag a og b. b
lignede affald fra en
kogestensgrube og er kastet
i før lag […] (tilføjelse DHP:
hvis ikke der er gulvlag så er
alle lagene opfyld)
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A2290 og A2291 er tolket
som tagbærende stolper, der
er banket ned i
undergrunden med en
afstand af 3 meter
A1841 skærer tydeligt den
søndre del af A1840 og anses
for yngre end denne.
heterogent mellem gulbrunt
sand med plamager af
mellem gråbrunt sand og lys
gulbrunt sand
ikke snittet
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Fyld: homogent mørkt brunt
let leret sand m mange
småsten.
Fyld: homogent mørkt brunt
groft sand - m flere 7 cm
sten i.
ikke målt ind med gps, ligger
midt mellem A1844 og
A1846, ikke snittet
ikke snittet
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Fyld: homogent mørkt brunt
groft sand. Små sten <5 cm.
Fyld: homogent mellem
gråbrunt groft sand.
Fyld: homogent mørkt
gråbrunt groft sand.
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(mulig grube) ved snitning
kan man kun se en
kombination af dyregange,
nedsivninger og stenspor.
Der kan måske godt være
den absolut nederste rest af
en grube, men i så fald er
den faktisk helt
forsvundet/gravet væk
Fyld: homogent meget lyst
gulbrunt groft sand (ret
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utydeligt).
Fyld: homogent lyst gråbrunt
groft sand.
Fyld: spættet mellem
gråbrunt og lyst gråbrunt
groft sand, trækulsnister.
Fyld: homogent mørkt brunt
groft sand m 2 lyse
sandlommer i.
Fyld: homogent mørkt brunt
groft sand- mange sten 5-7
cm.
Fyld: spættet mellembrunt
og lystr brunt groft sand.
Forskudt 4 cm mod N. Fyld:
spættet lyst brunt og UG
groft sand.
Dyregang.
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Fyld: spættet UG og mørkt
gråbrunt groft sand. Der er
en del sten, ca.. 5 cm, meget
flint. Meget lodrette sider.
Meget omrodet i fladen. Den
vestlige halvdel udgår helt,
består af en masse
dyregange. Mod øst kommer
der noget meget mørkt
kulturjord, dog uden nogen
tydelig afgrænsning. Ved
snitning (ca. 1 m langt østvest snit midt) kunne man
se, at anlægget ikke er et
grubehus men et område
med 10-15 cm tykt
kulturjord. Kulturjorden er
heterogen mørk gråsort
sand, meget diffus
afgrænsning i fladen,
nogenlunde klar i snit.
Fyld: homogent mørkt brunt
groft sand.
ikke snittet
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Dyregang.

DHP

Grube

ikke snittet
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Side 307 af 372
a) heterogent mellem
gråbrunt sand
b) heterogent mellem
brungråt sand forstyrret af
flere dyregange.
Fyld: spættet sortbrunt og
lyst gråbrunt groft sand m en
UG-sandlomme i midten.
Mindre sten ca.. 3-5 cm
fordelt over det hele.
ikke snittet
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Fyld: heterogent spættet
mellem og mørkebrunt sand
m en smule omsat organisk
materiale.
spor efter grusgravning
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Fyld: homogent mellem
gråbrunt let leret sand.
snittet men beskrivelse
bortkommet
ikke snittet

DHP

Stolpehul

ikke snittet

DHP

Stolpehul

DHP

Stolpehul
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snittet men beskrivelse
bortkommet
ikke snittet brugt som
nummer til moderne grøft,
er efterfølgende blevet lagt
ind under et andet nr.
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Side 308 af 372
ikke snittet brugt som
nummer til moderne grøft,
er efterfølgende blevet lagt
ind under et andet nr.
homogent mørk brun let
leret sand med stort indhold
af trækul, indeholder en del
sten 5-10 cm
som c (heterogent mellem
gråbrunt sand med plamager
af lys gulbrunt sand. En del
sten 5-10 cm)
som e/g (mellem gulbrunt
sand med enkelte
trækulsnister)
heterogen blanding af lys
gulbrun undergrundssand og
lys gråbrun let leret sand
som b (homogent sortbrunt
let leret sand med stort
indhold af trækul og pakket
med sten 5 - 10 cm)
A1888 er et grubehus med
en rektangulær form med
afrundede hjørner i niv 2 og
en mere oval form i fladen i
niv 1. Det er godt 4 meter i
diameter på den længste
led. En del af huset blev
fjernet i forbindelse med at
huset blev snittet af en
søgegrøft. De nederste ca.
20 cm stod dog uberørt i
hele husets udstrækning. I
niv 1 var huset yderligere
ødelagt af en drængrøft i
husets søndre kant. Denne
berørte dog heller ikke
gulvlaget d. Stolpehullerne
A2224 og A2275 er tolket
som tagbærende stolper i
huset, og er i form og fyld
meget ens (der er tale om
ret massive stolpehuller på
op til 70 cm dybde under
gulvlaget). Stolperne havde
en indbyrdes afstand på 2,9
meter. Derudover fandtes
det kraftige stolpehul A2276
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Side 309 af 372
i husets vestre kant.
Stolpehullet kan ikke
udelukkes at være ældre end
huset, men mest sandsynligt
hidrører det A1888 og kunne
være en støttestolpe til
A2275 eller lignende.
Homogent mørkbrun
humøst sand med enkelte
mindre sten og en del
trækulsnister samt nister af
brændt ler.
Heterogent mellem gråbrunt
sand med plamager af lys
gulbrunt sand. En del sten 510 cm
som e (mellem gulbrunt sand
med enkelte trækulsnister)
som d (homogent mørk brun
let leret sand med stort
indhold af trækul,
indeholder en del sten 5-10
cm)
mellem gulbrunt sand med
enkelte trækulsnister
heterogent gulbrunt sand
med pletter af mellem
gråbrunt sand tolket som
stærkt området undergrund
heterogent mellem
orangebrunt sand iblandet
mellem gråbrune plamager
af sand
homogent sortbrunt let leret
sand med stort indhold af
trækul og pakket med sten 5
- 10 cm
Fyld: homogent lyst gråbrunt
groft sand.
Fyld: mørkt gråbrunt let leret
sandet grus.
Dyrespor.
Fyld: mørkt gråbrunt let leret
gruset sand m enkelte
pletter af mørkt gulbrunt
grus.
Fyld: mørkt gråbrunt let leret
gruset sand, stenet.
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Side 310 af 372
Fyld: mørkt gråbrunt let leret
sand, mod bunden mere
opblandet m mørkt gulbrunt
grus.
ikke snittet
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Muldrest.
Tilføjelse DHP: sandsynligvis
bund af stolpehul, da den
også er erkendt i
forundersøgelsen
Muldrest.
Tilføjelse DHP: sandsynligvis
bund af stolpehul, da den
også er erkendt i
forundersøgelsen
Muldplet.
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240
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35

80

Fyld: homogent mellem
gråbrunt let leret sand.
Flintflække.
Fyld: homogent lyst gråbrunt
groft sand.
gråbrunt let leret sandet
homogent fyld spættet med
lys gråbrunt sand - sten trækulsnister - flint
mørk gråsort let leret sandet
homogent trækulsholdigt
fyld, spættet med
rødbrændte lernister og
klumper samt spredt
keramik, jern og sten
Gulvlag
Grubehuset består af en
rund til lidt oval nedgravning
på 3,8 meter nord-syd og 4,3
meter øst-vest. Samt en
dybde på 80 cm. Grubehuset
er orienteret præcist øst
310

Side 311 af 372
vest. Rundt langs kanten af
gulvet a ses to rækker af
nedbankede tilspidsede
pæle. Nogle få er større og
er nedgravet. Pælene og
stolperne tolkes som
værende fra en vidjeflettet
væg nede i grubehuset.
De tagbærende stolper
(A2295 og A2293), der er
placeret i øst og vest helt ud
til kanten med en indbyrdes
afstand på 284 cm indgår i
denne vidjeflettede væg.
I husets sydøstlige del ses et
stensat trappetrin.
Ved den vestlige
tagbærende stolpe er
placeret en mindre stolpe
(A2294), denne tolkes som
stolpe til en væv sammen
med en stolpe i den nordlige
side af huset (A2292). Gulvet
a har en fordybning se T140.
denne fordybning (lag g) er
ikke en decideret
nedgravning, men tolkes
som et arbejdsområde med
skrå sider. Grubehusets
funktion har været vævning,
ved og omkring væven er
fundet ca. 15 ubrændte
vævevægte, 1 brændt
vævevægt samt en tenvægt.
Derudover blev der i
stolpehullet A2293 fundet 2
vævevægte, der helt tydeligt
var lagt ned bag ved stolpen,
evt. som en ofring. En
lignende situation med
vævevægte i stolpehullet ses
i stolpen A2261 i grubehuset
A2034.
Stolpehullet A2297 er tolket
som en del af
tagkonstruktionen. Således
har grubehuset haft to
tagbærende stolper i øst og
vest samt en støttestolpe ca.
311
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Side 312 af 372
midt mellem disse.
Aktivitetsområdet g
respekterer i øvrigt
stolpehullet, og stolpen må
eksisteret i hele grubehusets
funktionsperiode.
I kanten af grubehuset mod
vest ligger der en lang grube
med mange brændte og
ubrændte sten samt
trækulsholdigt fyld.
Grubehuset skærer denne
grube.
lag/aktivitetsområde fundet
under gulvlaget a, formentlig
er der tale om en fordybning
i grubehuset, der er skabt
ved slid/aktivitet. Laget
strækker sig fra nedgangen
til grubehuset i syd øst til
væven i nordvest. Fylden er
heterogent lys gråbrunt med
pletter af
undergrundsmateriale. Ca.
midt i fylden er der et
område, hvor fylden er
markant mørkere og ligner
lag a. Der kunne være tale
om et særskilt lag, men det
er valgt at registrere det hele
som g, da der ikke er tale om
nogen decideret
nedgravning, men mere om
et sted, hvor der har været
ekstra meget slid, og
gulvlaget a har haft mulighed
for, at synke længere ned i
fordybningen. Mod nord i
denne fordybning er der en
lodret side.
I fylden i hele g var der
mange små og større
klumper af fedtet gråt ler,
magen til den type, som de
ubrændte vævevægte er
lavet af, derfor forestilles
det, at der i området
omkring fordybningen har
været smidt en del affald fra
312
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Side 313 af 372
væveaktiviteten, og man så
engang i mellem har fjernet
dette med skovl. Således kan
den lodrette side på
fordybningen være opstået
uden der er tale om en
tilsigtet nedgravning.
lys gulbrunt
undergrundssand/grus
lys gråbrunt let leret sandet
heterogent fyld, spættet
med lys brunt sand samt
brændt sten og keramik
mørk gråbrunt let leret
sandet homogen fyld med
spredte trækulsnister jernslagger - brændte sten keramik
Linse af lys gråbrunt sand
med spredte trækulsnister.
grube/fyldskifte
a) mørk gråsort let leret
sandet meget trækulsholdigt
fyld (stor stykke trækul)
b) brunt let leret sandet
heterogent fyld med spredte
trækulsnister.
ikke snittet
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Fyld: mørkt gråbrunt let leret
sand m enkelte pletter af
gulbrunt sand. Mere
opblandet m gulbrunt sand
mod bunden af gruben.
snittet men beskrivelse
bortkommet
ikke snittet
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Fyld: mørkt gråbrunt let leret
sand m enkelte små pletter
af gulbrunt sand.
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Fyld:
a) mørk gråsort let leret
sandet homogent
trækulsholdigt fyld med
mange brændte sten samt
en jern dims og keramik
b) lys gulbrunt let leret
sandet heterogent fyld med
spredte trækulsnister
c) gråsort let leret sandet
homogent fyld med spredte
trækulsnister
d) gult undergrundssand og
grus.
ikke blevet målt ind
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Fyld: heterogent mørkt
gråbrunt let leret sand
opblandet m gulbrunt let
leret sand.
Fyld: mellem gråbrunt let
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Side 315 af 372
leret sand m jævnt mange
små pletter af gulbrunt sand.
Fyld: mørkt gråbrunt let leret
sand m enkelte små pletter
af gulbrunt sand.
snittet men beskrivelse
bortkommet
Dyregange og nedsivning.
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Lige sider, skrå bund. Fyld:
heterogent mellem gråbrunt
sand. Indeholder en del
mellemstore sten (ca.. 10-15
cm i dia.) - 2 var rådne. Klart
afgrænset.
UG: sandet grus.
ikke snittet
et diffust afgrænset mellem
gulbrunt lag af rent sand,
ikke tegnet men blot stiplet
ind på T72, da
afgrænsningen var så uklar.
homogent mørkt gråbrunt
rent sand, klart afgrænset.
Indeholder mange sten
homogent mørkt gråbrunt
rent sand, klar afgrænset.
Indeholder en mellem stor
sten ca. 5 cm
homogent mellem gråbrunt
rent sand, klart afgrænset
homogent mellem gråbrunt
sand med enkelte sten
Heterogent mellem gråbrunt
sand iblandet plamager af
mellem gulbrunt sand.
Jerngenstand x512 fundet i
bunden.
fyld som i A1946 (heterogent
mellem gråbrunt sand
iblandet plamager af mellem
gulbrunt sand)
som A1942 (homogent mørk
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Side 316 af 372
gråbrunt rent sand, klart
afgrænset. Indeholder
mange sten)
fyld som i A1942 (homogent
mørk gråbrunt rent sand,
klart afgrænset. Indeholder
mange sten). I A1949 er der
dog en stor sten, der fylder
ca. halvdelen af stolpehullet
(ca. 23x12x10) en tilsvarende
sten lå i A1948 i den halvdel,
der blev gravet væk.
Grænsen mellem de to
stolpehuller, er meget diffus,
men det ligner at A1948
skærer A1949.
heterogent mellem mærk
gråbrunt let leret sand,
indeholder enkelte sten og
flere gule sandnister
Heterogent mellem grå
meget let leret sand.
Indeholder enkelte små
pletter af gult sand
stolpehul med stolpespor
a) lyst homogent gulgråt
sand
b) lyst mellem brungråt
homogent sand, tolket som
stolpespor.
samme anlæg som A1593.
Fyld homogent fedtet
gråbrunt fyld af leret sand,
tolket som stolpehul, der
kunne erkendes i alle
niveauer i fladen men ikke til
at erkende klart i profilen.
(beskrivelse på T84: brungråt
sandet muld med
trækulsnister og en smule
rødbrændt ler. Forholdsvis
klart afgrænset særligt mod
øst, cirkulær i fladen, hvor
den tydeligt kunne ses, flad
bund)
givetvis brugt til anlæg i
grubehuse, der i snit har vist
sig ikke at være noget, det er
316
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Side 317 af 372
dog ikke muligt at lokalisere
nummeret hverken på
tegninger eller i mapinfo
(sandsynligvis hører den til i
A1549)
homogent fedtet gråbrunt
fyld af leret sand, tolket som
stolpehul, der kunne
erkendes i alle niveauer i
fladen men ikke til at
erkende klart i profilen.
A1955 er yngre end A1549.
homogent fedtet gråbrunt
fyld af leret sand, tolket som
stolpehul, der kunne
erkendes i alle niveauer i
fladen men ikke til at
erkende klart i profilen.
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(tilføjelse fra T84: kunne blot
anes i overfladen som
cirkulær plet. Kan ikke
erkendes i profilm men
findes i fladen i alle niveauer,
afgrænses af lag A1549 g
homogent mellem gråbrunt
sand, skrå sider spids bund
10 cm bag ved
profiltegningen er
stolpehullet lidt bredere og
ca. 10 cm dybere.
ses i overfladen som et
meget tydeligt mørkt
område (lig fylden i A1959.2
bare mørkt) I snittet bliver
det dog meget utydeligt og
kan ikke klart adskilles fra
gulvlaget og det går heller
ikke længere ned end
gulvlaget. Eneste grund til at
det bliver tolket som
stolpehul, er at det er så
klart i fladen.
Heterogent mellem gulbrunt
sand iblandet plamager af
mellem gråbrunt sand. Lige
sider skrå bund
Heterogent mellem brungråt
sand. Indeholder enkelte
317

195
9

JDK

Stolpehul

33

30

196
0

JDK

Stolpehul

34

34

196
1
196
2

MS

Tagstolpe

52

34

MS

Tagstolpe

30

40

196
3
196
4

DGN

Stolpehul

47

16

JBJ

Grube

190

66

196
5
196
6

DGN

Stolpehul

19

9

DGN

Stolpehul

44

31

196
7

JBJ

Grube

96

13

Side 318 af 372
småsten, nister af brændt ler
og gult sand.
Skrå sider, lige bund
Heterogent mellem gråbrunt
sand iblandet gult sand.
Stærkt omrodet af
dyreaktivitet. Skrå sider spids
bund.
fylden lig A1958 (heterogent
mellem gulbrunt sand
iblandet plamager af mellem
gråbrunt sand.) skrå sider,
rund bund
fyldet er rødbrunt homogent
sand, der er en smule leret
Fyldet er mørkt gråbrunt
homogent sand der føles en
smule leret. Der var enkelte
5 cm store sten i fylden
Fyld: spættet gråbrunt groft
sand og UG m trækulsnister.
Tydelig afgrænset i flade og
dybde. Fladbundet med
afrundet side mod nord og
side i flere niveauer i syd
med svag afrunding mod
toppen.
Fyld:
a) homogent humøst mørk
gråbrunt leret sand med en
del nister af trækul og
brændt ler
b) heterogent lag, primært
bestående af humøst
brungråt leret sand
opblandet med lysere
materiale
c) homogent humøst
gråbrunt leret sand med en
del store sten (ca. 10 cm i
diameter)
Fyld: homogent lyst gråbrunt
groft sand, rødbrændt ler.
Fyld: spættet mellem
gråbrunt groft sand og UG.
Et lille stk. svalerede-kar og
trækul.
Tydelig i fladen, diffus og
utydelig i dybden.
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Side 319 af 372
Fladbundet med afrundede
sider. Fyld: heterogent lag
bestående af let humøst
mellembrunt let leret sand
opblandet med lysere
materiale.
Muligt stolpehul. Fyld:
homogent mellem brungråt
groft sand m trækulsnister.
Der ser ud til at være 2
nedgravninger, a og b.
Fyld: a) homogent mellem
gråbrunt groft sand m
trækulsnister; b) lyst gråt
brunt groft sand m
trækulsnister.
mørkere områder af samme
materiale som a
heterogent opblandet diffust
fortrinsvis meget let humøst
lysebrun leret sand
(tilføjelse til profilen: diffust
og utydelig afgrænset i både
flade og dybde. Let oval form
i fladen. Fyld: meget
omrodet og heterogent
bestående af mange brune
nuancer fra lyst brunt sand
til næsten sort humøst let
leret sand. Der er mange
dyregange. Der er fundet et
par stumper af brændt ler op
til 4 cm og et stykke
keramik.)
Diffust og utydelig afgrænset
i fladen mod nord og vest.
Tydelig afgrænset mod
undergrunden i syd og øst på
grund af b.
Er gravet som et grubehus,
men blev ved snit omtolket
til en grube se A1970 a og b
for lagbeskrivelser.
fyld beskrevet i flade:
Heterogent mellem mørkt
gråbrunt leret sand, der er
meget kompakt i midten,
men bliver mere løst og
319

Side 320 af 372
undergrundsagtig i kanterne.
Indeholder en del mellem
store og små sten og en hel
del brændt ler, der er meget
blødt (opløst)
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fyld beskrevet i profil: som i
fladen, bliver dog mere
mellem brungråt ned mod b
og i siderne. Klart afgrænset
mod b og i øst. Mod vest er
afgrænsningen derimod
mere diffus, fund af enkelte
keramikskår og ubrændte
knogler. Den brændte ler ses
kun i overfladen, der er intet
i selve fylden.
gulvlag: heterogent mellem
mørkt brungråt flere steder
næsten sort. Virker ret
fedtet, klart afgrænset. Fund
af et fragment af en
vævevægt. I den sydlige side
af gulvlaget lå der det meste
af en karside (se T110 for
placering) derudover fund af
stigbøjle x727, og bronzering
x 722
Grubehuset var irregulær
cirkelformet i fladen, og i snit
kunne man se, at det havde
et meget tydeligt afgrænset
og lige/flad gulvlag (b). Huset
har en diameter på ca. 360
cm og en bevaret dybde på
knap 50 cm, det har en
tilnærmelsesvis øst-vest
orientering, men
stolpehullerne A2278 og
A2279 som tagbærende
stolper i huset, disse står
med en indbyrdes afstand på
3 meter.
Grubehuset ser ud til at
være fyldt op på en gang, da
der kun har kunnet
registreres et enkelt
opfyldslag. I fylden lå der
flere ubrændte knogler, der
320
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Side 321 af 372
var meget skrøbelige og som
gik i stykker bare man
nærmest så på dem (de
største stykker er taget fra).
I profilen sad der det meste
af en rørknogle (flækket
x714).
Gulvlaget var i dette
grubehus særlig interessant.
For det første var det meget
tydelig og pænt afgrænset
både i snit og flade. For det
andet var der rigtig gode
fund i det, der blev bl.a.
fundet en bronzering (x722),
en spore (x727), begge
perfekt bevaret og intakte.
Et stykke tak (x715) med
rosenkransen bevaret
(meget stor) muligvis med
spor efter bearbejdning. Alle
tre ting blev fundet i den
nordlige halvdel. I den
sydlige halvdel blev der
fundet en del keramik
liggende på gulvlaget (ved
soldning blev der i øvrigt
fundet 2 perler)
De tagbærende stolper er
A2278 og A2279, de var i
dette hus lidt svære at finde,
da de lå uden for gulvlaget,
men begge stod meget klart
da de blev fundet og begge
har et bundniveau på 253
(bund grubehuset er mellem
203 og 212). Ud over disse to
stolper blev der også fundet
en lille tredje stolpe (A2277),
hvilken funktion denne
stolpe har haft er ikke til at
sige.
brungult meget let leret
sand med små pletter af fyld
a (mørkt gråbrunt let leret
sand pakket tæt med
rødbrændt ler, jævnt
spredte stykker af trækul)
mørkt gråbrunt let leret sand
321
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Side 322 af 372
med enkelte pletter af
gulbrunt sand pakket tæt
med en del sten mellem 5-15
cm i diameter. Mod vest
færre sten og overgangen til
d og c er her diffus
grubehus orienteret øst-vest
med tagbærende stolper i
hver side (A1972 e og
A2258). Der er en afstand
mellem de tagbærende
stolper på2,56 m. de
tagbærende stolper er
meget dybe for begges
vedkommen mellem 40 og
55 cm under grubehusets
gulvniveau (bunden på
A1972 e er 90 cm under den
muldafrømmede overflade.
Lagene a og b er tydelige
opfyldslag. Bunden af c viste
sig i fladen at være et
gulvlag. Mod øst må c bestå
af flere lag, der ikke har
været mulig at skille fra
hinanden, for i denne ende
er der tale om både gulvlag
og opfyldslag. De
tagbærende stolper er
placeret på ydersiden af
gulvlaget. Gulvet flader ind
mod midten.
Det kunne tyde på, at
siderne af sand er faldet ind
over gulvet og derefter er
gruben fyldt op med affald
eller lignende. Specielt synes
det at være tilfældet i øst,
hvor gulvlaget ved fjernelse
gik ind under let opblandet
gulbrunt sand.
mørkt gråbrunt let leret sand
opblandet med gulbrunt
sand, diffus overgang til b i
øst og vest. Enkelte små
stykker af trækul og brændt
ler.
beskrivelsen er bortkommet,
stolpen er tagbærende
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Side 323 af 372
stolpe i A1972
mørkt gråbrunt let leret sand
pakket tæt med rødbrændt
ler, jævnt spredte stykker af
trækul
Heterogent mellem gråbrunt
sand med plamager af
mellem gulbrunt sand samt
enkelte trækulsnister og
nister af brændt ler.
homogent mellem gulbrunt
sand
Homogent mellem gråbrunt
sand med trækulsnister.
Laget er pakket med sten 1020 cm, de fleste er ikke
ildpåvirket men enkelte er
meget stærkt
varmepåvirkede.
homogent mellem gråbrunt
sand med meget få
trækulsnister samt en del
rødbrændt ler
Homogent kompakt mellem
brunt sand med enkelte
trækulsnister. 10 - 15 cm
dybt og iblandet klumper af
orangebrunt ler.
Homogent mellem gråbrun
kompakt sand med enkelte
nister af lys gul sand og
brændt ler samt enkelte
trækulsnister. En del sten 515 cm
Heterogent lyst gulbrunt let
sandet ler i store klumper i
mellem gråbrunt sand med
trækulsnister.
A1973.1 er tolket som en
grube bestående af lagene
A1973 d, j og k. Anlægget er
trods sin dybde på ca. en
meter næppe en brønd, da
undergrunden er rent sand.
Grube også benævnt som
1973.1 (ikke beskrevet, se
evt. foto 2204F0275dig og
2204F0276dig)
Heterogent lyst gråbrunt
323
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sand iblandet lys gulbrun
sand.
homogent mellem gråbrunt
sand med enkelte
trækulsnister
homogent lys gråbrunt sand
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heterogent mellem gulbrunt
sand med plamager af
mellem gråbrunt sand
Homogent lys gulbrunt sand
med meget få trækulsnister
og nister af brændt ler.
som d (ikke beskrevet, se
evt. foto 2204F0275dig og
2204F0276dig)
Selvstændig grube i det
anlæg, der er målt ind som
A1973. Gruben består af
lagene c og m. regnes for en
selvstændig grube opfyldt
med sten 10-20 cm og med
en uafklaret afgrænsning til
grubehuset A1973.2.
A1973.1 er tolket som en
grube bestående af lagene
A1973 d, j og k. Anlægget er
trods sin dybde på ca. en
meter næppe en brønd, da
undergrunden er rent sand.
A1973.3 er en selvstændig
grube. Gruben består af
lagene c og m. regnes for en
selvstændig grube opfyldt
med sten 10-20 cm og med
en uafklaret afgrænsning til
grubehuset A1973.2.
A1973.2 er tolket som
grubehus, det har ikke et
erkendtbart gulvlag og er
meget diffust afgrænset mod
undergrunden. Grubehuset
er mindst 353 cm i diameter
og 30 cm dybt., det er
orienteret tilnærmelsesvist
øst vest med tagbærende
stolper i A2269 og A2270,
der er en indbyrdes afstand
på blot 2 meter mellem
324
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stolperne.
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Et andet
bemærkelsesværdigt træk:
stolpehullerne er vidt
forskellige i både form og
fyld. Tolkninger som
grubehus er derfor ikke
100 % sikker (tilføjelse DHP:
vælger at tro på at det er et
grubehus, så forskellig var
huset ikke fra de andre
gruber på pladsen)
Lagene a og b i profilen og g,
f og e i fladen relateres til
huset. På grund af gruben
A1973.3 er stratigrafien
mellem grube A1973.2 og
A1973.1 uklar.
a) meget heterogent mørkt
gråbrunt sand, meget
kompakt er meget forstyrret
af dyregange og indeholder
en del orangegul pletter
plamager. Klart afgrænset
b) heterogent mellem
brungråt sand. Er mod c
meget diffus afgrænset
c) som b, med en meget lille
nuance forskel. Diffus
afgrænset mod undergrund.
Nogenlunde klart mod
A1971.
Først set i fladen som
grubehus, men ved snit blev
det klart, at der ikke var tale
om et grubehus, men en
grube a, der ligger i et
aktivitetsområde (b+c)
Gruslomme.
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Fyld: homogent mellem
gråbrunt groft sand. Flere
små sten.
Fyld: heterogent lyst
gråbrunt groft sand m UGlomme i nordsiden.
Ses ikke i profil.
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Fyld: homogent mellem
gråbrunt groft sand. Mange
småsten.
Dyregange
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Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Form: fladbundet i 2
niveauer, skrå afrundende
mod nord, ret side mod syd.
Fyld: heterogent lag,
primært bestående af
humøst mørkt gråbrunt
sandet ler m en del nister af
brændt ler og trækul.
Desuden en stor stump
brændt ler (ca.. 5 cm Ø), som
desværre forsvandt efter en
4. klasse hoppede på den i
5000 år…
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Form: rundbundet i
flere niveauer, fladrundet
side i nord, ret rundet side i
syd.
Fyld: homogent let humøst
mellembrunt sandet ler.
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Form: bunden
skrånende op mod syd, ret
side mod nord.
Fyld: homogent humøst
mørkt gråbrunt sandet ler m
enkelte nister af brændt ler.
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Fladbundet med ret
side i syd, skrående side mod
nord. Fyld: homogent
humøst mørk gråbrunt
sandet ler med en del
trækulsnister og brændt ler.
ikke snittet
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grubehus orienteret vnv-øsø,
tilnærmelsesvis firkantet
med let buede hjørner. Kun
den søndre del af huset er
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Side 327 af 372
gravet fuldstændig på grund
af tidspres. Dog er der i den
vestlige del af huset gravet
ind i profilen for at finde den
anden tagbærende stolpe.
Huset er 334 cm i diameter
og 50 cm dyb. De to
tagbærende stolper A2159
og A2160 står med en
indbyrdes afstand på 2,40
meter, de er ret ens i fyld og
dimensioner. Huset er
orienteret lidt anderledes en
de fleste andre grubehuse
på pladsen, der ellers alle er
nærmest øst-vest orienteret.
I profil og på fladen synes
der at være spor efter en
relativ 4-kantet nedgravning,
og et mere ovalt
opfyldningslag a (ses
indridset på foto
2204F0216dig), det kunne
tænkes at man først graver
det firkantede hul, sætter en
oval cirkel af vidjeflet eller
noget andet, for derefter at
fylde sand og jord ind
bagved.
Heterogent gulbrunt sand
med pletter af mørkt
gråbrunt let leret sand.
Overgangen mod b er diffus
da undergrunden skifter fra
gulbrun til meget lys
gulbrunt sand og
opblandingen derfor er en
anden
Heterogent mørkt brungråt
sand blandet med meget lyst
gulbrunt sand. Muligt gulvlag
men uden fund. Indeholder
få nister og stykker af trækul
Mørkt gråbrunt let leret
sand med små pletter af
gulbrunt sand samt enkelte
stykker trækul. En del sten af
varierende størrelse specielt
mod midten, laget er et
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opfyldslag.
Heterogent mørkt gråbrunt
let leret sand blandet på
med gulbrunt sand og leret
sand.
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Form: fladbundet m
afrundede sider.
Fyld: homogent humøst
mørkt gråbrunt sandet ler m
mange knytnævestore sten
og enkelte nister af brændt
ler. Desuden en stump af
bunden fra et kar.
Ingenting.

JBJ

Natur

Dyregang.

JBJ

Stolpehul

199
2
199
3

JBJ

Udgår

JJ

199
4

199
5
199

68

18

72

24

Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Form: fladbundet i
flere niveauer. Har rette
sider.
Fyld: a) homogent humøst
mørkt gråbrunt sandet ler; b)
heterogent lag primært
bestående af humøst
mellembrunt leret sand, dog
opblandet m lysere uhumøst
sand. Desuden blev der
fundet en del fragmenter af
brændt ler, muligvis fra en
genstand.
Ingenting.
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Tagbærende stolpe. Fyld:
gråbrunt let leret sandet
heterogen fyld m spredte
trækulsnister samt nogle
sten.
Tydelig afgrænset i flade og
dybde. Fladbundet med
afrundede sider. Fylden er
heterogent lag bestående af
blandet lysebrunt,
mellembrunt og gråbrunt
sandet ler.
Kunne ikke ses i fladen.
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UG.
Fyld: homogent lyst gulbrunt
groft sand.
[Klassifikation uspecificeret
fra udgraver. "Grube" er min
tolkning ud fra snittegning.
7/2-2012]
Fyld: a) homogent lyst
gråbrunt leret sand; b)
homogent lyst gulbrunt leret
sand.
ikke snittet
rødbrunt leret sand, er
relativt hård. Laget er
naturligt og i undergrunden
mod vest ca. 10 cm tykt.
Specielt i den vestlige del er
det tydeligt, at laget har
fungeret som et stampet
gulv. Det er i fladen mere
kompakt og heterogent end i
undergrunden
Meget mørkt gråbrunt let
leret sand med enkelte små
pletter af gulbrunt sand
samt enkelte små stykker af
brændt ler og trækul. Få
stykker af keramik, en del
spredte sten, tolkes som
opfyldslag
meget heterogent gulbrunt
sand blandet med gråbrunt
let leret sand, er
gennemrodet af dyregange
men virker også omrodet
ved nedgravning. b ligger i et
lag hele vejen rundt om a i
fladen og tolkes som
nedgravning. c er i toppen
sikkert 0 b men på grund af
stolpehullet kan de ikke
skilles fra hinanden.
mørkt gråbrunt let leret sand
med store pletter af
gråbrunt let leret sand, en
del små stykker rødbrændt
ler samt trækul. Spredte sten
5-10 cm i diameter.
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Side 330 af 372
Stolpehul der skærer det
gamle stolpehul A2200, er
sandsynligvis tale om en
udskiftning af denne.
Samme som A 2200.
gråbrunt let leret sand med
mange små pletter af
gulbrunt sand samt enkelte
større og enkelte små
stykker rødbrændt ler samt
trækul
dyregange
heterogent fyld af lag a
blandet med store og små
pletter af rødbrændt ler,
formodentlig lerklining fra
hus eller ovn med spor af
fletværk i. en del keramik,
lidt ben og slagger samt en
del trækul. Tolket som
udsmidslag.
Grubehus orienteret vnvøsø, ca. 4 meter i diameter
og 45 cm dyb. Der er 2,64
meter mellem de
tagbærende stolper A2199
og A2200.
Selve konstruktionen synes
at bestå af en afrundet
firkantet nedgravning, hvori
det ovale gulvlag (d) ligger.
Lige som i grubehuset A1987
virker det som om, at der må
have været rejst en form for
oval afgrænsning rundt i den
firkantede nedgravning,
f.eks. Vidjeflet (der er dog
heller ikke her fundet spor
efter det) bagved denne og
ud til nedgravningskanten
ligger fyldet b.
Den firkantede nedgravning
har været gravet ned til det
naturlige lag e, som i hvert
fald i det meste af huset har
været stampet til gulv/hård
overflade, hvorpå gulvlaget d
er dannet. Over gulvlaget
330
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ligger a og g som er
opfyldning fra efter
grubehuset er gået ud af
funktion. Der blev forsøgt at
finde stolper fra fletværk
eller lignende langs kanten,
men der kunne ikke
erkendes nogen.
heterogent omrodet lag med
mørkt gråbrunt med små og
store pletter af gulbrunt
sand, specielt sandet i
bunden. Tolkes som gulvlag.
Gulvet synes at udgøres af
lag e og oven på dette lag
har der med tiden samlet sig
et lag af sand og jord = d
er det samme som A2199.
meget heterogen blanding af
gulbrun sand og gråbrunt til
mørk gråbrunt let leret sand.
Ikke snittet brugt som
nummer til moderne grøft,
er efterfølgende blevet lagt
ind under et andet nr.
ikke snittet
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Fyld: homogent lyst gråbrunt
let leret sand m en UGlomme ved toppen.
Fyld: homogent mellemgrå,
brunt leret sand. Selve
profilen har form som en
trekant [dvs. anlægget er
trekantet i snit. 7/2-2012] og
m mange mindre sten <5 cm
i diameter.
Ses ikke i flade eller profil.
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Ikke snittet brugt som
nummer til moderne grøft,
er efterfølgende blevet lagt
ind under et andet nr.
ikke snittet

37

18

Fyld: homogent stenfyldt
mellem gråbrunt gruset
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Fyld: homogent mellem
gråbrunt let leret sand.
Ses ikke i fladen.
fyld b med pletter af rødgult
grus (undergrundsmateriale)
mørkt gråbrunt let leret sand
med pletter af lyst gråbrunt
let leret sand stolpespor
Lyst gråbrunt let leret sand.
Stolpehul
mørkt gråbrunt let leret
sand, enkelte små stykker af
trækul og brændt ler, en del
sten 2-5 cm. Opfyldslag,
opfyldt umiddelbart efter
grubehuset er gået ud af
funktion
Som lag b. tolket som
stolpespor.
brungråt sand, vandaflejret
sandlag
meget mørkt gråbrunt let
leret sand, enkelte stykker af
trækul
gulbrunt sand med pletter af
b, samt enkelte stykker af
trækul. Stolpehul
meget mørkt gråbrunt let
leret sand, enkelte små
stykker af trækul samt
brændt ler, en del sten 5-10
cm i diameter, fund af
vævevægt, slagger og
knogler. Opfyldslag/affald
mørkt gråbrunt let leret sand
med små stykker trækul
meget mørkt brungråt let
leret sand med meget trækul
(gulvlag)
heterogent mørkt brungråt
let leret sand opblandet med
p, o og g (gulvlag)
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Side 333 af 372
Grubehus orienteret øst
vest, meget dyb ca. 95 cm og
ca. 4,70 i diameter.
Lagene a og b tolkes som
opfyldslag. Lagene q, H, p, r,
s, o tolkes som gulvlag,
omkring midten af
grubehuset er lagene tydelig
adskilte fra hinanden. o og p
er tydelige mørke gulvlag og
r er et sandlag i mellem dem.
Mod siderne af huset er
lagene mere blandede og
svære at adskille fra
hinanden.
Mod øst stopper g laget ved
stolpehullet (stolpehullet er
beskrevet som lag d, og
noget af b), men ved yderlig
afgravning af profilen (se
tegning T118) kom endnu et
stolpehul til syne (A2285) og
laget g synes at ligge over
dette. Det vil sige, at A2285
er det ældste stolpehul, og
at huset har udskiftning af
de tagbærende stolper.
Dette passer med, at der i
vest også er fundet flere
stolpehuller. Her kan A2282
have været den ældste
stolpe og A2284 og/eller
A2281 den yngre. Laget f kan
være et gulvlag, der som g
går hen over den gamle
stolpe og lidt op ad siden,
men der er ikke relation
mellem lag og stolper i vest
på grund af
udgavningsmetoden (snittet
med maskine)
mod vest synes siden af
grubehuset at have en
trappeligende form, og er
ikke så stejl i nedgravningen
som mod øst, muligvis kan
dette skyldes, at indgangen
har ligget her. Måske har de
mange mindre stolpehuller i
333

Side 334 af 372
denne del af grubehuset
relation til en sådan indgang.
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(tilføjelse DHP:
Stolpehullerne A2285 og
A2282 tolkes som
tagbærende stolper i den
ældste fase af grubehuset
sammen med gulvlaget o.
Lagene g, r og q er lag, der
har dannet sig over
gulvlaget, evt. er påført i
forbindelse med
"renoveringen" af huset.
Stolperne A2284 og A2015
d/b er tagbærende stolper i
den yngste brugsfase
(indbyrdes afstand ca. 260
cm) sammen med et gulvlag
bestående af p, H og n.
stolperne A2283 og A2282 er
lidt usikre i funktionen,
enten er der tale om
støttestolper til den vestlige
tagbærende stolpe eller også
er der tale om en stolpe i
forbindelse med indgangen
til huset, igen understøtter
de to stolper, at der er talt
om to faser af huset.)
gråt sand med […] med
pletter af b
Brungråt let leret sand med
pletter af gulbrunt sand.
gulbrunt sand med pletter af
k
gulbrunt sand med svag
opblanding af g
gråt sand med pletter af o, p
og g, muligvis er det et
sandlag, der er lag ud over
det første gulvlag.
fyld i grubehuset A2015 der
er dig aldrig lavet beskrivelse
af det, men det fremgår af
profiltegning og i
konstruktionsbeskrivelsen
meget mørkt brungråt let
leret sand med mange
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Side 335 af 372
stykker af trækul, tynde lag
af jernal i bunden, meget
hårdt (gulvlag)
Fyld: homogent sort brunt
groft sand, trækulsnister.
Moderne.
snittet men beskrivelse
bortkommet
Fyld: homogent mørkt brunt
gruset sand.
Stolpehul? Fyld: homogent
sort brunt groft sand, få
brændte sten i. Går ned i en
spids.
2 stolpehuller (a og b), hhv.
21 og 20 cm dybe. Det er
ikke til at se stratigrafi
imellem dem, og fylden er
ens.
Fyld: homogent mellem
gråbrunt groft sand.
Består af et ca. 10-15 cm tykt
heterogent lag af mellem
brungult sand, tæt pakket
med sten, total fundtomt,
klart afgrænset.
ikke snittet
2 stolpehuller (a og b), hhv.
48 og 31 cm dybe.
Stratigrafisk er a senere end
b.
Fyld: a) homogent mørkt
gråbrunt groft sand; b)
homogent mellem gråbrunt
groft sand.
Fyld: a) homogent mellem
gråbrunt groft sand m små
sten; b) lyst gråbrunt groft
sand.
Grubehuset var i fladen et
meget pænt nogenlunde
cirkulært anlæg, men i
snittet kunne man se, at især
bunden var meget forstyrret
af dyregange og nedsivning.
Man kan derfor ikke se noget
gulvlag. Huset er ca. 330 cm i
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Side 336 af 372
diameter og godt 40 cm dyb,
det er orienteret stort set
øst-vest. Udover lidt keramik
og en vævevægt, er der
ingen fund fra grubehuset.
Stolperne A2256 og 2257 er
tagbærende i grubehuset,
dog er A2257 ikke så stor og
dyb. Stolperne står med en
indbyrdes afstand på 246
cm.
heterogent mellem mørkt
gråbrunt sand, indeholder
flere små til mellemstore
sten og er en del forstyrret
af dyregange.
Tilføjelse ved profil: fyld a
som i fladebeskrivelsen, er i
bunden stærkt forstyrret af
dyreaktivitet og nedsivning.
Både undergrund og fyld er
ren sand. Nogen steder ret
diffust afgrænset ellers klart.
som fyld a (heterogent
mellem mørkt gråbrunt
sand, indeholder flere små til
mellemstore sten og er en
del forstyrret af dyregange.)
opblandet med undergrund,
diffust afgrænset.
svarer til b (som fyld a
(heterogent mellem mørkt
gråbrunt sand, indeholder
flere små til mellemstore
sten og er en del forstyrret
af dyregange.) opblandet
med undergrund, diffust
afgrænset.) Men er her
heterogen lyst gulgråt sand.
mørk gråbrunt let leret
sandet homogent fyld med
spredt trækulsnister,
keramik, brændte sten,
slagger og flint.
brungråt let leret sandet
gruset heterogent fyld
(omrodet
undergrundsmateriale)
mørk gråsort let sandet leret
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Side 337 af 372
homogent trækulsholdigt
fyld
linse af grågult let leret
sandet heterogent fyld med
spredte trækulsnister
(omrodet)
Grubehuset består af en
rund nedgravning på ca. 4,2
meter i diameter, huset er
orienteret let sydøstnordvest med tagbærende
stolper i A2265 og A2266.
stolperne er placeret helt ud
til
nedgravningskanten/gulvet.
Der er ført en moderne grøft
(h) igennem grubehuset og
den har ødelagt en del af
gulvlaget c. I den vestlige
ende ses også stolpehullet
A2267, denne er muligvis en
udskiftning af A2266.
Grubehusets funktion er
ukendt.
Lag c er gulvlag.
Lag f og b er tolket som
udskredet bagfyld.
Lag d er omrodet gulvlag, i
forbindelse med at den
moderne grøft h er ført
gennem grubehuset
Stolpehul også døbt A2267.
Lys gråbrunt til grågult let
leret sandet heterogent fyld
med spredte trækulsnister
og sten.
som d (linse af grågult let
leret sandet heterogent fyld
med spredte trækulsnister
(omrodet))
undergrundsmateriale, grus,
sten, sand og ler
moderne grøft
a) meget heterogent mellem
gråbrungul kompakt sand,
diffust afgrænset
b) heterogent mellem
gråbrunt sand, indeholder
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mellem gulbrunt sand.
Stykker af trækul og
rødbrændt ler.
som j (lys beige ler)
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Side 338 af 372
enkelte små sten. Klart
afgrænset
c) som b, bare tæt pakket
med sten, mest flint og ingen
af dem er ildpåvirket
d) tyndt lag af gråsort sand,
ingen synlige trækul, men
laget er sandsynligvis mest
bestående af opløst trækul,
klart afgrænset.
Stolpehul (a) m stolpespor
(b). [Meget skråtstillet
stolpespor. 7/2-2012].
Fyld: a) homogent lyst
gråbrunt groft sand;
b)homogent mellem
gråbrunt groft sand,
trækulsnister og en sten for
enden af sporet.
orangebrunt ler

37

A2030 er et tilnærmet
rektangulært grubehus med
afrundede hjørner. Huset er
øst-vest orienteret med en
maksimal længde på ca. 430
cm og en brede på ca. 3
meter. Der er ca. 2,8 meter
mellem de tagbærende
stolper. Huset var i fladen
tydeligt afgrænset og
omkranset af et tyndt lag ler
3-5 cm tykt i et bælte om
husets østlige del.
Huset er fladbundet med et
tydeligt gulvlag (g). Lagene e
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Side 339 af 372
og c er regnet som
opfyldning bag ved en
lerklinet fletvæg placeret
mellem henholdsvis a og c
samt mellem e og d (der er
ikke sikker spor efter en
sådan…se længere nede).
Lagene b og a er regnet for
en stort set samtidig
opfyldning af grubehuset.
Under gulvlaget g, var der
stedvist påklasket ler.
A2259 og A2260 er tolket
som tagbærende stolper
med en afstand på ca. 2,8
meter indbyrdes og med en
dybde på henholdsvis 24 og
28 cm under husets bund.
Derudover fandtes endnu et
stolpehul A2268, der lå
under gulvlaget g. dette var
kun 7 cm dyb.
Lag o var en "hammer"
formet grøft ligeledes fundet
under gulvlaget, den var kun
et par cm tyk (tilføjelse DHP:
måske er der tale om et
område som A1906 g, der
tolkes som et område i
grubehuset, hvor der har
været gået meget og dermed
opnået en sænkning af
gulvet, altså et udtryk for
brug)
I grubehusets yderkant lige
uden for gulvlaget kant var
der muligvis spor af
nedbankede pæle til
fletværk i husets periferi,
men dette var meget svært
at erkende på grund af
stedets store dyreaktivitet.
Grubehuset indeholdte store
mængder lerklining, trækul i
rå mængder op til en gren
med en arms tykkelse,
derudover også store
mængder hårdtbrændt
lerklining med bevaret
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Side 340 af 372
træaftryk i. derudover blev
der i gulvlaget fundet en halv
vævevægt (x674) samt
yderlig en hel vævevægt
(x666) og endnu et fragment
af en. Ved vandsoldning af
gulvlaget blev der også
fundet et meget lille
fragment af rav (x679) og
glas (x902)

203 h
0

JDK

Fyldskift

203 f
0

JDK

Fyldskift

203 d
0

JDK

Fyldskift

203 e
0

JDK

Fyldskift

203 c
0

JDK

Fyldskift

203 l
0

JDK

Fyldskift

203 n
0

JDK

Fyldskift

203 m
0

JDK

Fyldskift

(tilføjelse dhp: virker
sandsynligt, at der er tale om
en vævehytte, både fund og
lighed med slid i gulvet
ligner)
som d (heterogent mellem
gråbrunt sand iblandet
pletter af lys gulbrun
undergrundssand)
som d (heterogent mellem
gråbrunt sand iblandet
pletter af lys gulbrun
undergrundssand)
heterogent mellem gråbrunt
sand iblandet pletter af lys
gulbrun undergrundssand
som c (heterogent lys
gråbrunt sand med plamager
af lys gulbrun
undergrundssand)
heterogent lys gråbrunt sand
med plamager af lys gulbrun
undergrundssand
ligner g (homogent mørk
gråbrunt til mørkt sortbrunt
lag med få stykker trækul,
meget kompakt), men er lidt
mere sort
som g (homogent mørk
gråbrunt til mørkt sortbrunt
lag med få stykker trækul,
meget kompakt) men med
overvejende indhold af
rødbrændt ler.
som b (homogent mørk
sortbrun let leret sand med
meget stort indhold af
brændt ler, kompakt.)
340

203 b
0

JDK

Fyldskift

203 a
0

JDK

Fyldskift

203
1

DGN

Stolpehul

203
2

DGN

Stolpehul

203
3
203
4

DGN

Udgår

JS

Grubehus

22

32

8

404

52

Side 341 af 372
homogent mørk sortbrun let
leret sand med meget stort
indhold af brændt ler,
kompakt
homogent mellem gråbrunt
let leret sand med store
mængder brændt ler,
trækulsnister og større
stykker trækul. Meget
kompakt.
2 stolpehuller. Begges bund
er 22 cm. a er senere end b
og overlapper.
Fyld: a) (vestlige stolpehul)
spættet mellem gråbrun og
gulbrun, der er trækulsnister
og et potteskår; b) (østlige
stolpehul) har homogen fyld
i en mørk brungråt farve, der
er trækulsnister og en 13 cm
stor sten i.
Fyld: homogent mellem
brungråt gruset sand m
mange småsten.
Ses ikke i profilen.
grubehus orienteret øst vest,
det er ca. 4 meter i diameter
og ca. 50 cm dyb. Mellem de
tagbærende stolper A2263
og A2261/2262 er der ca. 3
meter.
Sydøst for grubehuset ligger
lag g, der er et omrodet lag,
som ikke kan defineres
præcist. Det kan stå i
forbindelse med en indgang.
Grubehuset er snittet østvest, profilen havde meget
få lag, kun stolpehuller og et
fyld langs
nedgravningskanten i
siderne kunne ses (fyld b og
c, disse er muligvis bagfyld
bag ved en vidjeflet, der har
holdt nedgravningskanten,
der er dog ikke fundet spor
efter en sådan). Ved
fladeafgravning blev det dog
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Side 342 af 372
klart, at det naturlige lerlag
underhuset har været brugt
som stampet lergulv, og
derfor er få cm over denne
rene ler tolket som gulvlaget
k. I dette lag er fundet
keramik og en vævevægt.
De tagbærende stolper er
A2263 og A2261/2262.
A2261 og A2262 synes først
at være et stolpehul, men
ved yderligere afgravning
lignede det mere 2
stolpehuller, en af disse,
eller evt. begge må være
tagbærende sammen med
A2263. muligvis er der tale
om en udskiftning Det
inderste stolpehul A2261
kan dog også være stolpen
fra evt. en væv?
Stolpehullet A2264 kan
sandsynligvis være stolpehul
fra en væv sammen med
stolpehullet midt i
grubehuset (A2034 d).
Der er fundet vævevægte af
samme type i området
omkring den østlige
tagbærende stolpe. X606 og
andre sidder tydeligvis bag
A2261 men foran A2262 (der
kan dog ha været en 3.
stolpe, der ses i profilen,
men dette er usikkert) flere
af vævevægtene sidder i
fyldet, mens x661 helt
sikkert har lagt på gulvet k.
x629 har sandsynligvis lagt
på gulvet op mod væggen.
gulvlag i grubehuset ligner
fyld a
mørkt brungråt leret sand
med pletter af gulbrunt ler
og sand
samme anlæg som A2263
Mørkt gråbrunt let leret
sand med pletter ag gulbrun
sand. Nister af trækul.
342
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Side 343 af 372
heterogent gråbrunt let leret
sand med pletter af A2034 a.
Enkelte trækulsnister. Først
synes fylden A2034 e og
A2034 f at udgøre et
stolpehul sammen med
noget af fylden A2034 a,
men ved udvidelse af
profilsnittet (i jagt på flere
vævevægte)fremkom der i
undergrunden aftegninger af
to stolpehuller (A2261 og
A2262), hvilket ses på
billeder og tegninger.
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På T91 beskrives bunden af
A2262 som A2034 j
mørkt gråbrunt let leret sand
med spredte pletter af
gulbrunt sand, omrodet
nedgravning.
Meget heterogent område
med mørkt gulbrunt gruset
sand og mørkt gråbrunt let
leret sand med nister af
trækul. Omrodet men om
det tilhører grubehuset eller
er senere kan ikke afgøres.
heterogent mørk gulbrunt
gruset sand med pletter af a,
omrodet nedgravning
Heterogent gråbrunt let leret
sand med pletter af a. først
synes fylden e og f at udgøre
et stolpehul sammen med
noget af fylden a, men ved
udvidelse af profilsnittet (i
jagt på flere vævevægte)
fremkom der i undergrunden
aftegninger af to
stolpehuller (A2261 og
A2262), hvilket ses på
billeder og tegninger.
Heterogent gråbrunt let leret
sand med pletter af a. først
synes fylden e og f at udgøre
et stolpehul sammen med
noget af fylden a, men ved
udvidelse af profilsnittet (i
343
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203 a
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Fyldskift
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jagt på flere
vævevægte)fremkom der i
undergrunden aftegninger af
to stolpehuller (A2261 og
A2262), hvilket ses på
billeder og tegninger
Meget mørkt gråbrunt leret
sand med spredte små
pletter af gulbrunt sand. En
del spredte sten. Enkelte
stykker af keramik og trækul.
5 vævevægte alle fundet
mod siden i øst omkring
stolperne A2261 og A2262 i
opfylden og gulvlaget, det
har ikke været muligt at
skille mellem de to lag.
heterogent gråbrunt let leret
sand med pletter af A2034 a.
Enkelte trækulsnister. Først
synes fylden A2034 e og
A2034 f at udgøre et
stolpehul sammen med
noget af fylden A2034 a,
men ved udvidelse af
profilsnittet (i jagt på flere
vævevægte)fremkom der i
undergrunden aftegninger af
to stolpehuller (A2261 og
A2262), hvilket ses på
billeder og tegninger.
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På T91 beskrives bunden af
A2261 som A2034 i
Fyld: homogent mørkt
gråbrunt let leret sand m
flere sten i - mange små men
også nogle større. Lidt
trækulsnister.
[Klassifikation uspecificeret
fra udgraver. "Grube" er min
tolkning ud fra snittegning.
7/2-2012]
Fyld: spættet mellem
gråbrunt groft sand og UG.
ikke snittet
Tydelig afgrænset i flade og
dybde, fladbundet i 2
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Side 345 af 372
niveauer med rette sider.
Fyld: homogent humøst
mørkt gråbrunt leret sand.
Nummer ikke anført, men
findes i felt 1H og står på
beskrivelsesark m A2065.
Mulig brønd?
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Form: bunden let
rundet og skrånende mod
syd, skrånende sider.
Fyld: a) homogent humøst
lyst mellembrunt leret sand;
b) homogent humøst
mellembrunt leret sand; c)
homogent meget let humøst
lyst brungråt let leret sand.
Fyld: homogent mellem
gråbrunt let leret sand.
Fyld: homogent mørkt brunt
let leret sand.
Fyld: homogent mellem
gråbrunt leret sand.
[Klassifikation uspecificeret
fra udgraver. "Grube" er min
tolkning ud fra snittegning.
7/2-2012] også nummereret
som A1429
Tydelig afgrænset i flade og
dybde. Rundbundet med
afrundet side mod syd og
skrående side mod nord.
Fyld: homogent let humøst
mellembrunt sandet ler.
Tydelig afgrænset i flade og
dybde. Fladbundet i flere
niveauer med rette sider.
Fyld: homogent humøst
gråbrunt leret sand, dog en
anelse mørkere mod vest.
Tydelig afgrænset i flade og
dybde. Rundbundet med
afrundede sider. Fyld:
homogent humøst brungråt
leret sand
tydelig afgrænset i flade,
utydelig i dybden.
Spidsbundet med afrundede
side mod vest og skrå side
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Side 346 af 372
mod øst. Fyld: homogent
humøst brungråt leret sand
ikke snittet
33

16

Fyld: homogent mørkt
gråbrunt sandet ler.
Dyregang.
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Stolpehul

14

6

DHP

Stolpehul

Bund af stolpehul. Fyld:
homogent mellem gråbrunt
sandet ler.
Fyld: homogent mørkt
gråbrunt let leret sand.
Fyld: heterogent mellem
gråbrunt let leret sand mørkere mod toppen end
ved bund. Stort stykke flint i.
Fyld: homogent mellem
gråbrunt let leret sand. Den
blev delt i 2 i profilen - den
anden er A2184.
Fyld: heterogent mørkt
gråbrunt leret sand m
rødbrændt ler.
Fyld: heterogent mellem
gråbrunt leret sand spættet
m UG.
Fyld: homogent mørkt
gråbrunt groft sand. Der er
mange mindre sten, 5 cm.
Fyld: homogent mellem
gråbrunt let leret sand.
Fyld: homogent mørkt
gråbrunt let leret sand.
tydelig afgrænset i fladen og
dybde, rektangulær i fladen,
fladbundet med skrående
sider. Fyld: homogent
humøst sort fugtigt sandet
ler med masser af trækul
Fyld: homogent mørkt
gråbrunt leret sand.
ikke snittet

DGN

Stolpehul

9

1

DGN

Stolpehul

30

7

Fyld: homogent mørkt
gråbrunt leret sand.
Fyld: homogent mørkt
gråbrunt leret sand.
346

Side 347 af 372
206
3
206 d
4

DGN

Natur

Stenspor.

JJ

Fyldskift

206 g
4

JJ

Stolpehul

32

48

206 h
4

JJ

Stolpehul

27

41

206 i
4

JJ

Stolpehul

48

80

206 e
4

JJ

Fyldskift

lys gulgråt heterogent let
leret sandet fyld med
spredte trækulsnister samt
brændte sten
samme som A2187.
lys grågult heterogent let
leret sandet fyld med
spredte trækulsnister
Samme som A2186
fyld som A2064 g (lys grågult
heterogent let leret sandet
fyld med spredte
trækulsnister)
Samme som A2185
lys gråbrunt heterogent let
leret sandet fyld med
spredte trækulsnister
Beskrivelse på T132 profil:
lys gråbrunt heterogent let
sandet leret fyld med et sort
trækulsholdigt lag i
overgangen til
undergrunden (tilføjelse
dhp: dette sorte lag må være
2064 j på T132). (grubehuset
må ha stået åben i et stykke
tid efter nedbrydningen for
at danne lag e, som er et
skyllelag - gytjelag efter
regnvejr….tilføjelse dhp:
denne antagelse skal tages
med forbehold!!!))

206 f
4

JJ

Fyldskift

206 j
4

JJ

Fyldskift

Beskrivelse på T133 flade niv
2: lys gråbrunt heterogent
let leret sandet fyld med
spredte trækul, fund af
hasselnøddeskal.
lys gråbrunt let leret sandet
heterogent fyld med spredte
trækulsnister
Beskrevet på T131 flade:
gråbrunt let sandet leret
heterogent fyld med spredte
trækulsnister
Beskrivelse på T132 profil:
347

Side 348 af 372
mørk gråsort homogent
trækulsholdigt fyld med en
del brændte sten.

206 c
4

JJ

Fyldskift

206 k
4

JJ

Fyldskift

Der er ikke tale om det
samme lag, men om den
samme betegnelse der er
brugt til to forskellige ting.
mellem gråbrunt homogent
let leret sandet fyld med
spredte trækulsnister samt
brændt ler - ubrændte sten.
beskrevet på T131 flade:
som j (gråbrunt let sandet
leret heterogent fyld med
spredte trækulsnister) på
T133 nævnes det, at dette
lag j kun ses i fladen.
beskrevet på T132 profil: lys
gulbrunt undergrundssand grus.

206 a
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Fyldskift

206 b
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Fyldskift

206
4

JJ

Grubehus

400

52

Der er ikke tale om det
samme lag, men om den
samme betegnelse der er
brugt til to forskellige ting.
mørk gråbrunt til gråsort let
leret sandet homogent fyld
med mange spredte sten
samt spredte trækulsnister,
keramik og rødbrændt ler og
en enkelt meget stor sten på
ca. 40x60 cm
gråbrunt heterogent let
sandet leret fyld med partier
af gult ler (omrodet ler)
Grubehuset består ad en
pæreformet nedgravning på
4 meter øst-vest, og 3,40
meter nord-syd med en
dybde på 52 cm, Huset er
orienteret præcis øst-vest.
De tagbærende stolper
(A2185 og A2187) står
næsten helt ud til
overgangen imellem gulvet
og kanten af nedgravningen.
De står med en indbyrdes
348

Side 349 af 372
afstand på 282 cm) I den
østlige ende er der to
stolper, der kan være
tagbærende, derfor kan
A2186 tolkes som en
udskiftning af A2187, eller
alternativt som en stolpe til
en væv (væven vil så bestå af
A2186 og A2213/2214).
Rundt i kanten af
nedgravningen er der spor af
tilspidsede pæle placeret i
en række samt nogle større
nedgravede stolper (A2201A2212; A2215-A2223;
A2233-A2250). Der synes
derfor ingen tvivl om, at
grubehuset har været
udstyret med en form for
vidjeflettet væg i gruben.
Gulvlaget i huset består af
lag f og e (samt det j der
fremgår af profiltegningen
på T132). I gulvet er fundet
2Ѕ glasperle samt en
tenvægt i laget j.
På fladen omkring
grubehuset er der nogle
større stolper, som muligvis
kan indgår i
tagkonstruktionen (A2191,
A2192, A2251, A2252,
A2253, A2254, A2255). Hvis
dette er tilfældet, så har
dette grubehus haft den
mest massive funderede
tagkonstruktion på hele
pladsen.

206

JBJ

Stolpehul

22

21

Tilføjelse DHP: tagbærende
stolper A2185 og A2187,
Væv A2186 og A2213/2214,
gulvet består af lag f og e på
profiltegningen er angivet et
lag j, dette lag har ikke været
muligt at adskille fra e og f i
fladen.
Fyld: homogen mørk brun let
349

5
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Side 350 af 372
leret sandjord.
Fyld: homogen lys gulbrun.
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DHP

Stolpehul

Tydeligt afgrænset i fladen,
meget diffust og utydeligt
afgrænset mod bunden.
Form: bølgende bund m
afrundede sider.
Fyld: homogent let humøst
brungråt sandet ler.
ikke snittet

JBJ

Stolpehul

60

38

Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Form: fladbundet i
350

Fyld: spættet mellem
brungråt og UG.
[Klassifikation uspecificeret
fra udgraver. "Grube" er min
tolkning ud fra snittegning.
7/2-2012]
Fyld: homogent mellem
brungråt leret sand. Meget
firkantet m en UG-plet midt
i.
Fyld: homogent mellem
brungråt leret sand.
Fyld: homogent lyst gråbrunt
leret sand.
[Bunden uregelmæssig og
anlægget ikke særlig dybt.
Uvist, om det er "noget".
7/2-2012 MK].
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Form: rundbundet m
afrundede sider.
Fyld: homogent humøst
mørkt brungråt let sandet ler
m enkelte nister af trækul og
brændt ler.
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Form: let rundbundet
m afrundet side i syd og let
rundet side i nord.
Fyld: homogent humøst
mørkt brungråt let sandet
ler. Indeholder enkelte nister
af trækul.
ikke snittet
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Side 351 af 372
flere niveauer m rette sider.
Fyld: heterogen fyld
bestående primært af
humøst mørkegråt og sort
trækulsholdigt sandet ler.
Laget er meget opblandet m
UG-lignende materiale og
andre lysere typer fyld.
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Form: fladbundet m
skrånende let afrundet side
mod syd og ret side i nord.
Fyld: homogent humøst
mørkt brungråt sandet ler.
Diffust afgrænset i fladen,
tydeligt afgrænset i dybden.
Form: fladbundet, let
skrånende mod syd. Ret side
i nord, afrundet side i syd.
Fyld: homogent humøst
mørkebrunt leret sand.
Diffust afgrænset i fladen,
tydeligt afgrænset i dybden.
Form: let rundbundet m skrå
side mod SØ, afrundet side
mod NV.
Fyld: a) homogent humøst
mellembrunt leret sand; b)
homogent let humøst
lysebrunt let leret sand.
Diffust afgrænset i fladen,
tydeligt afgrænset i dybden.
Form: rundbundet m
afrundede sider.
Fyld: homogent humøst
mellembrunt leret sand.
Stolpehul. Let skrånende
side, flad bund. Tolket som
tagbærende stolpe. Fyld:
homogent gråbrunt let leret
sand m enkelte stk. trækul.
[Beskrivelsen står på JJ's ark,
men skriften er JDK's].
Form: rund bund, stærkt
skrånende sider.
Fyld: a) heterogent mellem
gråbrunt humøst let leret
sand m enkelte trækulsnister
iblandet pletter af gulbrunt
351

Side 352 af 372
sand; b) heterogent gulbrunt
sand iblandet bånd af
mellem gråbrunt sand; c)
orangebrunt sandet ler.
dyreaktivitet
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JDK

Udgår

Homogent mellem gråbrunt
let leret sand. En enkelt
dyregang. Lige sider og flad
bund
dyreaktivitet

JDK

Udgår

stenspor

JDK

Udgår

stenspor

JDK

Stolpehul

38
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JDK

Stolpehul

98

36

JDK

Udgår
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Stolpehul
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DGN

Stolpehul
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JDK

Stolpehul

26

8

DGN

Udgår

DGN

Stolpehul

51

25

DGN

Udgår

Fyld: homogent mellem
brungråt let leret sand.
Ingenting.
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12
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0
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JBJ

Udgår

Fyld: homogent humøst
mørkt gråbrunt let leret
sand.
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Form: irregulær bund
m forholdsvis ret sydside og
afrundet nordside.
Fyld: homogent humøst
mellemgråbrunt leret sand.
Lerlomme i UG.

JBJ

Udgår

Lerlomme i UG.

JBJ

46

166

25

30

homogent mørkt brungråt
let leret sand
homogent mellem brungråt
let leret sand
rest af muldlag
homogent mørk brungråt let
leret sand
Fyld: homogent mørkt
brungråt let leret sand.
homogent lyst gråbrunt let
sandet ler
Ingenting.

Tydeligt afgrænset i flade og
352

Side 353 af 372
dybde. Form: bund i flere
niveauer, afrundede sider.
Fyld: a) heterogent lag
gående fra let humøst
mellembrunt let leret sand i
vest til uhumøst lysebrunt
sand i øst; b) humøst mørkt
gråbrunt let leret sand.
ikke snittet
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Natur

Tydeligt afgrænset i fladen,
utydeligt i dybden, da fyldet
ligner undergrunden. Form:
rundbundet m rundende
side i syd og skråt rundende
side i nord.
Fyld: homogent let humøst
lysebrunt let leret sand.
En skrå - en lige side, fladrund bund.
Fyld: homogent mørkt
gråbrunt sand. Klart
afgrænset. I nederste SØ-lige
hjørne afgrænset af to
mellemstore sten.
UG. Sandet grus - sand.
Skrå sider (stolpehullet er
skråt mod NV), rund bund.
Fyld: heterogent lyst
gulbrunt sand. Diffust
afgrænset.
UG. Sandet grus - sand.
Dyregange.

JBJ

Natur

Dyregange.

JBJ

Natur

Dyregange.

JBJ

Stolpehul

32

26

Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Form: rundbundet m
let rundede sider. Desuden
spor efter mulig nedgravning
[?].
Fyld: a) heterogent lag
bestående primært af
humøst mørkebrunt let leret
sand; b) heterogent lag
primært bestående af let
humøst mellem- til lysebrunt
353

Side 354 af 372
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50

20

211
1

JBJ

Stolpehul

54

32

211
2

AP

Stolpehul

47

17

211 a
3

JBJ

Stolpehul

58

22

211 b
3

JBJ

Stolpehul

20

12

211
4
211
5

AP

Udgår
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Stolpehul
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let leret sand.
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Form: rundbundet m
skrå sider.
Fyld: heterogent lag primært
bestående af humøst
mørkebrunt let leret sand.
Stolpehul m stolpespor.
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Form: rundbundet m
afrundede sider.
Fyld: a) (stolpespor)
homogent humøst mørkt
gråbrunt let leret sand,
mange store sten, indeholdt
desuden enkelte stumper af
brændt ler op til 2 cm Ø og
muligvis en slibesten; b)
(stolpehul) homogent let
humøst mellembrunt let
leret sand.
Lige sider, flad-rund bund.
Fyld: heterogent mellem
brungråt sand. Indeholder
enkelte nister af rødbrændt
ler. Diffust afgrænset bund,
klart afgrænsede sider.
UG. Gult sand, indeholder
flere store sten.
Tydeligt afgrænset i fladen,
diffus i dybden. Form: flere
niveauer, rundbundet m skrå
rundende [?] stigende side
mod NØ, ret side mod NV.
Fyld: heterogent primært
uhumøst lyst brungråt hårdt
sand.
Tydeligt afgrænset i fladen,
diffus i dybden. Form:
rundbundet m afrundede
sider.
Fyld: homogent let humøst
mellembrunt let leret sand.
Skift i UG og flere dyregange.
Rundbundet med skrå sider.
Fyld: Homogent brunt let
leret sand m nister af gult
UG-sand, enkelt håndstor
354
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Side 355 af 372
sten, der var varmepåvirket.
Tydelig grænse mod UG.
Tydeligt afgrænset i fladen
og meget tydeligt i dybden.
Området er meget forstyrret
af dyregange. Form:
fladbundet m afrundet
skrånende side mod vest, ret
side mod øst, fordybning på
midten.
Fyld: homogent humøst
mørkt gråbrunt let leret
sand. Dog lidt lysere mod
øst.
Tydeligt afgrænset i flade og
meget tydeligt i dybden.
Området er meget forstyrret
af dyregange [måske er
2116.b selv en dyregang?].
Form: fladbundet m ret side i
vest og rundende side i øst
hen til, hvor det skæres af
2116.a.
Fyld: homogent humøst
gråbrunt let leret sand.
Koncentration af dyregange.
Snittet Ø-V.
Rundbundet med lodrette
sider, dog lille udposning
mod syd. Stor sten i bunden.
Fyld: Homogent brunt let
leret sand m nister af gult
UG-sand og få trækulsnister.
Tydelig grænse.
Stolpehul m stolpespor.
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Cirkulær form i
fladen. Form: fladbundet m
afrundede sider. Stolpespor
m rette sider.
Fyld: a) (stolpespor)
homogent humøst mørkt
gråbrunt let leret sand; b)
homogent let humøst
mellembrunt let leret sand.
Diffust afgrænset i flade og
dybde. Oval form i fladen.
Form: rundbundet m
afrundede sider.
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Side 356 af 372
Fyld: homogent let humøst
mellembrunt sandet grus.
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Oval form i fladen.
Form: rundbundet m
afrundede sider.
Fyld: homogent humøst
mørkt gråbrunt leret sand.
Tydeligt afgrænset.
Kaffebønneformet i fladen.
Form: muligvis som 2
rundbundede stolper m
afrundede sider.
Fyld: homogent humøst
mørkebrunt leret sand.
Grube, dog noget anderledes
end de andre i nærheden.
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Oval form i fladen.
Form: rundbundet m
afrundede sider.
Fyld: homogent lyst gråbrunt
meget fint let leret sand.
Meget tør og støvet.
Tydeligt afgrænset i fladen.
Oval form i fladen. Form:
fladbundet i flere niveauer,
afrundede sider.
Fyld: homogent humøst
mørkebrunt let leret sand m
mange sten i nordlige ende.
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Cirkulær form i
fladen. Form: fladbundet m
afrundede sider.
Fyld: homogent humøst
mørkt gråbrunt leret sand m
enkelte nister af brændt ler.
Fladbundet stolpehul/grube
med let rundede sider.
Skæres mod vest af A2127.
Fyld: Homogent mørkebrunt
let leret sand m nister af gult
UG-materiale samt få
trækulsnister og nister af
brændt ler. Tydelig grænse
mod UG, men lidt diffus mod
A2127.
Tilnærmelsesvist fladbundet
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Side 357 af 372
med lodrette sider. Fyld: Let
homogent m mange nister af
UG-sand. Tydelig grænse
mod UG.
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Cirkulær form i
fladen. Form: fladbundet m
afrundede sider.
Fyld: homogent let humøst
mørkt gråbrunt gruset let
leret sand.
Tydeligt afgrænset i fladen,
diffus i dybden
Fyld: homogent humøst
mørkt gråbrunt let leret
sand.
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Cirkulær form i
fladen. Form: rundbundet m
afrundede sider.
Fyld: homogent humøst
mørkt gråbrunt leret sand.
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Cirkulær form i
fladen. Form: rundbundet m
afrundede sider. Bunden
består af en stor sten.
Fyld: homogent let humøst
mellembrunt let leret sand.
Rundbundet med buede
sider. Fyld: a) homogent
gråbrunt til brunt let leret
sand m få trækulsnister og
nister af brændt ler. Tydelig
grænse mod UG, og også
tydelig mod lag b; b) som lag
a, bare mere
heterogen/blandet m UG.
Fyld: A) heterogent
brunt/gulbrunt let leret sand
meget omrodet m UG.
Grænsen mod B og UG er
tydelig; B) homogent brunt
let leret sand m nister af gult
UG-materiale. Grænsen mod
UG er tydelig, dog noget
diffus mod C; C) ligner fyld B,
men er lidt mørkere og knap
så mange nister af UG. Til
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Side 358 af 372
gengæld trækulsnister og
enkelt nist af brændt ler.
Tydelig grænse mod UG
Muligvis er B en stolpe, der
skærer A, evt.. en udskiftning
af denne. C er måske endnu
en stolpe.
Tydeligt afgrænset i flade og
dybde. Cirkulær form i
fladen. Form: skrånende
bund mod syd, afrundet side
i nord, ret side i syd.
Fyld: homogent humøst
mellembrunt let leret sand.
Diffust afgrænset i flade og
dybde. Oval form i fladen.
Form: fladbundet m rette
sider.
Fyld: omrodet humøst
mellembrunt leret fint sand.
a) homogent mørke gråbrunt
let leret sand med
trækulsnister og nister af
brændt ler
b) heterogent lys gråbrun til
lys gulbrunt sand, enkelte
større sten
c) undergrund? Ren
orangebrunt ler
stolpehul lige sider, rund
bund, tagbærende pakket
med sten (ø 10-15 cm i
bunden
heterogent mellem brungråt
sand, er lidt forstyrret af
forskellige dyregange. Klart
afgrænset
a) heterogent lyst mellem
gråbrunt sand
b) homogent sort sand
mættet med opløst trækul.
På grænsen mellem a og b er
der mod vest en mellemstor
"rådden" sten og mod øst en
almindelig sten. Klart
afgrænset
Homogent mørkt gråbrunt
sand. Er nedad til afgrænset
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af en mellemstor sten. Klart
afgrænset.
Vægstolpe. Fyld: gråbrunt let
leret sandet homogen fyld m
spredte trækulsnister og
brændt sten.
Som A2140.
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Vægstolpe. Fyld: gråbrunt
heterogent let leret sandet
fyld m spredte trækulsnister.
Som A2142.
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Som A2142.
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Vægstolpe. Fyld: gråbrunt let
leret sandet heterogen fyld
m spredte trækulsnister.
Som A2145.
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27

42

40
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8

49

a) homogent mellem
gråbrunt let leret sand med
en del trækul
b) homogent brungråt ler
stolpehul skrå sider,
spidsbundet
a) homogent mellem
gråbrunt let leret sand
b) homogent brun gråt ler
stolpehul, skrå sider
spidsbundet
Mellem gråbrunt leret sand
til lys gråt sand. Nister af
brændt ler samt
trækulsnister. Overlejres af
laget m
stolpehul skrå sider
rundbundet
a) homogent mellem
gråbrunt let leret sand med
enkelte mindre sten (ø<2
cm)
b) homogent lys gråbrunt
sand med enkelte stykker
trækul
c) heterogent gulbrunt sand
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iblandet mellem gråbrun let
leret sand.
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216

JS

Stolpehul

27

32

Stolpehul lige sider,
rundbundet, tagbærende
findes på T83, hvor den er
streget ud
a) homogent mellem
gråbrunt let leret sand med
trækulsnister
b) homogent lys brungråt let
sandet ler
Heterogent mellem gråbrunt
leret sand iblandet pletter af
lys gulbrunt sand.
Trækulsnister og nister af
brændt ler.
Stolpehul rundbundet
stolpehul skrå sider, spids
bund
homogent brungråt sand
stolpehul, skrå sider
spidsbundet
homogent brungult sand
stolpehul rundbundet
homogent mellem gråbrunt
leret sand med enkelte
trækulsnister
stolpehul skrå sider spids
bund
homogent gråbrunt let leret
sand
givetvis brugt til anlæg i
grubehuse, der i snit har vist
sig ikke at være noget, det er
dog ikke muligt at lokalisere
nummeret hverken på
tegninger eller i mapinfo
a) mørkt gråbrunt let leret
sand med små pletter af
gulbrunt sand samt enkelte
stykker af trækul
b) heterogent gulbrunt sand
med pletter af a
c) gulbrunt og hvidt sand
tagbærende stolpe
a) mørkt gråbrunt let leret
360
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sand med mange små pletter
af gulbrunt sand samt
enkelte stykker trækul
b) gulbrun og hvidt sand
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Stolpehul. Fyld: gråbrunt let
leret sandet fyld m spredte
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Tagbærende stolpe. Fyld:
som A1993.
Tagbærende stolpe. Fyld: a)
gråbrunt let leret sandet
heterogen fyld m spredte
trækulsnister; b) rødbrændt
ler m spredte trækulsnister.
ikke snittet
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A604
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ikke snittet
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givetvis brugt til anlæg i
grubehuse, der i snit har vist
sig ikke at være noget, det er
dog ikke muligt at lokalisere
nummeret hverken på
tegninger eller i mapinfo
ikke snittet
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A2180 kan ikke findes på
nogen tegninger eller
indmålinger. Muligvis er der
tale om et stolpehul man ser
på T115, der ikke er blevet
nummereret
ikke snittet
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som A2193 (heterogent
mellem gråbrunt sand) er
lidt forstyrret af dyregang.
fyld som A2193, er lidt
forstyrret af dyregange
heterogent mellem gråbrunt
sand
heterogent mellem gråbrunt
sand
Fyld: heterogent mellem
gråbrunt let leret sand.
Samme som A2064 i
lys gråbrunt heterogent let
leret sandet fyld med
spredte trækulsnister
samme som A2064 h
(stolpehul: fyld som A2064 g
(lys grågult heterogent let
leret sandet fyld med
spredte trækulsnister))
samme som A2064 g.
lys grågult heterogent let
leret sandet fyld med
spredte trækulsnister
Ses på bl.a. T135, men også
på flere andre tegninger fra
Grubehus A2064, stolpen er
snittet men ikke beskrevet
Stolpehul med lige sider og
flad bund. Fyld: gråbrunt let
leret sandet fyld med
spredte trækulsnister
Ses på bl.a. T135, men også
på flere andre tegninger fra
Grubehus A2064, stolpen er
snittet men ikke beskrevet
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Fyld: gråbrunt let leret
sandet homogent fyld med
spredte trækulsnister og en
enkelt større sten.
fyld som i A2191 (Fyld:
gråbrunt let leret sandet
homogent fyld med spredte
trækulsnister og en enkelt
større sten.)
heterogent mellem gråbrunt
sand
er en del af lag A1830 i
(mulig stolpe?)
mellem mørkt gulbrunt sand,
er forstyrret af lysegule
sandstriber i toppen.
i toppen som A2195 (mellem
mørkt gulbrunt sand, er
forstyrret af lysegule
sandstriber i toppen.). Mod
bunden går den over i
homogent mellem lyst
gulbrunt sand. Ingen klar
grænse mellem de to
fyldtyper. Er i øverste østlige
hjørne forstyrret af en
dyregang.
a) heterogent mellem
gulbrunt sand
b) heterogent lyst gulbrunt
sand, minder meget om
undergrund.
givetvis brugt til anlæg i
grubehuse, der i snit har vist
sig ikke at være noget, det er
dog ikke muligt at lokalisere
nummeret hverken på
tegninger eller i mapinfo
(evt. på T88)
er det samme som A2000 c.
meget heterogen blanding af
gulbrun sand og gråbrunt til
mørk gråbrunt let leret sand.
Samme som A 2000 f.
gråbrunt let leret sand med
mange små pletter af
gulbrunt sand samt enkelte
større og enkelte små
stykker rødbrændt ler samt
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trækul
lys gråbrunt let sandet leret
heterogent fyld med spredte
trækulsnister og sten
lys gråbrunt let sandet leret
heterogent fyld med spredte
trækulsnister
som A2202 (lys gråbrunt let
sandet leret heterogent fyld
med spredte trækulsnister)
Fyld: homogent humøst
mellembrunt leret sand. Fejl
nummer, A2204 ses i
grubehus A2064 og er
beskrevet af JJ
som A2202 (lys gråbrunt let
sandet leret heterogent fyld
med spredte trækulsnister)
som A2202 (lys gråbrunt let
sandet leret heterogent fyld
med spredte trækulsnister)
som A2202 (lys gråbrunt let
sandet leret heterogent fyld
med spredte trækulsnister)
som A2202 (lys gråbrunt let
sandet leret heterogent fyld
med spredte trækulsnister)
som A2202 (lys gråbrunt let
sandet leret heterogent fyld
med spredte trækulsnister)
som A2202 (lys gråbrunt let
sandet leret heterogent fyld
med spredte trækulsnister)
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
lys gråbrunt let leret sandet
heterogent fyld med spredte
trækulsnister
som A2213 (lys gråbrunt let
leret sandet heterogent fyld
med spredte trækulsnister)
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ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
a) mellem gråbrun let leret
sand med trækulsnister.
Homogent
b) heterogent mellem
gulbrun sand med trækul.
ikke snittet
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Homogent mellem brungråt
sand. Klart afgrænset.
Heterogen blanding mellem
gulbrunt og lyst brungråt
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sand. Klart afgrænset
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
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ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
ikke beskrevet med tilspidset
pæl i grubehuset A2064
ligner A2202
Stolpehul med lige sider og
flad bund. Fyld som i A2189
(Fyld: gråbrunt let leret
sandet fyld med spredte
trækulsnister)
Stolpehul med lige sider og
flad bund. Fyld som i A2189
(Fyld: gråbrunt let leret
sandet fyld med spredte
trækulsnister)
Stolpehul med lige sider og
flad bund. Fyld: mørk
gråbrunt let leret sandet
heterogent fyld med spredte
trækulsnister
Stolpehul med skrå sider og
rundbundet. Fyld som i
A2189 (Fyld: gråbrunt let
leret sandet fyld med
spredte trækulsnister)
Stolpehul med skrå sider og
rundbundet. Fyld: lys
gråbrunt let leret sandet
heterogent fyld med spredte
trækulsnister
heterogent mellem brungråt
sand, nogle få steder er
fyldet lidt lysere. Klart
afgrænset.
Heterogen mellem gulbrunt
sand. Klart afgrænset
tagbærende stolpe i A1972,
beskrivelsen er bortkommet.
stolpehul tagbærende skrå
sider, spids bund
homogent lys gulbrunt sand
iblandet lys gråbrunt sand og
mellem gråbrun humøst
sand
heterogent mellem gråbrunt
sand med bånd af lyst
undergrundssand (lys beige)
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heterogent gråbrunt let leret
sand med pletter af A2034 a.
Enkelte trækulsnister. Først
synes fylden A2034 e og
A2034 f at udgøre et
stolpehul sammen med
noget af fylden A2034 a,
men ved udvidelse af
profilsnittet (i jagt på flere
vævevægte)fremkom der i
undergrunden aftegninger af
to stolpehuller (A2261 og
A2262), hvilket ses på
billeder og tegninger.
På T91 beskrevet som A2034
i
heterogent gråbrunt let leret
sand med pletter af A2034 a.
enkelte trækulsnister. Først
synes fylden A2034 e og
A2034 f at udgøre et
stolpehul sammen med
noget af fylden A2034 a,
men ved udvidelse af
profilsnittet (i jagt på flere
vævevægte)fremkom der i
undergrunden aftegninger af
to stolpehuller (A2261 og
A2262), hvilket ses på
billeder og tegninger.
På T91 beskrevet som A2034
j
samme anlæg som A2030 h
Mørkt gråbrunt let leret
sand med pletter af gulbrun
sand. Nister af trækul.
gråbrunt let leret sand med
enkelte pletter af gulbrunt
sand og ler, tolkes som
stolpehul til væv i grubehus
A2034
a) mørk gråbrunt let sandet
leret homogent fyld med
spredte trækulsnister
b) lys gråbrunt let sandet
leret omrodet
undergrundsler
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indgår i grubehus A2027
ikke beskrevet Ses på T90
ved grubehus A2034
Lys gråbrunt til grågult let
leret sandet heterogent fyld
med spredte trækulsnister
og lidt brændt sten. (den
nederste del af stolpen ligger
i snittet 18 cm ud af profilen
stolpehul også beskrevet
som A2027 e (lys gråbrunt til
grågult let leret sandet
heterogent fyld med spredte
trækulsnister og sten)
Homogent mørk sortbrun let
leret sand med trækulsnister
og stykker af rødbrændt ler.
beskrivelsen er bortkommet
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på T107 ses to stolpehuller
der ikke har fået navn, de er
snittet men ikke beskrevet.
Anlægget er muligvis en af
disse to stolper
på T107 ses to stolpehuller
der ikke har fået navn, de er
snittet men ikke beskrevet.
Anlægget er muligvis en af
disse to stolper
på T107 ses to stolpehuller
der ikke har fået navn, de er
snittet men ikke beskrevet.
Anlægget er muligvis en af
disse to stolper
homogent mørkebrunt sand
skrå sider spids bund
Mellem gråbrun let leret
sand nærmest fedtet og
meget kompakt med enkelte
trækulsnister. I profil to ses
nedgravningskanten som et
lag brungult sand der
tydeligt skær
undergrundssandbånd.
beskrivelsen bortkommet,
ses på T108
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Side 370 af 372
heterogent mellem brungråt
sand, lidt forstyrret af
dyregange, klart afgrænset.
fyld som A2279 (Heterogent
lyst gulgråt sand, klart
afgrænset)
Heterogent lyst gulgråt sand,
klart afgrænset
givetvis brugt til anlæg i
grubehuse, der i snit har vist
sig ikke at være noget, det er
dog ikke muligt at lokalisere
nummeret hverken på
tegninger eller i mapinfo
som i A2282 i fyldet
(gråbrunt let leret sand med
pletter af mørkt gråbrunt let
leret sand, enkelte store
pletter af brungråt ler samt
enkelte små pletter af
gulbrunt sand)
skærer A2282 og er dermed
yngre. Enten er der tale om
en udskiftning eller en anden
funktion eks
indgangsstøttestolpe
gråbrunt let leret sand med
pletter af mørkt gråbrunt let
leret sand, enkelte store
pletter af brungråt ler samt
enkelte små pletter af
gulbrunt sand
Lys gråbrunt let leret sand
opblandet med gulbrunt
sand samt en del pletter af
gulbrunt og gråt ler. Enkelte
stykker af trækul
stolpehul bestående af fyld
A2015 h (mørkt gråbrunt let
leret sand med pletter af lyst
gråbrunt let leret sand
stolpespor) og A2015 i (lyst
gråbrunt let leret sand.
Stolpehul)
A2284 skærer A2281
intet at se i snit
Fejlnummer, A2284 indgår i
grubehuset A2015
består af fylden A2015 j
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Side 371 af 372
(som lag b. tolket som
stolpespor) og A2015 k
(brungråt let leret sand med
pletter af gulbrunt sand)
Lyst brungråt meget let leret
sand. Klart afgrænset
diffus form i fladen, diffus
ned langs siderne, tydelig
mod bunden
rundbundet med rette sider
a) heterogent primært
bestående af lyst sand med
enkelte plamager af humøst
leret sand
b) homogent humøst
brungråt leret sand.
Anlægget er generelt meget
diffust og
undergrundslignende, men
det ligger næsten for godt til
at være dyregange. Dog er
området meget forstyrret af
dyregange.
også beskrevet under A1837
a som A1837 a1 (heterogent
mellem brungråt meget let
leret sand)
fyld som A2288 (også
beskrevet under A1837 a
som A1837 a1 (heterogent
mellem brungråt meget let
leret sand)
Homogent lys gråbrunt sand
med få trækulsnister.
Sandsynligvis nedbanket i
det rene undergrundssand
a) heterogent mellem
gråbrunt sand i blandet gul
sand i pletter
b) orangebrun ler
c) som a
a) mørk gråsort let leret
sandet homogent
trækulsholdigt fyld
b) gråbrunt let leret sandet
heterogent fyld med spredte
trækulsnister
a) mørk gråsort let leret
sandet trækulsholdigt fyld
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Side 372 af 372
b) gråbrunt let leret sandet
heterogent omrodet
undergrundssand/grus samt
to ubrændte vævevægte
(x811 og x812)
stolpe til væv
a) mørk gråsort homogent
let leret sandet
trækulsholdigt fyld
b) brunt let leret sandet
heterogent omrodet
undergrundssand/grus
tagbærende stolpe
Mørk gråbrunt til gråsort let
leret sandet homogent fyld
med spredte trækulsnister
nedgravet stolpe blandt de
tilspidsede pæle
Gråbrunt let leret sandet
heterogent fyld med spredte
trækulsnister
mørk gråbrunt let leret
sandet homogent
trækulsholdigt fyld
stolpehul. Fyld som i A1839 c
og f. Hedder også A1839 g
Tydelig afgrænset i flade og
dybde. Fladbundet med
rette sider
homogent humøst brungråt
let leret sand

lige sider, rund bund
a) homogent lys gråbrunt
sand, diffust afgrænset
b) homogent mellem
gråbrunt rent sand diffust
afgrænset
heterogent mellem gråbrunt
sand, klart afgrænset.
Undergrund= grus, i bunden.
De øverste 5-10 cm sand.
Stolpehullet er i top mod syd
forstyrret af en dyregang,
der går skråt ned gennem
stolpen
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