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Beretning for arkæologisk udgravning af 3 adskilte felter på i alt 8507 m2, forud for 
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Abstract 
Under udgravningen af tre felter på i alt 8.507 m2 blev der erkendt 4 treskibede langhuse med 
4 sæt tagbærende stolper, 5 langhuse med 3 sæt, og 3 økonomibygninger med 2 sæt. I to af 
langhusene blev fundet et husoffer i form af et lille lerkar. Der blev desuden registreret spredte 
stolpehuller og gruber, samt enkelte kogegruber. Bebyggelsen er dateret typologisk til 
perioden yngre romersk jernalder - ældre germansk jernalder. 	    
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Undersøgelsens forhistorie 
Næstved Museum blev i efteråret 2012 kontaktet af Vejdirektoratet med henblik på at udføre 
en arkæologisk forundersøgelse forud for anlæggelsen af en omfartsvej nord om Næstved i 
henhold til museumsloven og samarbejdsbeskrivelsen "Arkæologi og statens veje". 
Næstved Museum fusionerede i 2013 og opgaven blev herefter varetaget af Museum 
Sydøstdanmark. 
 
Projektet blev opdelt i etaper, således at de områder som først ville blive berørt af 
anlægsarbejdet blev undersøgt først. Den sidste og største del af strækningen blev benævnt 
Etape 5 og strækte sig over 6 km fra Kalsagervej til Ringstedgade og fra Susåen til Slagelsevej 
(se beretning for forundersøgelsen KNV00060-01). 
 

 
Figur 1: Ortofoto med traceet for omfartsvejens Etape 5 markeret med rødt. Pilen viser Felt 9, 10 og 11. 

 
Ved forundersøgelsen af Etape 5 blev der på matr. nr. 2r Ladby By, Herlufholm afdækket spor 
efter tre koncentrationer af jernalderbebyggelse med i alt mindst 8 huskonstruktioner. Ved 
forundersøgelsen blev der afrømmet mindre felter, men bebyggelsen blev kun afgrænset i 
søgegrøfterne. 
 
Der var ved forundersøgelsen af den nordlige omfartsvej fundet flere bopladsområder i den 
umiddelbare nærhed af de tre koncentrationer på matrikel 2r. Omkring 500 meter mod nordøst 
blev der fundet et mindre bopladsområde med et langhus og en økonomibygning (KNV00060-
03) og 300 meter mod nordøst var der fundet et større bopladsområde med tre langhuse og 
flere hegnsforløb. I forbindelse med anlæggelsen af den vestlige omfartsvej blev der ved den 
nuværende rundkørsel på Slagelsevej udgravet en større jernalderboplads med 15 huse 
(Rørmosegård, sb.nr. 040507-37). 
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De hidtidige fund viste altså, at der i det let kuperede landskab syd for Ladby fandtes en helt 
række mindre og større bosættelser fra jernalderen. En udgravning og datering af de tre 
bopladsområder på matr. nr. 2r ville derfor give mulighed for at besvare vigtige spørgsmål 
omkring samtidigheden af bopladserne, og dermed en unik mulighed for at undersøge 
bosættelsesmønsteret i området. 
 
Det var aftalt med Vejdirektoratet at adskilte forekomster af fortidsminder skulle have hver sit 
budget, men da de tre felter lå indenfor få hundrede meter fra hinanden på samme matrikel, 
blev der udarbejdet et samlet budget for alle tre felter. 
 
D. 18. marts 2014 blev der indsendt et budget for de tre felter, og der blev indgået en 
rådgiveraftale med Vejdirektoratet d. 3. april 2014.  
 
 

Administrative data 
Undersøgelsen er foretaget af Museum Sydøstdanmark. Originaldokumentation samt fund 
opbevares på museet. 
 
Bygherre: Vejdirektoratet, Guldalderen 12, 2640 Hedehusene. 
 
Bygherres kontaktperson: Jochen Meyer, Vejdirektoratet - Arealerhvervelse, Thomas 
Helstedsvej 11, 8660 Skanderborg. 
 
Undersøgelsen blev finansieret af bygherren (jævnfør museumslovens §27).  
 
 

Øvrige data 
Feltarbejdet blev udført i perioden 23. april til 11. juni 2014. 
 
Ansvarlig leder var museumsinspektør Jonas Christensen, der også varetog den daglige 
ledelse. Derudover deltog arkæologerne Pernille Rohde Sloth, Kim Christoffersen og Jacob 
Suhr Bisschop-Thomsen i feltarbejdet. 
 
Indtastning af dokumentation i Museernes Udgravningsdata (MUD) er foretaget af Kim 
Christoffersen, Jacob Suhr Bisschop-Thomsen og Pernille Rohde Sloth. 
GIS-data er behandlet af Jonas Christensen. 
Beretningen er udarbejdet af Pernille Rohde Sloth og Jonas Christensen. 
 
Muldafrømningen blev, både ved anlæggelsen af søer og ved udgravningen, foretaget med en 
20-25 tons gravemaskine med en 2 meter bred rabatskovl. 
 
Jordprøver er floteret af Scanflot, Kærgårdvej 4, 6560 Sommersted. 
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Topografi, terræn og undergrund 
Landskabet omkring Felt 9, 10 og 11 kan karakteriseres som et småkuperet og bølget 
morænelandskab, der ligger vest for de fladere engområder ned mod Susåen. 
 
De tre felter ligger på hver sit plateau, som i forhold til det omgivende landskab udgør relativt 
plane flader (kote 19-23). De bebyggede plateauer adskilles af lavninger. Felt 9 og 10 
adskilles af en markant sænkning samt en bakkeryg. 
 
På felterne består undergrunden overvejende af ler, dog på både Felt 9 og 10 skiftende til leret 
sand. I den vestlige del af Felt 9 optræder på kanten af en lavning et hårdt rødligt al-lag med 
blegsand. 
 
 

 
Figur 2: Danmarks Højdemodel med Felt 8-11 markeret med rødt. Pilene viser Felt 9, 10 og 11. 
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Målesystem 
Traceets afgrænsning blev afsat af museet med en GPS ud fra GIS-filer leveret af 
Vejdirektoratet. 
 
Alle anlæg, grøfter og felter blev indmålt med totalstation eller GPS. Alle opmålinger er i 
projektionen Euref 89. 
 
Alle GIS-data er transformeret til MapInfo tabeller ved hjælp af ArkDigi og er efterfølgende 
behandlet i MapInfo. Originalfiler og rettede filer opbevares på museets server. 
 
 

Udgravningsmetode 
Ved udgravningens start var der afrømmet mindre felter mellem søgegrøfterne. Felterne blev 
udvidet med en gravemaskine udstyret med rabatskovl, der afrømmede muldjorden. 
 
De fremkomne anlæg blev afrenset og indridset med skovl, markeret med nummereret pind og 
indmålt med GPS. Alle anlæg blev umiddelbart efter afrømning indført med tolkning samt 
fyldbeskrivelse i en anlægsliste på en iPad. Hovedparten af anlæggene blev efterfølgende 
snittet med spade/graveske, tegnet i målestoksforholdet 1:20 på tegnefolie (jf. tegningslisten) 
og fyldbeskrevet samt tolket i profil. 
 
Alle 12 konstruktioner blev nummereret med K-nr. (K13-K24) og beskrevet samt skitseret med 
mål i felt. Se Konstruktioner. 
 
Der blev registreret 292 anlæg på Felt 8, se Anlægslisten (A3602-A4289). Alle anlæg på 
feltet, hvad enten der er registreret ved forundersøgelsen eller udgravningen, er beskrevet i 
denne beretning. 
 
Alle fund fik et anlægsnummer i felten og er efterfølgende nummereret (X257-X334), 
beskrevet og magasineret. Se Fundlisten. 
 
Der blev taget 69 jordprøver fra de tagbærende stolpehuller i alle huskonstruktioner (K13, K14, 
K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24), samt trækulsprøver fra 11 anlæg, 
fortinsvis gruber og kogegruber. Se Prøvelisten (P235-P321). 
 
Der blev lavet 27 tegninger af profiler og konstruktioner (T51-T94). Se Tegningslisten. 
 
Der blev taget 176 fotos undervejs (D1301- D2082). Alle fotos er beskrevet i en fotobog med 
fortløbende numre genereret af kameraet. Film 1 er taget med museets kamera, mens Film 3 er 
taget med iPhone. Se Fotolisten. 
Der blev taget oversigtsfoto af feltet og konstruktioner under feltarbejdet. Der blev desuden 
taget profilbilleder med målestok af anlæggene til huskonstruktionerne. 
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Anlægsliste, fund- og prøveliste, tegningsliste samt fotoliste er indtastet i MUD samlet under 
kampagnen knyttet til Felt 9, 10 og 11 (23-04-14 udgravning). 
 
Alle anlæg blev opmålt med GPS. Opmålingsdata er efterfølgende behandlet i MapInfo og 
samlet i tabellerne Anlæg, Felt og Kote (punkter med højdeangivelse). I tabellen 
Anlægsbeskrivelser er data fra MUD (type, beskrivelse, etc) koblet sammen med GIS data. 
Anlæggene fra Felt 9, 10 og 11 er ikke udskilt, men indgår i de samlede tabeller for Etape 5.  
 
 
 

 
Figur 3: Felt 9 set mod nord. Til venstre i billedet ses det røde al-lag med blegsand på kanten af lavningen. 
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Figur 4: Felt 10 set mod nord. 
 
 

 
 

 

 

  

Figur 5: Felt 11 set mod nord-nordøst. 
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Undersøgelsens resultater 
De tre felter udgør samlet et areal på 8507 m2. På Felt 9 er der afrømmet 2585 m2, på Felt 
10 4653 m2 og på Felt 11 1269 m2. Der er registreret 292 anlæg, heraf 170 stolpehuller, 39 
gruber, 5 affaldsgruber og 5 kogegruber. Derudover fandtes 2 kulturlag, 6 grøfter (hvoraf en 
enkelt kan være oldtid), 3 fyldskifter, 1 recent nedgravning, 23 dræn, 24 naturfænomener og 
14 numre udgår. I alt blev der udskilt 12 konstruktioner, heraf 4 treskibede langhuse med 4 
sæt tagbærende stolper, 5 langhuse med 3 sæt, og 3 økonomibygninger med 2 sæt. 
 
 
Felt 9 
Felt 9 ligger på kanten af en lavning vest og sydvest for feltet. I søgegrøfterne mod nord, syd 
og øst fandtes kun enkelte kogegruber og bebyggelsen synes afgrænset på plateauet. 
 
Konstruktioner: 
På Felt 9 fremkom fem konstruktioner; to treskibede langhuse med fire tagbærende stolpesæt 
(K13 og K15), to treskibede langhuse med tre sæt (K14 og K16) og en økonomibygning med 
to sæt (17). 
Tre af bygningerne (K13-K15) ligger i feltets sydlige del på kanten af en lavning sydvest for 
husene. De tre hustomter har let varierende grundplaner. Midtskibsbredden varierer mellem 
1,8 og 2,6 m og stolpesættene er anbragt med et længdespænd på 4,9 til 6,1 m. I K13 og 
K15 er stolpesættene anbragt i to tilnærmelsesvis parallelle rækker, mens K14´s grundplan 
fremstår let trapezformet. K13 og K14 overlapper og kan ikke være samtidige, mens K15 ligger 
så tæt på de to andre huse, at den næppe heller kan være samtidig. De tre konstruktioner må 
derfor tolkes som tre faser af et langhus i en gårdsenhed. 
Den tagbærende konstruktion i K17 er 1,6 m bred og 2,6 m lang og skal muligvis knyttes til 
gårdsanlægget som økonomibygning. 
Den tagbærende konstruktion i K16 består af to tilnærmelsesvis parallelle rækker med 
tværspænd på 1,75-2 m og længdespænd på 4,75–5,15 m. Et lille offerkar blev fundet i et 
tagbærende stolpehul (se Fund nedenfor). Hustomten ligger forholdsvis solitært ca. 30 m nord 
for de øvrige huse. Da der ikke er nogle hegnsforløb bevaret på Felt 9 kan det ikke afgøres om  
K16 hører til gårdsenheden K13/K14/K15 eller om det er en selvstændig gård. 
 
Øvrige anlæg: 
På Felt 9 ligger konstruktionerne relativt ”rent” på feltet; der er generelt få anlæg ud over de 
konstruktionsrelaterede. Der er registreret fire kogegruber; de tre ligger på feltets nordlige del, 
formentlig uden for gårdstomterne. Den sidste kogegrube ligger tæt op ad K15’s tagbærende 
konstruktion og kan ikke være samtidig hermed. Kogegruberne kan potentielt set være spor 
efter aktiviteter eller produktion relateret til bebyggelsen. Der er udtaget to trækulsprøver fra 
kogegruberne (A3608: P306, A4238: P311) hvilket giver mulighed for at belyse 
kogegrubernes kronologiske placering i forhold til bopladsen. 
Gruberne forekommer spredtliggende på feltet og er for størstedelen fundtomme, hvilket 
antyder at de skal tolkes som materialetagnings-gruber. Tre af gruberne er karakteriseret som 
affaldsgruber (A3611 og A4205); Disse gruber er fundførende (X333 og X334) og ligger 
umiddelbart øst/nordøst for K13-K15. 
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Felt 10 
Felt 10 synes afgrænset til bakketoppen, dog er det muligt, at bopladssporene følger plateauet 
mod øst uden for entreprisegrænsen, hvor Ladbyvej samt nyere bebyggelse formentlig har 
ødelagt eventuelle anlægsspor. Det er således ikke muligt at konkludere om bopladsen er 
afgrænset mod øst. 
 
Konstruktioner: 
Felt 10 ligger knapt 200 m syd for Felt 9. På feltet fremkom sporene efter yderligere fem 
konstruktioner; to treskibede langhuse med fire tagbærende stolpesæt (K18 og K24), to 
treskibede langhuse med tre sæt (K19 og K20) samt et treskibet hus med to sæt tagbærende 
stolper (K21). 
Langhusene K18 og K19 repræsenterer to faser af et langhus i et gårdsanlæg beliggende i 
den sydøstlige del af feltet. Det formodes på baggrund af stratigrafien i overlappende 
stolpehuller i konstruktionernes nordøstlige hjørne, at K18 er yngre end K19. Dette 
samstemmer med den lidt øgede fundmængde (keramikskår) fra stolpehullerne tilhørende K18, 
som formentlig stammer fra nedfalden kulturjord fra husets opførselstidspunkt indeholdende 
genstande fra K19’s brugsperiode. K24 er et enkeltfaset hus af samme type placeret i feltets 
nordøstlige hjørne. De tre langhuse har tre til fire sæt tagbærende stolper placeret i to let 
krumme rækker med et tværspænd i den midterste og bredeste del på 2,20-2,60 m. 
Længdespændene er relativt store; op til 5,55 m i K24, 7,1 m i K18 og 7,50 m i K19. 
De to resterende hustomter (K20 og K21) har en smallere midtskibsbredde (1,70-1,75 m) end 
de øvrige hustomter på feltet. De tagbærende stolpesæt er i K20 anbragt i to parallelle rækker. 
Længdespændene er på henholdsvis 3,70 m (K21) og 4,40-5,30 m (K20). Den anderledes 
grundplan i de mindre bygninger K20 og K21 kan være et funktionsmæssigt udtryk og indikere 
at disse konstruktioner skal tolkes som økonomibygninger. 
Der blev ikke registreret nogen sikre hegnsforløb på feltet, så inddelingen i gårdsenheder beror 
udelukkende på den relative beliggenhed og er derfor usikker. Langhuset K24 og 
økonomibygningen K20, der er orienteret vinkelret i forhold til hinanden, tilhører formentlig 
samme nordlige gårdsanlæg. Det to-fasede hus K18 / K19 tilhører en sydlig gårdsendhed. 
Økonomibygningen K21 ligger midt imellem og det kan ikke afgøres hvilken gårdsenhed den 
hører til (den ligger dog en smule tættere på den sydlige gårdsenhed, hvor der ikke er påvist 
andre økonomibygninger). Der har altså ligget 2 gårdsanlæg på feltet, enten to samtidige 
gårde eller én gård i to faser, hvor den udtjente gård er blevet erstattet af en ny placeret 40 
meter fra den gamle tomt. Langhuset i begge gårdsanlæg har samme orientering, hvilket kunne 
tyde på at de er samtidige eller opført umiddelbart efter hinanden. 
 
Øvrige anlæg: 
På Felt 10 forekommer der spredtliggende gruber samt en enkelt kogegrube. Enkelte gruber er 
karakteriseret som affaldsgruber og er placeret i nærheden af langhusene, heraf er en 
fundførende grube placeret umiddelbart nordvest for K18/K19 (A3729, X323). 
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Felt 11 
Bopladssporene på Felt 11 forekommer som en lille isoleret bebyggelse afgrænset af en stor 
lavning mod nordøst og øst samt en mindre mod syd. Mod nord og vest fremkom ingen 
oldtidsanlæg i grøfterne. 
 
Konstruktioner: 
Felt 11 ligger 70 meter nordvest for Felt 10 og rummer det treskibede langhus K22 med fire 
tagbærende stolpesæt (det 2. sæt fra øst består kun af en enkeltstående stolpe). De 
tagbærende stolper er placeret i to tilnærmelsesvis parallelle rækker med tværspænd på ca. 
1,80 m, i det østligste sæt er tværspændet dog kun på 1,40 m. Længdespændet varierer 
mellem 3,90 og 5,50 m. Knap 20 m nord herfor er fundet en staklade, som kan være relateret 
til K22. 
Anlægssporene på Felt 11 tolkes som en enkelt gårdsenhed med langhus og tilhørende 
staklade eller økonomibygning. Orienteringen på K22 er den samme som langhusene på Felt 
10, hvilket kunne antyde en forbindelse. 
 
Øvrige anlæg: 
Enkelte fundtomme gruber (eller bund heraf) fremkom spredt på Felt 11, men der fandtes ikke 
yderligere anlæg som kunne knyttes til bebyggelsen. 
 
 
  



  KNV00060-05 
Rørmosegård II 

 

 13 

  



  KNV00060-05 
Rørmosegård II 

 

 14 

Fund og prøver 
Der er i alt hjemtaget fund fordelt over 12 fundnumre fra Felt 9 og 10 (X257, X323-X334). Der 
blev ikke gjort nogen genstandsfund på Felt 11. 
 
Fundene består udelukkende af keramik. På Felt 10 fremkom fund fra fem af de tagbærende 
stolpehuller i henholdsvis K18 (X318, X319 og X321), K19 (X316) samt K24 (X320). 
De resterende fund stammer fra affaldsgruber på Felt 9 og 10 samt et fyldskifte karakteriseret 
som bunden af et kulturlag beliggende delvist under K24 (A4289). 
Intet af keramikken er ornamenteret, men der optræder enkelte randskår; som helhed 
samstemmer fundene med den typologiske datering af hustomterne. 
 
I to konstruktioner (Felt 9, K16, A3805 og Felt 10, K18, A3653) blev der fundet et husoffer i 
form af et lille lerkar nedgravet i stolpehullet til en tagbærende stolpe. Både K16 og K18 er 
treskibede langhuse; K16 med tre sæt tagbærende stolper og K18 med fire sæt tagbærende 
stolper. I begge konstruktioner forekom husofferet i et stolpehul på husets nordside i den 
østlige ende. I K16 var det lille kar blevet nedsat i det første tagbærende sæt fra øst og i K18 i 
det 2. sæt fra øst. I K16 var karret placeret i østre side af stolpehullet. Der kunne ikke iagttages 
et stolpespor i anlægget, men karret har formodentlig været placeret i pakfylden ved siden af 
stolpen, muligvis da huset blev opført, men dette kan ikke entydigt afklares. I K18 var det 
deponerede kar dårligt bevaret og er optaget i 20 mindre stykker. Karret kan dog 
karakteriseres som et miniaturekar eller en kop med hank. Her blev karfragmenterne fundet i 
bunden af stolpehullet, det var dog ikke muligt at klarlægge offerkarrets oprindelige placering. 
Der findes mange eksempler på husofringer af lerkar og andre genstande i stolpehuller, 
væggrøfter, ildsteder mv. fra jernalderen, og formentlig dækker ofringerne ønsket om gudernes 
gunst eller beskyttelse af huset samt menneskene og dyrene heri (Henriksen 1998:191ff). 
Specielt lerkar – både miniaturekar samt mere almindelige husholdningskar – er velkendte 
husofringer i jernalderens huse. Et fællestræk i det midt- og sydsjællandske materiale synes at 
være, at lerkarrene er nedsat i husets nordlige langside, ofte i det andet stolpesæt fra øst. 
 
Der er hjemtaget i alt 69 jordprøver til flotering (P235-P304) fra hustomter samt 11 
trækulsprøver (P306-P321) fra diverse anlæg på felterne. 
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Konklusion 
Opsummerende bidrager udgravningen til kortlægningen af bebyggelsen i yngre romersk og 
ældre germansk jernalder i Næstveds vestlige omegn. Bopladsområderne er beliggende på 
afgrænsede plateauer og det omgivende landskab har opfyldt kriterierne i forhold til dyrkbare 
markarealer og engområder til dyrehold. Generelt har der i området syd for Ladby været ideelle 
omstændigheder i forhold til oldtidsbebyggelse. Omtrentligt 100 m syd for Felt 10 og 11 er 
der tidligere undersøgt en boplads – Rørmosegård NÆM1995:111 - fra samme periode 
(Jørgensen & Christensen 1996:12ff). På et 5.500 m2 stort areal blev afdækket 15 hustomter, 
som formentlig udgør 1-2 gårdsanlæg med op til 4 faser, dateret til yngre romersk jernalder til 
ældre germansk jernalder. 
Sammenholdt med nærværende udgravning er der dermed kortlagt et bebyggelsesmønster i 
området vest for Næstved bestående af enkeltliggende gårde på de afgrænsede bakketoppe. 
Generelt synes bebyggelsen at være tilpasset topografien karakteriseret ved små plateauer og 
bakketoppe adskilt af våde lavninger i terrænet. Bebyggelsen har altså ikke form som en 
egentlig landsbystruktur, omend de enkeltliggende gårde kan have været samtidige og have 
haft et landsbylignende samarbejde samt fællesressourcer. 
 
Litteratur: 
Henriksen, M.B. 1998. Guden under gulvet – ofringer under fynske huse fra ældre jernalder. 
Fynske minder 1998. Odense, s. 191-212. 
 
Jørgensen, A.B. & J. Christensen 1996. Rørmosegård – en jernaldergård ved Næstved. Liv og 
Levn 10, 1996, s. 13-17. 
 
 
 

Fremtidigt arbejde 
Museum Sydøstdanmark anser sagen som afsluttet og arealet er frigivet til anlægsarbejde. 
Syd for Ladby er der i forbindelse med de arkæologiske undersøgelser forud for anlæggelsen 
af Næstved Nordlige Omfartsvej registreret bopladsspor fra jernalder på næsten hvert et 
plateau eller hver en bakketop i terrænet. Området har i forhold til oldtidsbopladser optimale 
terrænforhold. Ved eventuelt fremtidigt anlægsarbejde på omkringliggende arealer bør der 
derfor foretages en arkæologisk forundersøgelse, med henblik på afgrænsning af de påtrufne 
bopladslokaliteter samt udnyttelsen af landskabets topografi igennem forhistorien i dette 
område.  
 
 
 
 
Museum Sydøstdanmark d. 01-06-2015 
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Konstruktioner 
 
K13 
 

 
 

A3689 6,05 A3692 5 A3693 5,26 A3686 
2,28  2,4  2,28  2,28 

A3688 6,15 A3691 4,8 A3694 5,36 A3612 
 
§ Konstruktionstype: Treskibet langhus med fire sæt tagbærende stolper. 
§ Dimensioner: Tagbærende konstruktion: Min. 16,3 m langt og min. 2,4 m bredt. 

Tværspændet mellem de tagbærende stolper er meget ensartet hele huset igennem 
(gennemsnitligt 230 cm). Længdespændet varierer en smule, idet husets to midterste 
tagbærende sæt er placeret med det korteste længdespænd (490 cm), mens det største 
spænd forekommer mellem husets to vestligste stolpesæt. Orientering: Øst-vest. 

§ Anlæg: A3612, A3686, A3688, A3689, A3691, A3692, A3693, A3694. 
Fyld: Lyst gråbrunt, svagt humøst, let leret sand med lidt iblanding af undergrundssand. 
Enkelte trækulsnister. 

§ Fund og prøver: P235, P236, P237, P238, P239, P240, P241, P242 
§ Tegninger: T72, T73 
§ Undergrund: Undergrunden består af leret sand og sandet ler i beige og gulbrune nuancer. 
§ Terræn: Konstruktionen er placeret på et forholdsvist jævnt plateau i et lettere kuperet 

terræn. Terrænet er relativt jævnt mod nord, mod øst falder terrænet let mod en lavning på 
den modsatte side af Ladbyvej. Mod syd stiger terrænet mod en mindre bakke. Mod vest 
falder terrænet mod en mindre lavning, hvorefter det stiger lidt igen. I lavningen ses et al-
lag, især tydeligst mod nordvest. 

§ Metode: Alle tagbærende stolper er snittet på tværs af husets længderetning, og tegnet i 
1.20. Der er lavet en skitse af grundplanen i felt med mål i cm, taget fra centrum af anlæg 
eller evt. stolpespor (T73). Fotodokumentation er foretaget ved oversigtsfotos og fotos af 
hvert enkelt stolpesnit. Der er taget jordprøver fra alle tagbærende anlæg. 
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§ Tolkning: Treskibet langhus i 2-3 faser. K13 og K14 overlapper og kan ikke have været 
samtidige. K13, K14 og K15 kan være tre faser af samme hus. En anden mulighed er, at et 
eller to af husene har fungeret som økonomibygning, dette kan dog ikke endegyldigt 
afklares. Der er intet overlap mellem anlæggene i de forskellige konstruktioner, så 
stratigrafien husene imellem kan ikke afklares. 

§ Datering: Hustypologi, yngre romersk- eller ældre germansk jernalder. 
 
 
 

 
Figur 6: K13 set mod øst. 
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K14 
 

 
 

A4222 5,25 A4211 5,45 A3690 
1,8  2,45  2,5 

A4227 5,2 A4212 5,65 A3687 
 
§ Konstruktionstype: Treskibet langhus med tre sæt tagbærende stolper. 
§ Dimensioner: Min. 10,85 m langt og min. 2,5 m bredt. Den tagbærende konstruktion 

fremstår let trapezformet, idet det vestligste tværspænd er kortest og det østligste længst. 
Længdespændene er relativt ensartede på gennemsnitligt 520 cm (vest) og 555 cm (øst). 
Orientering: Øst-vest. 

§ Anlæg: A3687, A3690, A4227, A4212, A4222, A4211 
Fyld: Generelt lyst gråbrunt, svagt humøst, let leret sand med iblanding af 
undergrundssand. Enkelte trækulsnister. Flere anlæg har pletter af jernudfældning. 

§ Fund og prøver: P243, P244, P245, P246, P247, P248 
§ Tegninger: T74, T75 
§ Undergrund: Undergrunden består af leret sand og sandet ler i beige og gulbrune nuancer. 
§ Terræn: Konstruktionen er placeret på et forholdsvist jævnt plateau i et lettere kuperet 

terræn. Terrænet er relativt jævnt mod nord, mod øst falder terrænet let mod en lavning på 
den modsatte side af Ladbyvej. Mod syd stiger terrænet mod en mindre bakke. Mod vest 
falder terrænet mod en mindre lavning, hvorefter det stiger lidt igen. I lavningen ses et al-
lag, især tydeligst mod nordvest. 

§ Metode: Alle tagbærende stolper er snittet på tværs af husets længderetning, og tegnet i 
1.20. Der er lavet en skitse af grundplanen i felt med mål i cm, taget fra centrum af anlæg 
eller evt. stolpespor (T75). Fotodokumentation er foretaget ved oversigtsfotos og fotos af 
hvert enkelt stolpesnit. Der er taget jordprøver fra alle tagbærende anlæg. 

§ Tolkning: Let trapezformet treskibet langhus med tre sæt tagbærende stolper. Evt. en 
økonomibygning. K13 og K14 overlapper og kan ikke have været samtidige. Der er intet 
overlap mellem anlæggene i konstruktionerne, så stratigrafien husene imellem kan ikke 
afklares. 
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§ Datering: De relativt store længdespænd på 5,2-5,6 m og tværspænd på 1,8-2,5 m 
indikerer en typologisk datering i romersk jernalder. Den trapezformede grundplan kan dog 
antyde en datering i førromersk jernalder, men konstruktionen synes dog at have smallere 
midtskibsbredde samt større længdespænd end førromerske konstruktioner normalt har. 

 
 
 

 
Figur 7: K14 set mod vest. 
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K15 
 

 
 

A4214 5,7 A3620 6,1 A3675 6,1 A3676 
2  2,4  2,6  2,5 

A4215 5,8 A3622 6 A3679 5,7 A3677 
 
§ Konstruktionstype: Treskibet langhus med fire sæt tagbærende stolper. 
§ Dimensioner: Min. 17,5 m langt og 2,5 m bredt. Tværspændet i det vestligste stolpesæt er 

markant smallere end de øvrige. Konstruktionen har det største længdespænd imellem de 
to midterste fag og relativt ensartede længdespænd i enderne. Orientering: Øst-vest. 

§ Anlæg: A3620, A3622, A3675, A3676, A3677, A3679, A4214, A4215 
§ Fund og prøver: P249, P250, P251, P253, P252, P254, P255, P256 
§ Tegninger: T70, T76, T77 
§ Undergrund: Undergrunden består primært af beige og gulbrunt sand, og sandet ler. 
§ Terræn: Konstruktionen er placeret på et forholdsvist jævnt plateau, i et lettere kuperet 

terræn. Mod øst stiger terrænet en smule, for derefter at falde ned mod en lavning på 
modsatte side af Ladbyvej. Mod vest falder terrænet ned mod en lavning, der grænser sig 
tæt op ad husets vestlige anlæg (A4214 og A4215). Mod syd stiger terrænet mod en 
mindre bakke. I lavningen mod vest ses et al-lag, der ses tydeligst mod nordvest. 

§ Metode: Alle tagbærende stolper er snittet på tværs af husets længderetning (bortset fra 
A3622, der er snittet i længderetningen, som blev snittet i søgegrøften). Alle stolper er 
tegnet i 1:20 og fotodokumenteret med oversigtsfotos, samt fotos af hver enkelt stolpesnit. 
Der er lavet en skitse af grundplanen i felt med mål i cm, taget fra centrum af anlæg eller 
evt. stolpespor (T77). Der er taget jordprøver fra alle tagbærende stolper. 

§ Tolkning: K15 ligger syd for og tilnærmelsesvist parallelt med K14/K13. K13 og K15 kan 
være to faser af samme hus. K14 kan være en økonomibygning knyttet til K15, men det kan 
ikke endeligt afklares. Der er intet overlap mellem anlæggene i de forskellige konstruktioner, 
så stratigrafien husene imellem kan ikke afklares. 

§ Datering: Hustypologisk skal konstruktionen formentlig dateres til yngre romersk eller ældre 
germansk jernalder på baggrund af de store længdespænd. 
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K16 
 

 
 

A4209 5,25 A4204 4,75 A3805 
1,75  2  1,8 

A4208 5,05 A4203 4,7 A3804 
 
§ Konstruktionstype: Treskibet langhus med 3 sæt tagbærende stolper. 
§ Dimensioner: Min. 10 m langt og min. 2 m bredt. Konstruktionens langsider fremstår 

ganske let krumme. Længdespændene imellem de tagbærende stolpefag er på 475-525. 
Orientering: vest - øst. 

§ Anlæg: A3804, A3805, A4204, A4209, A4208, A4203 
Fyld: Generelt lidt mere leret fyld i nordlig række tagbærende stolper. 

§ Fund og prøver: X257 (lille offerkar med hank fra A3805), P258, P259, P260, P261, 
P262, P263 

§ Tegninger: T80 
§ Undergrund: Undergrund af leret sand, skiftende til ler. 
§ Terræn: Forholdsvist plant lille plateau. 
§ Metode: Yderligere tagbærende stolper er eftersøgt både mod øst og vest uden held. Alle 

tagbærende stolper er snittet med spade/ske samt tegnet i profil i 1:20 og 
fotodokumenteret. Østligste sæt tagbærende stolper var snittet øst-vest ved 
prøvegravningen, og blev ved udgravningen renset op samt gentegnet. Alle andre 
tagbærende stolper er snittet nord-syd. Ved oprensning af profilen i A3805 dukkede side 
og rand af et næsten helt lille lerkar op. Efter tegning, beskrivelse og fotodokumentation af 
anlægget blev lerkarret udgravet og hjemtaget. Der er lavet en skitse af grundplanen i felt 
med mål i cm, taget fra centrum af anlæg eller evt. stolpespor (T80). Slutteligt er der taget 
oversigtsfotos af huset, og der er taget jordprøver til flotering. 

§ Tolkning: Treskibet langhus i én fase. 
§ Datering: : Hustypologi samt det lille lerkar tyder på en datering af huset til romersk eller 

ældre germansk jernalder, formentlig yngre romersk jernalder. 
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K17 
 

 
 

A3701 2,6 A3704 
1,6  1,63 

A3603 2,5 A3703 
 
§ Konstruktionstype: Treskibet hus med to sæt tagbærende stolper. 
§ Dimensioner: Den tagbærende konstruktion: Min. 260 cm langt og min. 160 cm bredt. De 

to tagbærende stolpefag har ensartede tværspænd. Orientering: VSV-ØNØ. 
§ Anlæg: A3603, A3704, A3701, A3703 

Fyld: Lyst gråbrunt ler med enkelte trækulsnister. 
§ Fund og prøver: P264, P265, P266, P267 
§ Tegninger: T71 
§ Undergrund: Undergrund af gulbrun, stiv ler. 
§ Terræn: Forholdsvis jævnt plateau, der falder let mod øst. 
§ Metode: Alle tagbærende stolper er snittet med spade/ske samt tegnet i profil i 1:20. Der 

er lavet en skitse af grundplanen i felt med mål i cm, taget fra centrum af anlæg eller evt. 
stolpespor. Slutteligt er der taget oversigtsfotos af huset, og der er taget jordprøver til 
flotering. 

§ Tolkning: Økonomibygning, formentlig tilhørende langhus K13, K14 eller K15 på samme 
felt. 

§ Datering: Bygningen kan ikke dateres nærmere end til jernalder på baggrund af type og 
dimensioner. K17 formodes dog at være tilknyttet de øvrige bebyggelsesspor på feltet, og 
dateres foreløbigt til yngre romersk eller ældre germansk jernalder. 
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K18 
 

 
 

A3887 4,8 A3889 7 A3653 7,1 A4267 
2  2,5  2,2  2,05 

A3892 4,8 A3890 7 A3660 7,1 A4266 
 
§ Konstruktionstype: Treskibet langhus med 4 sæt tagbærende stolper. 
§ Dimensioner: 18,90 m langt og 2,50 m bredt. Bredden er mindst nær husets ender og 

bredest i de to centrale stolpesæt. Den tagbærende konstruktion er således let krum. 
Længdespændet er mindst i vest og længst imellem de tre østligste sæt. Orientering: 
vestnordvest-østsydøst. 

§ Anlæg: A4266, A3892, A3887, A3889, A4267, A3653, A3660, A3890 
Fyld og stratigrafi: Gråbrunt, let humøst ler. Andet sæt tagbærende stolper fra vest står i 
leret  sand. Stolpehullerne er generelt meget brede (se profiltegninger). 
Et dræn skærer 3 af de tagbærende stolper i sydsiden. Stratigrafi mellem A4267 (K18) og 
A4268 (K19) antyder at K18 kan være yngre end K19 (se tegning af A4267). 

§ Fund og prøver: P268, P269, P270, P271, P272, P273, X317, X318, X319, X321 
Tre af de tagbærende stolpehuller indeholdt keramik, heriblandt ét randskår - muligvis fra 
romersk jernalder. 

§ Tegninger: T82, T83 
§ Undergrund: Overvejende af ler i østlig halvdel, skiftende til leret sand omkring andet sæt 

tagbærende stolper fra vest. 
§ Terræn: Jævnt plateau på bakketop i småbakket landskab. 
§ Metode: De tagbærende stolper er snittet på den længste led, eller i forhold til bedst 

mulige profil i relation til dræn. Tegnet i 1:20. Der er taget fotos af profilsnit, samt 
oversigtsfotos. Der er taget jordprøver af 6 tagbærende stolper. 
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§ Tolkning: Der er to faser af huset, K18 er muligvis en yngre fase af en hustomt, som har 
efterfulgt K19. K18 ligger tæt på feltets østlige grænse samt kanten af entreprisegrænsen. 
Det formodes dog, at K18 er fuldstændig frilagt, da det østligste tagbærende stolpesæt er 
indsnævret til samme bredde som det vestligste. 

§ Datering: Hustypologisk, yngre romersk- eller ældre germansk jernalder. 
 
 
 

 
Figur 8: K18 set mod vest. 
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K19 
 

 
 

A3891 7,5 A3654 6,75 A4268 
2,25  2,6  2,2 

A4265 7,5 A3656 6,75 A4269 
 
§ Konstruktionstype: Treskibet langhus med 3 sæt tagbærende stolper. 
§ Dimensioner: Min. 14,25 m langt og 2,60 m bredt. Tværspændene er i husets ender er 

mindre end i husets centrale stolpesæt. Længdespændet er imellem de vestligste 
stolpesæt på 7,50 m og i de østligste 6,75 m. 

§ Anlæg: A4269, A4268, A4265, A3891, A3654, A3656 
Fyld og stratigrafi: Lyst gråbrunt, let humøst ler med iblanding af undergrundsler i de to 
østligste sæt. Vestligste sæt er let humøst, let leret sand med iblanding af undergrunds-
sand. En moderne drængrøft skærer stolpehullet A4269. Stratigrafi mellem A4267 (K18) 
og A4268 (K19) antyder at K18 kan være yngre end K19 (se tegning af A4267). 

§ Fund og prøver: P274, P275, P276, P277, P278, P279, X316 
Fund: Enkelte stykker keramik i A4269. 

§ Tegninger: T87 
§ Undergrund: Undergrund overvejende af gulbrunt ler, skiftende til gulbrunt, leret sand. 
§ Terræn: Jævnt plateau på bakketop i småbakket landskab. 
§ Metode: Alle tagbærende stolper er snittet og tegnet i 1:20. Stolper er snittet i forhold til 

bedst mulige profil. Der er taget fotos af profilsnit, samt oversigtsfotos. Jordprøver fra alle 
tagbærende stolper til flotering. 

§ Tolkning: Treskibet langhus i to faser (K18 og K19). K19 ligger tæt på feltets østlige 
grænse samt kanten af entreprisegrænsen, og endnu et tagbærende sæt kan befinde sig 
længere mod øst. Tværspændene i endesættende er dog let indsnævret i forhold til 
midtskibsbredden i det centrale sæt. 

§ Datering: Hustypologisk skal K19 med de store længdespænd formentlig placeres i yngre 
romersk eller ældre germansk jernalder. 
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K20 
 

 
 

A3716 1,4 A3717 
4,3  4,55 

A3854 1,75 A3718 
5,3  5,33 

A3747 1,76 A3746 
 
§ Konstruktionstype: Treskibet langhus med 3 sæt tagbærende stolper. 
§ Dimensioner: Min. 9,80 m langt og 1,75 m bredt. Tværspændene varierer imellem 1,75 m i 

det to sydligste sæt til 1,40 m i det nordligste sæt. Længdespændene er på ca. 5,30 m i 
syd og 4,30-4,55 i nord. Orientering: nordnordvest-sydsydøst. 

§ Anlæg: A3747, A3746, A3716, A3717, A3718, A3854 
Fyld: Gråbrunt, humøst ler med trækulsnister, blandet med gulbrunt undergrundsler. 

§ Fund og prøver: P280, P281, P282, P283, P284, P285 
§ Tegninger: T51, T52, T85 
§ Undergrund: Undergrund af gulbrunt ler. 
§ Terræn: Forholdsvis jævnt plateau, let hældende mod syd. 
§ Metode: Tagbærende stolpehuller er snittet nord-syd og øst-vest. De fleste er snittet i 

prøvegravningen, og derfor af flere personer. Profilsnit af tagbærende stolper er tegnet i 
1:20. Der er taget oversigtsfotos. Jordprøver er udtaget fra alle tagbærende stolper til 
flotering. 

§ Tolkning: Treskibet langhus, eventuelt økonomibygning knyttet til K24. Alternativt en 
bygning eller overdækning i forbindelse med et hegn. Stolperne A3928 og A3929 kunne 
godt ligne et ekstra sæt på planen, men da de er noget mindre og har andet fyld tolkes de 
ikke som del af konstruktionen. 

§ Datering: Typologisk skal konstruktionen formentlig henføres til romersk eller ældre 
germansk jernalder. 
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K21 
 

 
 

A3929 1,65 A3930 
3,5  3,7 

A3878 1,7 A4279 
 
§ Konstruktionstype: Bygning bestående af fire stolper.  
§ Dimensioner: Min. 1,7 m bredt og 3,7 m langt. Dimensionerne antyder, at der er tale om en 

3-skibet konstruktion. Orientering: Nordnordøst-sydsydvest. 
§ Anlæg: A4279, A3878, A3929, A3930  

A4279 eftersøgt og fundet nedgravet i A3881, som er ældre end K21. 
§ Fund og prøver: P286, P287, P288, P289 
§ Tegninger: T84 
§ Undergrund: Undergrund af ler. 
§ Terræn: Let faldende mod vest. 
§ Metode: Tagbærende stolper er snittet med spade og ske, tegnet i 1:20. 

Fotodokumentation af profilsnit, samt oversigtsfotos. Jordprøver er udtaget fra alle 
tagbærende stolper. 

§ Tolkning: Treskibet økonomibygning.  
§ Datering: Typologisk er konstruktionen ikke særlig signifikant, men kan formentlig med 

rimelig sikkerhed henføres til jernalder. Det formodes, at K21 skal knyttes til den øvrige 
bebyggelse på feltet. 
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K22 
 

 
 

A3906 5,4 A3912 8,95 A3924 
1,78  1,86    1,4 

A3834 5,5 A3911 5 A3923 3,9 A3925 
 
§ Konstruktionstype: Treskibet langhus. 
§ Dimensioner: Min. 14,40 m langt og min. 1,86 m bredt. De tagbærende stolper er placeret 

i to tilnærmelsesvis parallelle rækker, dog er hustomtens østligste stolpesæt lidt smallere. 
Længdespændet mellem stolpesættene er også mindst i den østlige ende. Orientering: 
vest-øst med en lille drejning mod nordvest. 

§ Anlæg: A3912, A3911, A3906, A3924, A3923, A3925, A3834 
Fyld: Lyst gråbrunt, svagt humøst ler. 

§ Fund og prøver: P296, P297, P298, P299, P300, P301, P302 
§ Tegninger: T90, T91 
§ Undergrund: Undergrund overvejende gulbrunt ler med indslag af gråligt ler. 
§ Terræn: Relativt lavtliggende, forholdsvist jævnt plateau i småbakket terræn. 
§ Metode: Alle tagbærende stolper er snittet på tværs af husets længderetning, undtagen 

A3834 (snittet i forundersøgelse). Fotodokumentation af de enkelte stolpehuller, samt 
oversigtsfotos. Jordprøver fra alle tagbærende stolper. 

§ Tolkning: Treskibet langhus i én fase, med 3 sæt tagbærende stolper samt en 
enkeltstående tagbærende i husets 2. fag fra øst, hvor stolpehullet fra den modstående 
tagbærende stolpe formentlig er gået tabt. Stolpehullerne har en pæn dybde, så den 
manglende makker til A3923 kan kun være pløjet bort hvis den ikke har været nær så langt 
ned i undergrunden. Den kan eventuelt have været anbragt på en sten. 

§ Datering: Hustypologi, yngre romersk- eller ældre germansk jernalder. 
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K23 
 

 
 

A3894 2,55 A 
2,55  2,7 

A3895 2,55 A3898 
 
§ Konstruktionstype: 4 stolpe anlæg / staklade. 
§ Dimensioner: Anlægget er tilnærmelsesvist kvadratisk. Stolperne i konstruktionen står med 

en afstand på 2,55-2,70 m. 
§ Anlæg: A3895, A3900, A3898, A3894. 

A3896 og A3897 indgår måske i konstruktionen, og er formentlig samtidige med K23. 
§ Fund og prøver: P303, P304 
§ Tegninger: T92 
§ Undergrund: Undergrund af sandet ler. 
§ Terræn: Terrænet er let hældende mod øst og sydøst. 
§ Metode: De tagbærende stolpehuller er snittet og tegnet i 1: 20. Fotodokumentation ved 

oversigtsfotos. Der er taget jordprøver til flotering fra A3895 og A3900. 
§ Tolkning: 4 stolpe anlæg eller staklade. Formentlig tilhørende langhuset K22. 
§ Datering: Typen kendes i jernalder og middelalder. K23 formodes at være samtidig med 

K22. 
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K24 
 

 
 

A4263 5,35 A4271 5,15 A4285 5,55 A4283 
1,85  2,55  1,9  1,75 

A4262 5,35 A4272 5,15 A4282 5,55 A4284 
 
§ Konstruktionstype: Treskibet langhus med 4 sæt tagbærende stolper. 
§ Dimensioner: Min. 2,55 m bredt og 14,05 m langt. Tværspændet er kortest i det østligste 

stolpesæt og bredest i 2. sæt fra vest. Længdespændene er relativt ensartede igennem 
huset, dog en smule længere i enderne. Orientering: vestnordvest-østsydøst. 

§ Anlæg: A4283, A4271, A4272, A4284, A4282, A4285, A4262, A4263 
Der er ved A4284 gravet 10-15 cm mere af i fladen, end ved A4283, og det fremstår i 
profil derfor ikke så dybt som A4283 i samme sæt. 

§ Fund og prøver: P290, P291, P292, P293, P294, P295, X320 
Fund: Enkelte keramikskår - bl.a. et randskår. 

§ Tegninger: T70, T88, T94 
§ Undergrund: Undergrund af gulbrun ler. 
§ Terræn: Let hældende mod vest. 
§ Metode: De tagbærende stolpehuller er snittet og tegnet i 1: 20. Den østlige del blev først 

fundet ved den sidste udvidelse af Felt 10, og er derfor registreret sidst. 
Fotodokumentation ved oversigtsfotos med landmålerstokke i de tagbærende stolper. Der 
er taget jordprøver til flotering. 

§ Tolkning: Treskibet langhus i 1 fase, muligvis sammenhørende med K20, der ligger 
vinkelret i forhold til K24. 

§ Datering: Hustypologi + fund, muligvis yngre romersk jernalder. 
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Anlægsliste 
 
A Nr Type Datering Beskrivelse K Nr Fund T Nr Felt 
A3602 Dræn Nutid         Felt 9 
A3603 Tagstol

pehul 
Jernalder Anlægget er snittet sydøst-nordvest. 

Ø= 28 cm. 
D= 25 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt ler med lidt iblanding af undergrundsler. 
Spredte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrun, stiv ler. 

K17 P267 T71 Felt 9 

A3608 Koge-
/ildgru
be 

Oldtid Prøvesnit, ikke tegnet. 
Dybde: Ca. 10 cm, samt sodet nedsivning. 
Fyld: Gråbrunt, leret sand med sodning, samt stumper og 
nister af trækul. Lidt ildskørnet sten. Trækulsprøve 
hjemtaget. 

  P306 T81 Felt 9 

A3609 Koge-
/ildgru
be 

Oldtid Prøvesnit, ikke tegnet. 
Dybde: Ca. 10 cm 
Lyst gråbrunt, leret sand med lidt sodning og omsat trækul. 
Enkelte ildskørnede sten.  
Undergrund af gulbrunt ler. 
Tolkning: Bund af kogegrube. 

    T81 Felt 9 

A3610 Dræn Nutid         Felt 9 
A3611 Affalds

grube 
Jernalder Anlægget er snittet vest-øst. 

Ø= 226 cm. 
D= 21 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst, leret sand med enkelte trækulsnister, 
samt enkelte keramikstumper. 
b) Undergrund af orangebrunt, leret sand med en del al. 

  X334 T79 Felt 9 

A3612 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 57 cm. 
D= 32 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, sandet ler. Enkelte trækulsnister. Lidt 
iblanding af undergrundssand. 
b) Undergrundssand med lidt iblanding af (a), 
c) Undergrund af en blanding af beige og gulbrunt, leret 
sand. 

K13 P241 T48, 
T72 

Felt 9 

A3613 Dræn Nutid         Felt 9 
A3614 Dræn Nutid         Felt 9 
A3615 Dræn Nutid         Felt 9 
A3619 Grube   Brungråt, leret sand med enkelte trækulsnister og en del 

opblanding med undergrund.  
D=20 cm. 

      Felt 9 

A3620 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 86 cm. 
D= 43 cm. 
Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, leret sand med lidt iblanding og pletter af 
undergrundssand. Spredte trækulsnister. 
b) Undergrundssand med lidt iblanding af (a). Enkelte 
trækulsnister. 
c) Mest undergrundssand med en anelse iblanding af (a). 
d) Undergrund af leret sand/sandet ler, i en blanding af 
gulbrune, orange og grøngrå nuancer. 
Tolkning: Tagbærende stolpe. 

K15 P254 T48, 
T76 

Felt 9 

A3621 Koge-
/ildgru
be 

Oldtid Mørkt, brungråt, leret sand med mange trækulsnister og 
kraftig opblanding med undergrund. Bund af kogegrube. 

      Felt 9 
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A Nr Type Datering Beskrivelse K Nr Fund T Nr Felt 
A3622 Tagstol

pehul 
Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 80 cm. D= 46 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
Beskrivelse jf. T48. 
a) Lyst gråbrunt, leret sand med lidt iblanding og pletter af 
undergrundssand. Spredte trækulsnister. 
b) Undergrundssand med lidt iblanding af (a). Enkelte 
trækulsnister. 
c) Undergrund af leret sand/sandet ler, i en blanding af 
gulbrune, orange og grøngrå nuancer. 
Tolkning: Tagbærende stolpe. 

K15 P251 T48, 
T76 

Felt 9 

A3624 Dræn Nutid         Felt 9 
A3649 Dræn Nutid         Felt 10 
A3650 Grube   Anlægget er snittet sydvest-nordøst. 

Ø= > 120 cm. D= 68 cm. 
Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund. 
a) Brungråt, humøst, sandet ler med en del trækulsnister. 
b) Mørkt brungråt til sort, humøst, sandet ler. 
c) Gulbrunt undergrundsler. 
d) Homogent, brunt, humøst ler (dræn A3651). 
e) Undergrund af gulbrunt ler. 

  P312 T89 Felt 10 

A3651 Dræn Nutid         Felt 10 
A3652 Dræn Nutid         Felt 10 
A3653 Tagstol

pehul 
Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er tegnet i prøvegravningen. Oprenset og 
gentegnet. 
Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 100 cm. D= 38 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Gråbrunt, svagt humøst ler med iblanding af 
undergrundsler, samt små pletter af jernudfældning. 
Enkelte trækulsnister. 
b)Gråbrunt, svagt humøst ler blandet med undergrundsler. 
Kun enkelte små pletter af jernudfældning. Enkelte 
trækulsnister. Svært at sige om (b) er et særskilt lag. 
c) Undergrund af gulbrunt ler. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K18. 

K18 P272, 
X317 

T53, 
T82 

Felt 10 

A3654 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 58 cm. D= 36 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt/brungråt, let humøst ler med iblanding af 
undergrundsler. Enkelte trækulsnister. 
b) Som (a), men lidt mørkere. 
c) Undergrund af gulbrunt ler med indslag af gråt ler. 

K19 P277 T86 Felt 10 

A3655 Dræn Nutid         Felt 10 
A3656 Tagstol

pehul 
Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er tegnet i prøvegravningen. Oprenset og 
gentegnet i udvidet undersøgelse. 
Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 68 cm. D= 38 cm. 
Anlægget består af 5 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let humøst ler med iblanding af 
undergrundsler. Enkelte stumper af skørnet sten. Enkelte 
trækulsnister - stolpespor. 
b) Lyst gråbrunt ler, blandet med undergrundsler, Enkelte 
trækulsnister - nedgravningsspor. 
c) Næsten kun undergrundsler, lidt iblanding af (b). 
d) Grå, meget stiv ler. 
e) Lomme af brungråt sand. 
f) Undergrund af gulbrunt/rødbrunt ler, med indslag af gråt 
ler. 
 

K19 P276 T53, 
T86 

Felt 10 
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A Nr Type Datering Beskrivelse K Nr Fund T Nr Felt 
A3657 Stolpe

hul 
  Anlægget er snittet: ikke oplyst. 

Ø= 20 cm. D= 5 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst ler. Spor af sodning i overfladen. 
b) Undergrund af af leret sand/sandet ler i en blanding af 
gulbrune, orange og grøngrå nuancer. 

    T48 Felt 10 

A3658 Dræn Nutid         Felt 10 
A3660 Tagstol

pehul 
Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er tegnet i prøvegravningen. Oprenset og 
gentegnet i udvidet undersøgelse. 
Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 83 cm. D= 33 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let humøst ler med lidt indslag af 
undergrundsler. Enkelte trækulsnister. 
(Drængrøft A3655, recent). 
b) Lyst gråbrunt, svagt humøst ler iblandet lidt 
undergrundsler. Spredte trækulsnister. 
c) Lyst gråbrunt ler blandet med undergrundsler. 
d) Undergrund af gulbrunt ler. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K18 gennemskåret af 
moderne dræn. 

K18   T53, 
T82 

Felt 10 

A3661 Grube   Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 72 cm. D= 16 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Heterogent, brungråt ler med spredte stumper og nister 
af trækul. Lidt iblanding af undergrundsler. 
b) Undergrund af lyst brungråt ler, spættet med orange. 

    T48 Felt 10 

A3674 Stolpe
hul 

  Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 30 cm. D= 20 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Mørkt gråbrunt, humøst, leret sand, med klumper af al, 
og omrodet med beige undergrundssand. 
b) Gråbrunt, svagt humøst sand med få klumper af al. En 
smule omrodning med undergrundssand. 
c) Undergrund af beige sand med al, og rødbrunt sand. 
Tolkning: Stolpehul, evt. rykket op pga. sammenfald mod 
vest. 

    T70 Felt 9 

A3675 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 80 cm. D= 59 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst sand, omrodet med undergrund 
(rødbrunt sand). En del trækulsnister og sodning. 
b) Som (a), men særdeles opåblandet med undergrund. 
c) Undergrund af rødbrunt sand. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K15. 
OBS: Har været fejlnummereret som A4219, hvilket 
formentlig er det nummer, der står på jordprøve! Returneret 
floterings- og solderest skal omnummereres til A3675. 

K15 P249 T76, 
T77 

Felt 9 

A3676 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 60 cm. D= 14 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Beige fyld, sandet og med enkelte trækulsnister. En 
smule opblanding med undergrund. 
b) Undergrund af rødbrunt sand. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K15. 

 

 

K15 P255 T76 Felt 9 
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A Nr Type Datering Beskrivelse K Nr Fund T Nr Felt 
A3677 Tagstol

pehul 
Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 60 cm. D= 40 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Gråbrunt sand, svagt humøst og med mange 
trækulsnister. 
b) Gråbrun til beige fyld med trækulsnister, og omrodet 
med undergrund. 
c) Undergrund af rødbrunt, leret sand med en smule al. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K15. 

K15 P250 T76 Felt 9 

A3678 Affalds
grube 

Oldtid Fladebeskrivelse: 
Gråbrunt, humøst leret sand med mange trækulsnister og 
enkelte keramikskår, let opblandet med undergrund. 
Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= >122 cm (skæres af recent grøft), D= 30 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst, leret sand med enkelte trækulsnister. 
b) Recent grøft. 
c) Undergrund af gulbrunt til gråt, leret sand, skiftende til 
ler. 
Keramik ikke hjemtaget. 

    T79 Felt 9 

A3679 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 74 cm. D= 32 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Mørkebrunt og sodet, leret sand. Humøst og med flere 
trækulsnister mod bunden. Omrodet med undergrund. 
b) Beige og rødbrun fyld af sand med enkelte sodede 
pletter og enkelte trækulsnister. 
c) Undergrund af beige og rødbrunt sand. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K15. 

K15 P253 T76 Felt 9 

A3680 Stolpe
hul 

Oldtid Brungråt, leret sand med en del trækulsnister samt nister af 
rødbrunt. 

      Felt 9 

A3681 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 34 cm. D= 14 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, fint sand. Enkelte trækulsnister, en del al. 
b) Undergrund af lyst rødbrunt sand, spættet med al. 
Tolkning: Stolpe eller natur? 

    T70 Felt 9 

A3682 Grube Oldtid Fladebeskrivelse: 
Lyst brungråt, leret sand med nister af rødbrunt og enkelte 
trækulsnister. 
Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 146 cm. D= 36 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst, leret sand med enkelte trækulsnister. 
b) Heterogent, lyst brungråt og gråbrunt, leret sand med 
enkelte trækulsnister og pletter af mere trækulsholdig fyld, 
let opblandet med undergrund. 
c) Undergrund af gulbrunt til gråt, leret sand, skiftende til 
ler. 

    T79 Felt 9 

A3683 Stolpe
hul 

Oldtid Gråbrunt, leret sand med nister af trækul samt rødbrune 
pletter. 

      Felt 9 

A3684 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 85 cm. D= 28 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst, leret sand. En del al og spor af 
sodning. 
b) Undergrund af rødbrunt sand med pletter af beige sand. 
 
 
 

    T79 Felt 9 
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A Nr Type Datering Beskrivelse K Nr Fund T Nr Felt 
A3685 Grube Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 

Ø= 295 cm. D= 40 cm. 
Anlægget består af 4 fyldskifter over undergrund: 
a) Brunt- og rødliggråt, humøst, leret sand. Homogen fyld. 
b) Mørkt gråbrunt og sodet, humøst sand. Flere 
trækulsnister og spor af sodning. (Udsmid fra kogegrube, 
eller ligefrem kogegrube i udsmidslag). 
c) Gråbrunt, svagt humøst sand, opblandet med 
undergrund, og diffust afgrænset mod bunden pga. 
nedsivning. Afbrydes af et par dyregange. En del al. 
d) Gråbrunt, let humøst sand. Spor af sodning og klumper 
af al 
e) Undergrund af rødbrunt og beige sand. 
Tolkning: Grube/udsmidslag, der er opgravet af flere 
omgange. Måske med  kogegrube mod øst (eller udsmid 
fra kogegrube).                                                                                                                                                                                                        

    T79 Felt 9 

A3686 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 53 cm. D= 38 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Gråbrunt, svagt humøst sand, med pletter af sodning. 
Tætpakket og iøvrigt homogen fyld (stolpespor). 
b) Beige- og rødbrunt, svagt humøst sand, opblandet med 
pletter af rødbrun undergrund (nedgravningsspor). 
c) Undergrund af gråbrunt sand med pletter af rødbrunt. 

K13 P240 T72 Felt 9 

A3687 Tagstol
pehul 

Romersk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 71 cm. D= 38 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, meget svagt humøst, let leret sand, 
blandet med undergrund. Spredte trækulsnister. 
b) Et mere homogent lag af lyst gråbrunt, meget svagt 
humøst, let leret sand. 
c) Undergrund af leret sand/sandet ler i gulbrune og beige 
nuancer. 

K14 P243 T74 Felt 9 

A3688 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 62 cm. D= 22 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, svagt humøst, let leret sand, med lidt 
iblanding af undergrund. Enkelte pletter af jernudfældning. 
Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af beige og gulbrunt, let leret sand. 

K13 P237 T72 Felt 9 

A3689 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 52 cm. D= 36 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, svagt humøst, let leret sand, med lidt 
iblanding af undergrund. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af beige og gulbrunt, leret sand. 

K13 P236 T72 Felt 9 

A3690 Tagstol
pehul 

Romersk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 64 cm. D= 26 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, meget svagt humøst, let leret sand med 
iblanding af undergrundssand. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af let leret sand i gulbrune og beige 
nuancer. 

K14 P248 T74 Felt 9 

A3691 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 56 cm. D= 22 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, svagt humøst, let leret sand, med lidt 
iblanding af undergrund.Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af en blanding af beige og gulbrunt, let leret 
sand. 

K13 P242 T72 Felt 9 
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A Nr Type Datering Beskrivelse K Nr Fund T Nr Felt 
A3692 Tagstol

pehul 
Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 60 cm. D= 24 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, svagt humøst sand. Fylden er en smule 
omrodet med rødbrun undergrund. 
b) Undergrund af beige og gulbrunt sand. 

K13 P235 T72 Felt 9 

A3693 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 34 cm. D= 21 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt ler, svagt humøst, let leretsand, med en 
smule iblanding af undergrund. Enkelte spredte 
trækulsnister. 
b) Undergrund af en blanding af beige og gulbrunt, leret 
sand til sandet ler. 

K13 P239 T72 Felt 9 

A3694 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 56 cm. D= 30 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, svagt humøst, let leret sand, med en 
smule iblanding af undergrund. 
Enkelte trækulsnister og enkelte små klumper af al. 
b) Undergrund af beige og gulbrunt, let leret sand. 

K13 P238 T72 Felt 9 

A3696 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 22 cm. D= 7 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, let humøst ler med lidt iblanding af 
undergrundsler. 
b) Undergrund af gulbrunt, leret sand, spættet med orange. 
Tolkning: Mulig bund af pælehul. 

    T50 Felt 9 

A3697 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 22 cm. D= 6 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, let humøst ler med lidt iblanding af 
undergrundsler. 
b) Undergrund af gulbrunt, leret sand, spættet med orange. 
Tolkning: Mulig bund af pælehul. 

    T50 Felt 9 

A3698 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 22 cm. D= 10 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, sandet ler med indslag af undergrundsler. 
b) Undergrund af gulbrunt ler, spættet med orange. 
Tolkning: Mulig bund af pælehul. 

    T50 Felt 9 

A3699 Grube Oldtid Lys gråbrun, sandblandet ler. Let humøst. Trækulsnister 
spredt i fladen. Diffust afgrænset og erkendes primært på 
humøsitet, snarere end på farveforskel ifht. 
omkringliggende ler. 

      Felt 9 

A3700 Dræn Nutid Samme som A3601 og A3613.       Felt 9 
A3701 Tagstol

pehul 
Jernalder Anlægget er snittet nordvest-sydøst. 

Ø= 32 cm. D= 12 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt ler, iblandet undergrundsler. Enkelte 
trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrun, stiv ler. 

K17 P265 T71 Felt 9 

A3702 Naturf
ænom
en 

Udateret Lys gulbrun, let humøs, sandblandet ler. Diffust afgrænset. 
Grube eller natur. Snittet nordøst- sydvest. Kan ikke 
erkendes i snit. 

      Felt 9 

A3703 Tagstol
pehul 

Jernalder Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 20 cm. D= 28 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, sandet ler. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrun, stiv ler. 

K17 P266 T71 Felt 9 
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A3704 Tagstol

pehul 
Jernalder Anlægget er snittet sydøst-nordvest. 

Ø= 18 cm. D= 18 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt ler. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrun, stiv ler. 

K17 P264 T71 Felt 9 

A3705 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 14 cm. D= 18 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, sandet ler, blandet med gulbrunt, sandet 
ler. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrun, stiv ler. 
Tolkning: Pælehul, måske i forbindelse med gruben A3706. 

    T71 Felt 9 

A3706 Grube Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= > 200 cm. D= 18 cm. 
Stort amorft anlæg, der forsvinder ind i feltprofil mod syd, 
delvist snittet. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, sandet ler, iblandet undergrund. En del 
små klumper og nister af trækul. Også små klumper af al. 
b) Undergrund af gulbrun, stiv ler til sandet ler. 
Tolkning: Bund af grube. 

    T71 Felt 9 

A3707 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 13 cm. D= 8 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let sandet ler, blandet med gulbrunt, let 
sandet ler. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrun, stiv ler. 
Tolkning: Pælehul, måske i forbindelse med gruben A3706. 

    T71 Felt 9 

A3708 Grube Oldtid Anlægget er snittet nordøst-sydvest. 
Ø= 145 cm. D= 22 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let sandet ler, iblandet undergrund. 
Spredte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrun, stiv ler. 

    T71 Felt 9 

A3715 Stensp
or 

Udateret Stenspor, natur.     T51 Felt 10 

A3716 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 40 cm. D= 30 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst, sandet ler. Omrodet med gulbrune 
klumper af undergrundsler (klart afgrænset stolpespor). 
b) Grå- og gulbrunt, let humøst, sandblandet ler, omrodet 
med gulbrunt undergrundsler (stolpenedgravning). 
c) Undergrund af gulbrun ler. 

K20 P284 T51 Felt 10 

A3717 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet øst-vest.. 
Ø= 40 cm. D= 17 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Gråbrunt, let humøst ler, sandblandet og iøvrigt 
homogent (stolpespor). 
b) Lyst gråbrunt ler, omrodet med gulbrunt undergrundsler 
(stolpenedgravning). 
c) Undergrund af gulbrunt, sandblandet ler. 

K20 P285 T51 Felt 10 

A3718 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 45 cm. D= 38 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst ler, omrodet med klumper af gulbrunt 
undergrundsler. Trækulnister jævnt fordelt i anlæg. 
b) Undergrund af gulbrunt ler. 
 
 

K20 P280 T51 Felt 10 
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A3719 Grube Oldtid Snittet øst-vest, ikke tegnet. 

Ø= 30 cm. D= ca. 1 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
Mørk, sodet ler med trækulsnister. 
Tolkning: Rest af grube. 

    T51 Felt 10 

A3720 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 20 cm. D= 14 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, let humøst ler. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt, sandet ler med okkerfarvede 
nister. 
Tolkning: Bund af stolpe. 

    T51 Felt 10 

A3721 Stensp
or 

Udateret Stenspor, natur.     T51 Felt 10 

A3722 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet øst-vest, ikke tegnet. 
Ø= 35 cm. D= ca. 1 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
Tolkning: Mulig bund af stolpe. 

    T51 Felt 10 

A3724 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 24 cm. D= 20 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Brungråt ler med en smule iblanding af undergrundsler 
og enkelte trækulsnister. 
b) Undergrundsler i grå, gulbrune og orange nuancer. 

    T52 Felt 10 

A3725 Nedsiv
ningsf
ænom
en 

Udateret Brungråt ler med lidt iblanding af undergrundsler. Enkelte 
trækulsnister. Snittet nordøst-sydvest, set fra nordvest, ikke 
tegnet. Kun 2-3 cm at se i nordre side af profil, ellers intet i 
snittet. Karakter af nedsivning. 

      Felt 10 

A3726 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 22 cm. D= 7 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, let sandet ler med enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af orangebrunt ler spættet med gråt. 

    T52 Felt 10 

A3727 Grube Oldtid Anlægget er undersøgt i fladen og ved prøvehul. 
Ø= 90 cm. D= 20 cm. 
Fyld af gråbrunt ler med sodning og trækulsnister. 

    T51 Felt 10 

A3728 Dræn Nutid Recent.       Felt 10 
A3729 Affalds

grube 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er tegnet sammen med A4281 (stolpehul). 
Anlægget er snittet nordvest-sydøst. 
Ø= 197 cm. D= 50 cm. 
Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, sandet ler med pletter af undergrundsler. 
En hel del nister og stumper af trækul. Fund af keramik i 
nordvestlige del, keramik fremkom stort set hele vejen ned. 
b) Lag mest af undergrundsler, med en smule iblanding af 
(a). 
c) Ligner (a), men med mere trækul. 
d) Lyst gråbrunt, leret sand, lidt spredte trækulsnister - 
stolpespor (A4281). 
e) Undergrundsler blandet med lyst gråbrunt, leret sand - 
pakfyld (A4281). 
f) Undergrund af gulbrunt ler, skiftende til gulbrunt sand, 
med indslag af gråligt sand. 
Tolkning: A3729 er en affaldsgrube. A4281 er et stolpehul. 
Det er ikke muligt at afgøre om anlæggene er samtidige, 
eller hvilket der er er ældst. 
Anlæggene kunne være samtidige. 

  X323, 
P308 

T88 Felt 10 

A3730 Dræn Nutid Recent = A3655 
 
 

      Felt 10 
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A3734 Stolpe

hul 
Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 

Ø= 25 cm. D= 11 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Brungråt ler med smule iblanding af undergrundsler og 
enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt ler, spættet med gråt. 

    T52 Felt 10 

A3735 Affalds
grube 

Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Snittet nord-syd. 
Ø= 75 cm. D= 30 cm 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund: 
a) Lyst gråbrunt til brungråt ler, svagt humøst. Lidt iblanding 
af undergrundsler. Enkelte trækulsnister. Fund af keramik. 
b) Gråligt ler med lidt pletter af lyst gråbrunt ler samt 
undergrundsler. Laget synes mest at være nedsivning fra 
a). 
c) Undergrund af ret stiv ler i grå, gulbrunt og orange 
nuancer. 

  X315, 
P321 

T52 Felt 10 

A3736 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 52 cm. D= 14 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund: 
a) Lyst gråt ler med nister af rødbrunt ler og trækul. 
b) Som a) med pletter af undergrund. 
c) Undergrund af orangebrunt ler med pletter af gråt, 
herunder et undergrundslag af lyst gråt, leret sand. 

    T52 Felt 10 

A3737 Dræn Nutid Recent.       Felt 10 
A3738 Udgår Udateret Snittet nord-syd. 

Kan ikke erkendes i snit. 
    T52 Felt 10 

A3739 Dræn Nutid Recent.       Felt 10 
A3740 Stolpe

hul 
Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 

Ø= 25 cm. D= 14 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, let humøst ler med enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt, sandet ler med okkerfarvede 
nister. 

    T51 Felt 10 

A3741 Grube Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 104 cm. D= 17 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Mørkt gråbrunt til brungråt ler med enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt, spættet med gråt ler. 

    T52 Felt 10 

A3742 Fyldski
fte 

Oldtid Snittet øst-vest. 
Ø= 48 cm. D= 6 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Lyst gråbrunt ler blandet med undergrundsler. 
Trækulsnister og mindre koncentraioner af trækul. 
b) Undergrund af stiv ler i grå, gulbrunt og orange nuancer. 
Kan være rest af lille kogegrube. 

    T52 Felt 10 

A3743 Grube Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 86 cm. D= 16 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Lyst brungråt er med enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt ler spættet med gråt. 

    T52 Felt 10 

A3744 Grube Oldtid Anlægget er snittet østsydøst-vestnordvest. 
Ø= 135 cm. D= 25 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst ler. Enkelte trækulsnister og lidt spor 
af sodning. Dyregange og opblanding med undergrundsler. 
b) Undergrund af gulbrunt ler. 
 
 
 
 

    T51 Felt 10 



  KNV00060-05 
Rørmosegård II 

 

 40 

A Nr Type Datering Beskrivelse K Nr Fund T Nr Felt 
A3745 Stolpe

hul 
Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 

Ø= 55 cm. D= 11 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, let humøst ler, omrodet med gulbrunt 
undergrundsler, samt af dyregange. 
b) Undergrund af gulbrunt ler. 
Tolkning: Bund af stolpe eller natur. 

    T51 Felt 10 

A3746 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nordøst-sydvest. 
Ø= 38 cm. D= 31 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund: 
a) Gråbrunt, sandet ler med enkelte trækulsnister, 
opblandet med undergrund. 
b) Undergrund med pletter af af a). 
c) Undergrund af orangebrunt ler med pletter af gråt, leret 
sand. 

K20 P281 T52 Felt 10 

A3747 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nordvest-sydøst. 
Ø= 57 cm. D= 41 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund: 
a) Gråbrunt, sandet ler med enkelte trækulsnister samt 
nister af rødbrunt. 
b) Som a) opblandet med undergrund. 
c) Undergrund af orangebrunt ler med pletter af gråt. 

K20 P282 T52 Felt 10 

A3748 Stensp
or 

Udateret       T52 Felt 10 

A3749 Dræn Nutid Samme som A3739.     T52 Felt 10 
A3760 Dræn Nutid Recent = A3723       Felt 10 
A3761 Stensp

or 
Udateret Snittet nord-syd, set fra vest. Skarpt afgrænset. Gråbrunt 

ler blandet med undergrundsler. D= 3 cm. Stenspor eller 
recent. 

      Felt 10 

A3764 Dræn Nutid Recent       Felt 10 
A3765 Stolpe

hul 
Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 

Ø= 27 cm. D= 7 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Brungråt, humøst ler, sandblandet og diffust afgrænset 
p¨å grund af dyreaktivitet, 
b) Undergrund af gul-rødbrunt, sandet ler. 

    T51 Felt 10 

A3766 Grube Oldtid Undergrundsler med lidt sodning og trækulsspor i fladen.       Felt 10 
A3767 Dræn Nutid Recent       Felt 10 
A3768 Dræn Nutid Recent       Felt 10 
A3769 Stolpe

hul 
Oldtid Lyst gråbrunt ler med lidt indslag af undergrundsler. 

Enkelte trækulsnister. 
      Felt 10 

A3770 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 25 cm. D= 13 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Brungråt, let humøst ler, iblandet sand. Diffust afgrænset 
mod vest på grund af sammenstyrtet side. 
b) Undergrund af gulbrun ler. 

    T51 Felt 10 

A3771 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 19 cm. D= 16 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let humøst ler. 
b) Undergrund af gulbrunt ler med sten og grå pletter. 

    T85 Felt 10 

A3774 Grube Oldtid Anlægget er snittet, men ikke tegnet. 
Snitretning ikke oplyst. 
Fyld af gråbrunt, humøst og sandet ler. 
Tegn på nedgravning/nedgravningsspor med trækulsnister. 
Anlægget fortsætter ind i grøftprofilen, og kan derfor ikke 
kategoriseres præcist. 
Formentlig en grube. 
 

    T51 Felt 10 
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A3776 Stolpe

hul 
Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 

Ø= 35 cm. D= 9 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Mørk gråbrun, humøs ler iblandet sand. 
b) Undergrund af gulbrun ler. 
Tolkning: Bund af stolpe eller stenspor. 

    T51 Felt 10 

A3804 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 66 cm. D= 31 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund: 
a) Lyst gråbrunt, sandet ler med enkelte trækulsnister, let 
humøst - stolpespor. 
b) Som undergrund, let opblandet med (a) - pakfyld. 
b) Undergrund af rødbrunt til lyst gråt, sandet ler. 

K16 P261 T50, 
T80 

Felt 9 

A3805 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 60 cm. D= 15 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Lyst gråbrunt, let humøst, sandet ler. 
b) Undergrund af rødbrunt ler. 
Keramik - næsten helt miniaturekar m hank - hjemtaget. 

K16 X257, 
P260 

T50, 
T80 

Felt 9 

A3811 Nedsiv
ningsf
ænom
en 

Udateret Nedsivning: 
Snittet vest-øst, set fra syd. Heterogent brungråt og lyst 
gulbrunt ler. D= 15 cm. 

      Felt 10 

A3812 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet vest-øst 
Ø= 40 cm. D= 16 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Diffust afgrænset anlæg. Gråbrunt ler omrodet med sand 
og gulbrunt undergrundsler. 
b) Undergrund af gulbrunt, sandet ler. 
Tolkning: Mulig bund af stolpe eller natur. 

    T51 Felt 10 

A3813 Grube Oldtid Anlægget er snittet østsydøst-nordnordvest. 
Ø= 90 cm. D= 16 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst, let sandet ler. Diffust afgrænset og 
iblandet undergrundsler. 
b) Undergrund af gulbrunt ler. 
Tolkning: Grube eller natur. 

    T51 Felt 10 

A3814 Naturf
ænom
en 

Udateret Prøvestik: anlægget kan ikke afgrænses. Lyst brungråt ler 
ca. 40 cm's dybde, herunder gråt ler med sorte nister 
(mangan?) indtil ca. 55 cm's dybde. Karakter af natur - 
nedsivning og/eller undergrundsskift. 

      Felt 10 

A3820 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 40 cm. D= 16 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Mørkt gråbrunt, humøst ler. Skarpt afgrænset og 
homogen fyld. 
b) Undergrund af gulbrunt, sandet ler. 

    T53 Felt 10 

A3822 Grøft Nutid Recent       Felt 11 
A3823 Grøft Nutid Recent       Felt 11 
A3824 Grøft Nutid Recent       Felt 11 
A3827 Dræn Nutid Recent       Felt 10 
A3829 Grube Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 

Ø= 96 cm. D= 23 cm. 
Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund: 
a) Spættet sort til mørkt brungråt, sandet ler med en del 
trækulsnister. 
b) Lyst gråbrunt, sandet ler med enkelte trækulsnister. 
c) Gråbrunt, sandet ler med enkelte trækulsnister. 
d) Undergrund af rødbrunt, sandet ler. 
 

    T93 Felt 11 
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A3830 Stolpe

hul 
Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 

Ø= 35 cm. D= 23 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Mørkt gråbrunt, sandblandet ler, omrodet med gulbrunt 
undergrundsler. 
b) Undergrund af gulbrunt ler. 

    T51 Felt 11 

A3831 Grøft Nutid Recent       Felt 11 
A3832 Grøft Nutid Recent       Felt 11 
A3833 Stolpe

hul 
Oldtid Anlægget er snittet syd-nord. 

Ø= 14 cm. D= 6 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Lyst gråbrunt, svagt humøst ler iblandet undergrundsler. 
b) Undergrund af gulbrunt ler med indslag af gråligt ler. 
Tolkning: Bund af pæl. Er placeret ca. 30 cm vest for den 
tagbærende stolpe A3906 i K22. 

    T93 Felt 11 

A3834 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er tegnet i forundersøgelsen. Oprenset og 
gentegnet i udvidet undersøgelse. 
Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 49 cm. D= 40 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let humøst ler med iblanding af 
undergrundsler. Enkelte trækulsnister. 
b) Mest undergrundsler med en smule iblanding af lyst 
gråbrunt ler. 
c) Undergrund af gulbrunt ler med indslag af gråligt ler. 

K22 P298 T53, 
T90 

Felt 11 

A3835 Dræn Nutid Recent       Felt 11 
A3836 Naturf

ænom
en 

Oldtid Lavning: 
Prøvehul, dybde 28 cm. Ret homogent, gråbrunt, humøst, 
leret sand. Enkelte trækulsnister og lidt stumper af skørnet 
sten. 

      Felt 11 

A3854 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 30 cm. D= 42 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst ler med trækulsnister og pletter af 
gulbrunt ler. 
b) Gulbrunt ler. 
b) Undergrund af gulbrunt ler. 

K20 P283 T85 Felt 10 

A3855 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 30 cm. D= 10 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt ler. 

    T84 Felt 10 

A3856 Muld-
plet 

Udateret         Felt 10 

A3857 Udgår Udateret Kan ikke erkendes i snit.       Felt 10 
A3858 Stolpe

hul 
Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 

Ø= 34 cm. D= 9 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst ler. 
b) Undergrund af gulbrunt ler. 

    T84 Felt 10 

A3859 Nedgr
avning 

Nutid Recent.       Felt 10 

A3860 Grube Middelal
der - 
Nyere tid 
(1661 - ) 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 158 cm. D= 28 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst ler med lidt pletter af undergrundsler. 
Enkelte teglnister 
b) Undergrund af gulbrun stiv ler. 
Tolkning: Grube. Datering formentlig middelalder eller 
nyere tid, på grund af teglnister. 

    T88 Felt 10 
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A3861 Stolpe

hul 
Oldtid Gråbrunt ler med enkelte trækulsnister samt enkelte nister 

af brændt ler. Kun 3 cm dyb i snit 
      Felt 10 

A3862 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 47 cm. D= 28 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Homogent gråbrunt, humøst, sandet ler. Skarpt 
afgrænset. 
b) Lyst gråbrunt, sandet ler. 
c) Undergrund af rødbrunt, sandet ler. 
Tolkning: Meget homogent og skarpt afgrænset – recent? 

    T89 Felt 10 

A3863 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 31 cm. D= 14 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af rødbrunt ler. 

    T89 Felt 10 

A3864 Grøft Oldtid Brungråt, sandet ler med enkelte trækulsnister.       Felt 10 
A3865 Stolpe

hul 
Oldtid Anlægget er snittet syd-nord. 

Ø= 43 cm. D= 9 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister. Let 
opblandet med undergrund. 
b) Recent dræn. 
c) Undergrund af gulbrunt ler. 

    T84 Felt 10 

A3866 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 22 cm. D= 6 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Brungråt, humøst ler. 
b) Undergrund af gulbrunt ler. 

    T85 Felt 10 

A3867 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 25 cm. D= 13 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst ler med lysebrune nister. 
b) Undergrund af gråt til gulbrunt ler. 

    T85 Felt 10 

A3868 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er tegnet sammen med A3869 (grube) 
Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 49 cm. D= 22 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
b) Gråbrunt, humøst ler med trækulsnister. 
c) Undergrund af gråt til gulbrunt ler.  

    T85 Felt 10 

A3869 Grube Oldtid Anlægget er tegnet sammen med A3868 (stolpehul). 
Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 200 cm. D= 28 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Heterogent, lyst brungråt, sandet ler med gulbrune 
pletter og trækulsnister. 
b) Gråbrunt, humøst ler med trækulsnister (A3868). 
c) Undergrund af gråt til gulbrunt ler.  

    T85 Felt 10 

A3870 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 55 cm. D= 12 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst, sandet ler. Homogen fyld. 
b) Undergrund af gulbrunt ler med okkerrøde klumper. 
Tolkning: Bund af stolpe. 

    T53 Felt 10 

A3871 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 31 cm. D= 28 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst og særdeles sandet ler. Fyld omrodet 
med gulbrunt undergrundsler 
b) Undergrund af rødbrunt, let sandet ler med lysegrå 
klumper af meget sandet ler. 

    T53 Felt 10 
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A3872 Stolpe

hul 
Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 

Ø= 42 cm. D= 21 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, let humøst ler, lettere sandet. Få nister og 
klumper af undergrundsler. 
b) Undergrund af gulbrunt ler. 

    T53 Felt 10 

A3873 Grube Oldtid Anlægget er snittet østsydøst-vestnordvest. 
Ø= 175 cm. D= 62 cm. 
Anlægget består af 5 fyldskifter over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst sandet ler med enkelte trækulsnister. 
b) Lyst brungråt, let sandet, og let humøst ler med en del 
trækulsnister. Let opblandet med undergrund. 
c) Undergrundsler, let opblandet med lyst brungråt, let 
sandet ler. 
d) Lyst brungråt, sandet ler med en del trækulsnister og 
pletter af lyst gulgråt sand. 
e) Brungråt, let humøst, sandet ler med mange 
trækulsnister. 
f) Undergrund af rødbrunt ler til rødbrunt, sandet ler. 

  P309 T89 Felt 10 

A3874 Stolpe
hul 

Oldtid Skarpt afgrænset, homogent, gråbrunt, humøst ler med 
enkelte trækulsnister. Recent? 

      Felt 10 

A3875 Stolpe
hul 

Oldtid Skarpt afgrænset, homogent, gråbrunt, humøst ler med 
enkelte trækulsnister. Recent? 

      Felt 10 

A3876 Fyldski
fte 

Oldtid Brungråt, sandet ler med enkelte trækulsnister.       Felt 10 

A3877 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 43 cm. D= 14 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst brungråt, sandet ler med enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt, sandet ler. 

    T84 Felt 10 

A3878 Tagstol
pehul 

Jernalder Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 36 cm. D= 45 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Brungråt humøst ler med mange trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt ler. 

K21 P287 T84 Felt 10 

A3879 Natur Udateret         Felt 10 
A3880 Stolpe

hul 
Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 

Ø= 28 cm. D= 14 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt ler, blandet med undergrundsler. Enkelte 
trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrun stiv ler. 

    T88 Felt 10 

A3881 Grube Oldtid Anlægget er tegnet sammen med A4279, skæres af dette. 
Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= >27 cm. D= 7 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
b) Mørkt brungråt ler med mange trækulsnister, spættet 
med gulbrunt. 
c) Undergrund af gulbrunt ler. 
Tolkning: Bund af grube. 

    T84 Felt 10 

A3882 Udgår Udateret         Felt 10 
A3883 Stolpe

hul 
Oldtid Brungråt ler med lidt iblanding af undergrundsler. Snittet 

nordvest-sydøst, ikke tegnet. Ø= 26 cm, D= 8 cm. Rund 
bund. 

      Felt 10 

A3884 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 27 cm. D= 10 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, humøst, sandet ler, let opblandet med 
undergrund. Diffust afgrænset. 
b) Undergrund af gulbrunt, sandet ler. 

    T84 Felt 10 
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A3885 Grube Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 

Ø= 102 cm. D= 24 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, sandet ler med større indslag af 
undergrundsler. Pletter af jernudfældning, Enkelte 
trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrun stiv ler med indslag af grøngråt 
ler. 

    T88 Felt 10 

A3886 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 39 cm. D= 23 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, sandet ler med  lidt iblanding af 
undergrundsler. En del trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrun stiv ler. 

    T88 Felt 10 

A3887 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 86 cm. D= 30 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let humøst ler med mange trækulsnister, 
let opblandet med undergrund. 
b) Lyst gråbrunt, let humøst ler med enkelte trækulsnister, 
opblandet med undergrund. 
) Undergrund af rødbrunt til gråt ler. 

K18 P270, 
P307 

T83 Felt 10 

A3888 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 33 cm. D= 15 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister. 
b) Som (a) let opblandet med undergrund. 
c) Undergrund af rødbrunt, sandet ler. 

    T84 Felt 10 

A3889 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 119 cm. D= 24 cm. 
Anlægget består af 4 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let humøst, leret sand med mange 
trækulsnister og med lidt indslag af undergrund; muligt 
stolpespor. 
b) Brungråt, let humøst, leret sand med mange 
trækulsnister, og med lidt indslag af undergrund. 
c) Som (a) med lidt kraftigere iblanding af undergrund. 
d) Gråbrunt, humøst, leret sand, let opblandet med 
undergrund.  
e) Undergrund af rødbrunt, skiftende til lyst gråt, leret sand. 

K18 P271 T83 Felt 10 

A3890 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. Anlægget skæres af recent 
dræn (A3655) mod nord. 
Ø= >58 cm. D= 32 cm. 
Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let humøst, leret sand med enkelte 
trækulsnister, let opblandet med undergrund - muligt 
stolpespor. 
b) Som (a) med kraftigere iblanding af undergrund. 
c) Lyst gråbrunt, leret sand, kraftigt opblandet med 
undergrund. 
d) A3655 dræn. 
e) Undergrund af rødbrunt, skiftende til lyst gråt, leret sand. 

K18     Felt 10 

A3891 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 75 cm. D= 28 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Gråbrunt, let humøst, let leret sand, med lidt iblanding af 
undergrundssand. En hel del nister og stumper af trækul. 
Lettere sodning. 
b) Undergrundssand med en svag humøs iblanding - 
nedgravningsspor. 

K19 P279 T86 Felt 10 
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c) Undergrund af gulbrunt, let leret sand med lidt pletter af 
orange jernudfældning. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K19. (a) er sandsynligvis 
spor efter optrukken stolpe. 
Stolpen har måske været delvist brændt, eller brændt 
materiale er havnet i stolpesporet efterfølgende. 

A3892 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 77 cm. D= 32 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let humøst ler med mange trækulsnister. 
Let opblandet med undergrund. 
b) Brungråt, let humøst ler med mange trækulsnister. 
c) Undergrund af rødbrunt til gråt ler. 

K18 P269, 
X321 

T83 Felt 10 

A3893 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 30 cm. D= 12 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst, sandet ler med enkelte trækulsnister, 
let opblandet med undergrund. 
b) Undergrund af rødbrunt, sandet ler. 

    T92 Felt 11 

A3894 Tagstol
pehul 

Jernalder - 
Middelalde
r 

Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 15 cm. D= 8 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Brungråt, sandet ler. 
b) Undergrund af rødbrunt, sandet ler. 

K23   T92 Felt 11 

A3895 Tagstol
pehul 

Jernalder - 
Middelalde
r 

Er tegnet sammen med A3896. 
Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 33 cm. D= 20 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst, sandet ler med enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af rødbrunt, sandet ler. 

K23 P303 T92 Felt 11 

A3896 Stolpe
hul 

Jernalder - 
Middelalde
r 

Er tegnet sammen med A3895. 
Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 27 cm. D= 3 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst, sandet ler med enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af rødbrunt, sandet ler. 

    T92 Felt 11 

A3897 Stolpe
hul 

Jernalder - 
Middelalde
r 

Tegnet sammen med A3898. 
Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 34 cm. D= 7 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst, sandet ler med enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af rødbrunt, sandet ler. 

    T92 Felt 11 

A3898 Tagstol
pehul 

Jernalder - 
Middelalde
r 

Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 40 cm. D= 18 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst, sandet ler med enkelte trækulsnister. 
b) Brunt, humøst sandet ler. 
c) Undergrund af rødbrunt, sandet ler. 

K23   T83 Felt 11 

A3899 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 57 cm. D= 27 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Skarpt afgrænset, kompakt, brungråt, humøst, sandet ler 
med enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af rødbrunt, sandet ler. 

      Felt 11 

A3900 Tagstol
pehul 

Jernalder - 
Middelalde
r 

Anlægget er snittet nordnordøst-sydsydvest. 
Ø= 38 cm. D= 9 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst, sandet ler med enkelte trækulsnister.. 
b) Undergrund af rødbrunt, sandet ler. 
 

K23 P304 T92 Felt 11 
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A3901 Stolpe

hul 
Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 

Ø= 44 cm. D= 10 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst, sandet ler, let opblandet med 
undergrund. 
b) Undergrund af rødbrunt, sandet ler. 

    T92 Felt 11 

A3902 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nordvest-sydøst. 
Ø= 20 cm. D= 6 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Skarpt afgrænset, kompakt, gråbrunt, humøst, sandet ler 
med enkelte trækulsnister. 
     Måske ikke oldtid! 
b) Undergrund af rødbrunt, sandet ler. 

    T92 Felt 11 

A3903 Dyrega
ng 

Udateret         Felt 11 

A3904 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nordvest-sydøst. 
Ø= 31 cm. D= 9 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund: 
a) Gråbrunt, meget humøst, sandet ler. 
b) Brungråt, leret sand med enkelte trækulsnister. 
c) Undergrund af rødbrunt, sandet ler. 

    T92 Felt 11 

A3905 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nordvest-sydøst. 
Ø= 31 cm. D= 8 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Skarpt afgrænset, kompakt, gråbrunt, humøst, sandet ler 
med enkelte trækulsnister. 
     Måske ikke oldtid! 
b) Undergrund af rødbrunt, sandet ler. 

    T92 Felt 11 

A3906 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 52 cm. D= 31 cm. 
Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund. 
a) Gråbrunt, let humøst ler med små pletter af 
undergrundsler. Enkelte trækulsnister. 
b) Lyst gråbrunt, let sandet ler med iblanding af 
undergrundsler. 
c) Mest undergrundsler med en smule iblanding af lyst 
gråbrunt, let sandet ler. 
d) Undergrund af gulbrunt ler med indslag af gråligt ler. 

K22 P299 T90 Felt 11 

A3907 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 40 cm. D=6 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Lyst gråbrunt, svagt humøst ler, blandet med 
undergrundsler. 
b) Undergrund af gulbrun, stiv ler med indslag af gråligt ler. 
Tolkning: Bund af stolpehul. Kan eventuelt være del af indre 
konstruktion i K22. 

    T93 Felt 11 

A3908 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 26 cm. D= 5 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Lyst gråbrunt, svagt humøst, ler blandet med 
undergrundsler. 
b) Undergrund af gulbrun, stiv ler med indslag af gråligt ler. 
Tolkning: Bund af stolpehul. Kan evt. være del af indre 
konstruktion i K22. 

    T92 Felt 11 

A3909 Grube Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 59 cm. D= 38 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund: 
a) Lyst gråbrunt, let humøst, sandet ler, ret homogent, men 
lidt små pletter af undergrund. Enkelte trækulsnister. 
b) Mest karakter af nedsivning til undergrund. 

    T93 Felt 11 
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c) Undergrund af gulbrun ler. 
Tolkning: Nedgravning/stolpehul? Virker lidt frisk i fylden, 
muligvis recent. 

A3910 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er nord-syd. 
Ø= 23 cm. D= 10 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst, sandet ler med enkelte trækulsnister, 
let opblandet med undergrund. 
b) Undergrund af rødbrunt, sandet ler. 

    T92 Felt 11 

A3911 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 58 cm. D= 36 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, sandet ler med iblanding af 
undergrundsler. 
b) Undergrund af gulbrunt ler med indslag af gråligt ler. 

K22 P297 T90 Felt 11 

A3912 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 46 cm. D= 38 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt ler, blandet med undergrundsler. 
b) Undergrund af gulbrunt ler med indslag af gråligt ler. 

K22 P296 T90 Felt 11 

A3913 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 27 cm. D= 11 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst, sandet ler med enkelte trækulsnister, 
let opblandet med undergrund. 
b) Undergrund af rødbrunt, sandet ler. 

    T92 Felt 11 

A3914 Grube Oldtid Anlægget er snittet nordøst-sydvest. 
Ø= 94 cm. D= 21 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, let humøst, sandet ler med pletter/indslag af 
undergrund. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrun til grålig ler. 
Tolkning: Grube. Kunne være yngre end jernalder. 

    T93 Felt 11 

A3915 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nordøst-sydvest. 
Ø= 44 cm. D= 23 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, let humøst, sandet ler. Ret homogent, men en 
smule iblanding af undergrund. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrun ler med indslag af gråligt ler. 

    T93 Felt 11 

A3916 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 24 cm. D= 11 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Lyst gråbrunt, let humøst, sandet lermed lidt iblanding af 
undergrund. 
b) Undergrund af gulbrunt, sandet ler. 

    T93 Felt 11 

A3917 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 31 cm. D= 10 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst, sandet ler med enkelte trækulsnister, 
let opblandet med undergrund. 
b) Undergrund af rødbrunt, sandet ler. 

    T92 Felt 11 

A3918 Stolpe
hul 

Oldtid Lyst gråbrunt, leret sand.       Felt 11 

A3919 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 27 cm. D= 8 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst, sandet ler med enkelte trækulsnister, 
let opblandet med undergrund. 
b) Undergrund af rødbrunt, sandet ler. 

    T92 Felt 11 
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A3920 Grube Oldtid Anlægget er snittet nordvest-sydøst. 

Ø= 57 cm. D= 14 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst, sandet ler med enkelte trækulsnister, 
let opblandet med undergrund. 
b) Undergrund af rødbrunt, sandet ler. 
Tolkning: Grube/stolpehul. 

    T92 Felt 11 

A3921 Dyre-
gang 

Udateret         Felt 11 

A3922 Udgår Udateret Kan ikke erkendes i snit.       Felt 11 
A3923 Tagstol

pehul 
Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 48 cm. D= 32 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, svagt humøst ler med lidt iblanding af 
undergrundsler. Enkelte trækulsnister. 
b) Lyst gråbrunt ler, lysere end (a). Iblanding af 
undergrundsler. 
c) Undergrund af gulbrunt ler med indslag af gråligt ler. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K22. Mangler nabostolpe. 

K22 P301, 
P310 

T90 Felt 11 

A3924 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 36 cm. D= 21 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, svagt humøst ler med lidt iblanding af 
undergrundsler. Spredte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt ler med indslag af gråligt ler. 

K22 P300 T90 Felt 11 

A3925 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 43 cm. D= 26 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, svagt humøst ler med lidt iblanding af 
undergrundsler. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt ler med indslag af gråligt ler. 

K22 P302 T90 Felt 11 

A3926 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet sydvest-nordøst. 
Ø= 42 cm. D= 12 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, let humøst, sandet ler. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrun ler med indslag af gråligt ler. 
Tolkning: stolpehul, umiddelbart nord for K22. 

    T93 Felt 11 

A3927 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 38 cm. D= 30 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let humøst, leret sand med mørnet sten. 
b) Undergrund af gulbrunt, heterogent ler. 

    T85 Felt 10 

A3928 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 23 cm. D= 8 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let humøst, leret sand. 
b) Undergrund af gulbrunt ler med grå pletter. 

    T85 Felt 10 

A3929 Tagstol
pehul 

Jernalder Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 47 cm. D= 31 cm. 
Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund. 
a) Brungråt, humøst ler med mange trækulsnister - 
stolpespor. 
b) Undergrundsler med pletter af (a) - pakfyld. 
c) Som (a) let opblandet med undergrundsler - pakfyld. 
d) Undergrund af gulbrunt ler. 

K21 P288 T84 Felt 10 

A3930 Tagstol
pehul 

Jernalder Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 55 cm. D= 30 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Brungråt, humøst ler med mange trækulsnister - 
stolpespor. 

K21 P289 T84 Felt 10 
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b) Som (a), let opblandet med undergrundsler - pakfyld. 
c) Undergrund af gulbrunt ler.  

A3931 Dyre-
gang 

Udateret         Felt 10 

A3932 Dyre-
gang 

Udateret         Felt 10 

A4200 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 30 cm. D= 9 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst sand. Enkelte trækulsnister. Pakket 
fyld. 
b) Undergrund af rødbrunt sand. 

    T70 Felt 9 

A4201 Muld-
rest 

Udateret         Felt 9 

A4202 Udgår Udateret Snittet syd-nord. Kan ikke erkendes i snit.       Felt 9 
A4203 Tagstol

pehul 
Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 57 cm. D= 29 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund: 
a) Lyst brungråt, leret sand med enkelte trækulsnister - 
stolpespor. 
b) Undergrund, let opblandet med (a) - pakfyld. 
b) Undergrund af rødbrunt til lyst gråt, leret sand, skiftende 
til ler. 

K16 P263 T80 Felt 9 

A4204 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 63 cm. D= 25 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund: 
a) Lyst gråbrunt, sandet ler med enkelte trækulsnister, let 
humøst - stolpespor. 
b) Som undergrund, let opblandet med (a) - pakfyld. 
b) Undergrund af rødbrunt ler. 

K16 P258 T80 Felt 9 

A4205 Affalds
grube 

Jernalder Anlægget er snittet nordøst-sydvest. 
Ø= 118 cm. D= 21 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst, leret sand med enkelte trækulsnister, 
samt en del keramik spredt i hele laget. 
b) Undergrund af orangebrunt, leret sand med en del al. 
Keramik hjemtaget. 

  X333 T79 Felt 9 

A4206 Grube Oldtid Lyst gråbrunt, sandet ler med enkelte trækulsnister, 
opblandet med undergrund af grå- og rødbrun leret sand. 
Profilen er ikke dyb (1-10cm) og er diffust afgrænset. 
Grube eller kulturlag. 

      Felt 9 

A4207 Grube Oldtid Lyst gråbrunt, humøst, sandet ler med enkelte 
trækulsnister, opblandet med undergrund. 

      Felt 9 

A4208 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 51 cm. D= 28 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund: 
a) Lyst brungråt, leret sand med enkelte trækulsnister (let 
humøst stolpespor). 
b) Undergrund let opblandet med (a) - pakfyld. 
c) Undergrund af rødbrunt, leret sand. 
d) Undergrund af lyst gråt, sandet ler. 

K16 P262 T80 Felt 9 

A4209 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 63 cm. D= 19 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund: 
a) Lyst gråbrunt, sandet ler med enkelte trækulsnister, let 
humøst - stolpespor. 
b) Som (a) let opblandet med undergrund - pakfyld. 
c) Undergrund af rødbrunt til lyst gråt, leret sand. 
 
 

K16 P259 T80 Felt 9 
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A4210 Stolpe

hul 
Oldtid Anlægget er snittet syd-nord. 

Ø= 40 cm. D= 17 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Beigebrunt, svagt humøst sand, opblandet med 
undergrundsler. 
b) Undergrund af brunt og gulbrunt sand. 

    T79 Felt 9 

A4211 Tagstol
pehul 

Romersk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 60 cm. D= 26 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let leret sand med iblanding af 
undergrundssand.  
b) Lyst gråbrunt, meget svagt humøst, let leret sand med 
iblanding af undergrundssand.  Pletter af jernudfældning. 
Enkelte trækulsnister. 
c) Undergrund af let leret sand i gulbrune og beige 
nuancer. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K14. 

K14 P247 T74 Felt 9 

A4212 Tagstol
pehul 

Romersk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 78 cm. D= 28 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, svagt humøst, let leret sand, blandet med 
undergrundssand. Små pletter af jernudfældning og enkelte 
trækulsnister. 
b) Undergrund af let leret sand i gulbrune og beige 
nuancer. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K14. 

K14 P245 T74 Felt 9 

A4213 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 40 cm. D= 12 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Brungråt og gråt sand, opblandet med 
undergrundssand. Diffus afgrænsning mod bunden pga. 
nedsivning. 
b) Undergrund af rødbrunt og beige sand. 

    T79 Felt 9 

A4214 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 56 cm. D= 15 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt sand, let leret og med trækulsnister. Svagt 
humøst. Enkelte klumper al 
b) Undergrund af beige og rødbrunt sand med al. 
Tolkning: Meget mindre dybt stolpehul end makkeren mod 
syd (A4215). 
Tagbærende stolpe i K15. 

K15 P252 T76 Felt 9 

A4215 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 72 cm. D= 51 cm. 
Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund. 
a) Mørkt gråbrunt, humøst, leret sand. Trækulsnister og al i 
klumper ihele laget. 
b) Lyst beige og rødligt lag af sandet, svagt humøs og 
tætpakket fyld. 
c) Lille lag af samme indhold som (a). 
d) Undergrund af lysegråt/lysbeige sand med klumper af al. 
Tolkning: Stolpehul med genopfyldning, evt. med to faser. 
Tagbærende stolpe. 

K15 P256 T70, 
T76 

Felt 9 

A4216 Stolpe
hul 

Oldtid Brungråt, leret sand med en del trækulsnister samt nister af 
rødbrunt. 

      Felt 9 

A4217 Grube Oldtid Snittet sydvest-nordøst, ikke tegnet. Ø: 102 cm, D: 18 cm. 
Rundet bund. Mørkt, brungråt, leret sand, opblandet med 
undergund, heri en del al. 
 
 

      Felt 9 
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A4218 Stolpe

hul 
Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 

Ø= 33 cm. D= 13 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, meget svagt humøst sand, kraftigt omrodet 
med beige og rødbrunt undergrundssand. 
b) Undergrund af beige og rødbrunt undergrundssand. 
Tolkning: Stolpehul eller natur? 

    T70 Felt 9 

A4219 Stolpe
hul 

Udateret Brungråt, leret sand med en del trækulsnister samt nister af 
rødbrunt. 

    T70 Felt 9 

A4220 Grube Oldtid Anlægget er snittet syd-nord 
Ø= 80 cm. D= 28 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt sand, homogent og tætpakket; kan være 
stolpehul i grube. 
b) Mørkegråt, særdeles humøst sand. Homogent. 
c) Undergrund af lyst gråt ler (stipling), og rødbrunt 
alholdigt sand. 

    T70 Felt 9 

A4221 Stolpe
hul 

Oldtid         Felt 9 

A4222 Tagstol
pehul 

Romersk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 72 cm. D= 22 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, svagt humøst, let leret sand. pletter af rødbrun 
jernudfældning, spredte trækulsnister. En enkelt skørnet 
sten af bjergart. Fylden er fugtig, Fugten kommer 
tilsyneladende nedefra. 
b) Undergrund af let leret sand i gulbrune og beige 
nuancer. Lidt pletter af jernudfældning. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K14. 

K14 P246 T74 Felt 9 

A4223 Stolpe
hul 

Oldtid Gråbrun, sandet fyld (sand). Opblandet med undergrund 
og iblandet en del jernsalte/al. 

      Felt 9 

A4224 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet sydøst-nordvest. 
Diffust afgrænset mod bund og mod sydøst. 
Ø= 35 cm. D= 14 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let leret sand med lidt iblanding af 
undergrund. 
b) Mest undergrund med lidt iblanding af (a). 
c) Undergrund af en blanding af beige og gulbrunt, let leret 
sand. 

    T71 Felt 9 

A4225 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet sydøst-nordvest. 
Ø= 34 cm. D= 15 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let leret sand. Lidt iblanding af 
undergrund. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af en blanding af beige og gulbrunt, let leret 
sand, med lidt rødbrune jernudfældninger. 

    T71 Felt 9 

A4226 Udgår Udateret Gråbrunt, humøst sand. Homogent bortset fra enkelte 
forekomster af al. Anlægget kan ikke erkendes i profilen. 
Snittet nordøst-sydvest, ikke tegnet. 

      Felt 9 

A4227 Tagstol
pehul 

Romersk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 78 cm. D= 21 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, svagt humøst, let leret sand. Pletter af rødbrun 
jernudfældning. Spredte trækulsnister. Fylden er fugtig. 
Fugten kommer tilsyneladende op nedefra. 
b) Undergrund af let leret sand i gulbrune og beige 
nuancer. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K14. 
 

K14 P244 T74 Felt 9 
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A4228 Stolpe

hul 
Oldtid Anlægget er snittet nord-syd 

Ø= 18 cm. D= 8 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Brungråt, humøst sand, forstyrret mod bunden af en 
dyregang. 
b) Undergrund af gråt sand med orange al. 

    T70 Felt 9 

A4229 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 60 cm. D= 48 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, svagt humøst sand, flere steder mørknet af 
rødder eller dyregange. Specielt mod bunden en del 
klumper af al. 
b) Undergrund af rød- og gråbrunt sand. Desuden en del 
al. 

    T70 Felt 9 

A4230 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd 
Ø= 30 cm. D= 5 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt sand. Lidt al. 
b) Undergrund af brungråt sand med megen al. 

    T70 Felt 9 

A4231 Dyre-
gang 

Udateret Gråbrunt, humøst sand med mange forekomster af al. 
Ujævnt afgrænset. Snittet øst-vest, ikke tegnet. 
Sandsynligvis blot en række dyregange og muldede pletter. 

      Felt 9 

A4232 Stolpe
hul 

Oldtid Mørk, rødbrun og humøs leret sand med en smule al. 
Oldtid eller recent. Snittet nordvest-sydøst, ikke tegnet. 
Meget lidt tilbage i profilen: 0-1 cm 

      Felt 9 

A4233 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 30 cm. D= 13 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Mørkt brungråt, humøst, leret sand, med lidt al iblandet. 
b) Undergrund af lyst gråbrunt sand, iblandet al. 

    T70 Felt 9 

A4234 Sten-
spor 

Udateret Mørk, rødbrun og humøs leret sand med en smule al. 
Sandsynligvis et stenspor med en smule muldet fyld. 
Snittet syd-nord. Ikke tegnet. 

      Felt 9 

A4235 Udgår Udateret         Felt 9 
A4236 Grube Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 

Ø= 80 cm. D= 10 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Særdeles mørkt og humøst sand. Ligger tæt på lavning. 
     Enkelte ildskørnede sten. fylddensitet er løs. 
b) Undergrund af lyst gråt, kompakt sand med enkelte 
klumper af al. 
Tolkning: Grube - evt. et udsmidslag tæt på lavning? 

    T70 Felt 9 

A4237 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 27 cm. D= 18 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt og rødbrunt lag af sand, omrodet med sodet 
sand, indeholdene trækulsnister. Anlægget gennemskæres 
af et dræn mod øst. Vandret stipling angiver overgang 
mellem sodet og trækulsholdigt lag, og rødbrunt al -holdigt 
lag. 
b) Undergrund af lyst gråt, kompakt sand, med enkelte 
klumper af al. 

    T70 Felt 9 

A4238 Koge-
/ildgru
be 

Oldtid Snittet nord-syd, ikke tegnet. 
Ø = 98 cm. 
Dybde: Få cm, samt sodet nedsivning. 
Fyld: Lyst gråbrunt, leret sand med sodning, samt stumper 
og nister af trækul. 
Undergrund af gulbrunt, let sandet ler. 
Trækulsprøve hjemtaget. 
 

  P311 T81 Felt 9 
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A Nr Type Datering Beskrivelse K Nr Fund T Nr Felt 
A4239 Grube Oldtid Lyst gråbrunt, let leret sand med iblanding af 

undergrundssand. Spredte trækulsnister. Snittet nordvest-
sydøst, ikke tegnet. Ringe dybde. Tolkning: Rest af grube. 

      Felt 9 

A4240 Grube Oldtid Anlægget er snittet sydvest-nordøst. 
Ø= 114 cm. D= 14 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let leret sand med iblanding af 
undergrund. spredte trækulsnister. 
b) Undergrund af en blanding af beige og gulbrunt, let leret 
sand.  
Tolkning: Bund af grube. 

    T71 Felt 9 

A4241 Natur Udateret Snittet nord-syd. Overfladisk muldet plet.       Felt 9 
A4242 Stolpe

hul 
Oldtid Anlægget er snittet nord-syd 

Ø= 27 cm. D= 14 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst sand. Enkelte trækulsnister. En smule 
al. 
b) Undergrund af gråt sand med mange klumper af al. 

    T70 Felt 9 

A4243 Kultur-
lag 

Oldtid Mest undergrund med en del pletter af gråbrunt, let leret 
sand. Også lidt sodede pletter og trækulsspor. Spor af 
dyregange. Diffust afgrænset. Mindre prøvesnit viser ringe 
dybde. Formentlig Kulturlagsrest. 

      Felt 9 

A4244 Grube Oldtid Mest undergrund med lidt pletter af gråbrunt, let leret sand, 
samt en del sodede pletter og trækulsspor. Spor af 
dyregange. Diffust afgrænset. Mindre prøvesnit viser ringe 
dybde. Formentlig rest af grube eller kulturlagsrest. 

      Felt 9 

A4245 Sten-
spor 

Udateret         Felt 11 

A4246 Grube Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 166 cm. D= 62 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Heterogent, gråbrunt, humøst, leret sand med pletter af 
brunt, rødbrunt og 
     mørkegråt sand. Trækulsnister. 
b) Undergrund af rødbrunt spættet, sandet ler. 

    T92 Felt 11 

A4247 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 20 cm. D= 8 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, let humøst ler. 
b) Undergrund af gulbrunt ler. 

    T85 Felt 10 

A4248 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 17 cm. D= 5 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, let humøst ler. 
b) Undergrund af gulbrunt ler. 

    T85 Felt 10 

A4249 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 23 cm. D= 16 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, let humøst ler med trækulsnister og få 
rødbrændte pletter. 
b) Undergrund af gulbrunt ler. 

    T85 Felt 10 

A4250 Koge-
/ildgru
be 

Oldtid Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 105 cm. D= 7 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Mørkt brungråt, sandet ler med en del trækulsnister, 
opblandet med undergrundsler. 
b) Undergrund af gulbrunt, sandet ler. 

    T89 Felt 10 

A4251 Fyld-
skifte 

Udateret Aflangt anlæg med fyld af gråbrun humøs sand. Muligvis et 
recent plovspor. 
 

      Felt 10 
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A Nr Type Datering Beskrivelse K Nr Fund T Nr Felt 
A4252 Stolpe

hul 
Oldtid Anlægget er snittet syd-nord. 

Ø= 47 cm. D= 10 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst ler. 
b) Undergrund af gulbrunt ler. 

    T89 Felt 10 

A4253 Sten-
spor 

Udateret         Felt 10 

A4254 Natur Udateret Natur. Sandet, humøs lomme.       Felt 10 
A4255 Stolpe

hul 
Oldtid Lys gulgrå sand, opblandet med undergrund af rødbrun 

sand og en smule al.  
      Felt 10 

A4256 Udgår Udateret         Felt 10 
A4257 Grube Oldtid Anlægget er snittet syd-nord. 

Ø= 108 cm. D= 11 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Brungråt, sandet ler med mange trækulsnister, let 
opblandet med undergrund. 
b) Undergrund af gulbrunt, sandet ler.  

    T84 Felt 10 

A4258 Udgår Udateret Anlægget er det samme som A4257.     T84 Felt 10 
A4259 Udgår Udateret Ikke erkendt i snit.       Felt 10 
A4260 Udgår Udateret Ikke erkendt i snit.       Felt 10 
A4261 Udgår Udateret Ikke erkendt i snit.       Felt 10 
A4262 Tagstol

pehul 
Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 60 cm. D= 45 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Mørkt gråbrunt, let humøst, leret sand. Nister af al og 
trækul (stolpespor). 
b) Lyst gråbrunt sand, med nister af al og trækul. Pakket en 
smule løst. 
c) Undergrund af grå- og rødbrunt ler. 

K24   T70 Felt 10 

A4263 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 60 cm. D= 33 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Mørkt gråbrunt, let humøst, leret sand. Nister af al. 
b) Undergrund af grå- og rødbrunt ler. 
Note: Stenen i sydlige del af anlæg er enten væltet ned 
efter stolpen er 
trukket op, eller den har stået i undergrunden og fungeret 
som støtte for 
tagstolpen. 

K24   T70 Felt 10 

A4264 Stolpe
hul 

Nutid Recent.       Felt 10 

A4265 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 63 cm. D= 42 cm. 
Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let humøst, let leret sand. Enkelte 
trækulsnister. 
b) Lyst gråt undergrundssand med pletter af orange 
jernudfældning. En smule iblanding af (a). 
c) Lyst gråbrunt til rødbrunt, let leret undergrundssand. En 
smule mørkere end det øvrige undergrundssand, og med 
en lidt anden struktur ( svage, mørke vandrette striber). 
Spor af ormegange. 
d) Undergrund af lyst gråt sand med pletter af orange 
jernudfældning. 
e) Undergrund af rødbrunt, let leret sand med indslag af 
lyst gråbrunt sand. Enkelte pletter af jernudfældning. 
Tolkning: Sandsynligvis tagbærende stolpe i K19, men 
nedgravningen er vanskelig at tyde, bl.a. på grund af 2 lag 
undergrund og udvaskning. 
 

K19 P278 T86 Felt 10 
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A Nr Type Datering Beskrivelse K Nr Fund T Nr Felt 
A4266 Tagstol

pehul 
Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet østsydøst-vestnordvest. 
Ø= 76 cm. D= 42 cm. 
Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, svagt humøst, sandet ler med lidt indslag 
af undergrund, især mod bund. Enkelte trækulsnister. Fund 
af randskår nær fladen. 
b) Mest undergrundsler iblandet lyst gråbrunt, svagt 
humøst, sandet ler. Enkelte trækulsnister. Et lille stykke 
keramik i profil. (Nedgravningsspor). 
c) Lyst gråbrunt, svagt humøst, sandet ler med lidt indslag 
af undergrundsler. Enkelte trækulsnister (bundlag). 
d) Undergrund af gulbrunt ler. 

K18 P268, 
X319 

T82 Felt 10 

A4267 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet sydøst-nordvest. Anlægget skærer 
A4268 mod sydøst. 
Ø= 102 cm. D= 46 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, svagt humøst, leret sand med lidt indslag 
af undergrund. Spredte trækulsnister. Fund af enkelte 
stykker keramik. 
b) Lyst gråbrunt, svagt humøst, leret sand, blandet med 
undergrundsler (nedgravningsspor). 
c) Undergrund af gulbrunt ler. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K18. 
d) Lyst gråbrunt til brungråt, let humøst, sandet ler med 
enkelte trækulsnister (stolpespor A4268). 
e) Undergrundsler iblandet (a). (Nedgravningsspor A4268). 

K18 P273, 
X318 

T82 Felt 10 

A4268 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 62 cm. D= 36 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt til brungråt, let humøst, sandet ler. Enkelte 
trækulsnister - stolpespor. 
b) Undergrundsler iblandet (a) - nedgravningsspor. 
c) Undergrund af gulbrunt ler. 

K19 P275 T86 Felt 10 

A4269 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 86 cm. D= 34 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst, sandet ler (Drængrøft A3655). 
b) Lyst gråbrunt, let humøst, sandet ler, blandet med 
undergrundsler. Enkelte trækulsnister - 
stolpehulsnedgravning. 
c) Undergrund af gulbrunt ler. 

K19 P274, 
X316 

T86 Felt 10 

A4270 Grube Nutid Recent.       Felt 10 
A4271 Tagstol

pehul 
Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nordøst-sydvest. 
Ø= 56 cm. D= 31 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt til mørkegråt, svagt humøst ler med 
iblanding af undergrundsler. Spredte trækulsnister - 
stolpespor. 
b) Mest undergrundsler med lidt iblanding af (a) -pakfyld. 
c) Undergrund af gulbrun, stiv ler. 

K24 P291 T88 Felt 10 

A4272 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nordøst-sydvest. 
Ø= 41 cm. D= 32 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Mørkegråt, svagt humøst ler blandet med 
undergrundsler. Spredte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrun, stiv ler. 
 
 
 
 

K24 P292 T88 Felt 10 
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A Nr Type Datering Beskrivelse K Nr Fund T Nr Felt 
A4273 Stolpe

hul 
Oldtid Anlægget er snittet nordøst-sydvest. 

Ø= 30 cm. D= 11 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, svagt humøst ler med iblanding af 
undergrundsler. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrun, stiv ler. 

    T88 Felt 10 

A4274 Sten-
spor 

Udateret         Felt 10 

A4275 Udgår Udateret Kan ikke erkendes i snit.       Felt 10 
A4276 Grube Oldtid Gråbrun, humøs ler. Mange trækulsnister og flere 

håndstore sten. Delvist snittet nord-syd. D= 10 cm. 
      Felt 10 

A4277 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet nordvest-sydøst. 
Ø= 53 cm. D= 18 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Brungråt, humøst ler med mange trækulsnister 
(stolpespor). 
b) Som (a) opblandet med undergrund (pakfyld), 
c) Undergrund af gulbrunt ler. 

    T84 Felt 10 

A4278 Under
grund 

Udateret Naturligt lag af hårdt, kompakt, rødbrun al i sandet 
undergrund med partier af mørkebrunt humøst ler og 
lysgråt finsand i toppen (især i den sydlige del). Laget må 
være skabt af udfældninger i den lavning som ligger lige 
vest for felt 10.  

      Felt 9 

A4279 Tagstol
pehul 

Jernalder Anlægget er tegnet sammen med A3881, grube. 
Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 43 cm. D= 35 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Brungråt, humøst ler med mange trækulsnister. 
b) Mørkt brungråt ler med mange trækulsnister, spættet 
med gulbrunt (A3881 - bund af grube). 
b) Undergrund af gulbrunt ler. 

K21 P286 T84 Felt 10 

A4280 Udgår Udateret Del af A4276.       Felt 10 
A4281 Stolpe

hul 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er tegnet sammen med A3729 (affaldsgrube). 
Anlægget er snittet nordvest-sydøst. 
Ø= 60 cm. D= 23 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, sandet ler med pletter af undergrundsler. 
En hel del nister og stumper af trækul. Fund af keramik i 
nordvestlige del, der fremkom stort set hele vejen ned 
(A3729). 
b) Lag mest af undergrundsler, med en smule iblanding af 
(a) (A3729). 
c) Ligner (a), men med mere trækul (A3729). 
d) Lyst gråbrunt, leret sand, lidt spredte trækulsnister - 
stolpespor (A4281). 
e) Undergrundsler blandet med lyst gråbrunt, leret sand - 
pakfyld (A4281). 
f) Undergrund af gulbrunt ler, skiftende til gulbrunt sand, 
med indslag af gråligt sand. 
Tolkning: A3729 er en affaldsgrube. A4281 er et stolpehul. 
Det er ikke muligt at afgøre om anlæggene er samtidige, 
eller hvilket der er er ældst. 
Anlæggene kunne være samtidige. 

    T88 Felt 10 

A4282 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 83 cm. D= 43 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Mørkegråt, let humøst ler med spredte trækulsnister, let 
opblandet med undergrundsler. 
b) Lyst gråt, let humøst ler, let opblandet med undergrund. 
c) Undergrund af gulbrun, stiv ler. 

K24 P294 T94 Felt 10 
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A Nr Type Datering Beskrivelse K Nr Fund T Nr Felt 
A4283 Tagstol

pehul 
Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 59 cm. D= 44 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Mørkegråt, let humøst ler med spredte trækulsnister, let 
opblandet med undergrundsler. 
b) Undergrund af gulbrun stiv ler. 

K24 P290 T94 Felt 10 

A4284 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 41 cm. D= 34 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Mørkegråt, let humøst ler med spredte trækulsnister, let 
opblandet med undergrundsler. Fund af keramikskår. 
b) Undergrund af gulbrun stiv ler. 

K24 P293, 
X320 

T94 Felt 10 

A4285 Tagstol
pehul 

Yngre 
Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 60 cm. D= 38 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Mørkegråt, let humøst ler med spredte trækulsnister, let 
opblandet med undergrundsler. 
b) Undergrund af gulbrun stiv ler. 

K24 P295 T94 Felt 10 

A4286 Stolpe
hul 

Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 16 cm. D= 4 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Brungråt ler med lidt trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrun stiv ler. 

    T89 Felt 10 

A4287 Grube Oldtid Anlægget er snittet nordøst-sydvest. 
Ø= 54 cm. D= 26 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, let humøst ler. Lidt pletter af undergrundsler. 
Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrun stiv ler. 

    T89 Felt 10 

A4288 Grube Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 140 cm. D= 21 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Brungråt, svagt humøst, sandet ler. Lidt trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrun stiv ler. 

    T89 Felt 10 

A4289 Kultur-
lag 

Romersk 
Jernalder - 
Ældre 
Germansk 
Jernalder 

 Ikke snittet   X322   Felt 10 
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Fundliste 
 
X	  Nr	   A	  Nr	   Materiale	   Type	   Datering	   Antal	   Beskrivelse	  
X257	   A3805,	  K16	   Keramik	  /	  

oldtid	  
Kar,	  helt	  -‐	  se	  
beskrivelse	  

Romersk	  
Jernalder	  -‐	  
Ældre	  
Germansk	  
Jernalder	  

1	   Lille	  kar	  med	  to	  hanke	  fundet	  i	  stolpehul,	  formentlig	  
nedsat	  som	  offerkar	  op	  ad	  stolpen	  i	  pakfyld.	  Brud	  på	  den	  
ene	  side	  af	  kar,	  hvor	  noget	  af	  randen	  samt	  den	  ene	  hank	  
mangler.	  Felt	  9.	  

X315	   A3735	   Keramik	  /	  
oldtid	  

Keramik	  
diverse	  

Romersk	  
Jernalder	  -‐	  
Ældre	  
Germansk	  
Jernalder	  

8	   8	  mindre	  skår	  fra	  samme	  kar,	  fundet	  i	  gruben	  A3735,	  Felt	  
10.	  
3	  mulige	  bundskår,	  1	  muligt	  skulderskår	  og	  4	  sideskår.	  
Rødbrun	  farve	  udvendigt,	  koksgrå	  farve	  indvendigt.	  
Fint	  til	  halvgroft	  magret.	  Godstykkelse	  9	  mm.	  

X316	   K19,	  A4269	   Keramik	  /	  
oldtid	  

Sideskår	   Jernalder	   5	   5	  mindre	  sideskår,	  formentlig	  fra	  samme	  kar.	  
Rødbrun	  farve	  udvendigt,	  gråbrun	  farve	  indvendigt.	  
Halvgroft	  magret.	  
Fundet	  i	  tagbærende	  stolpe	  A4269	  i	  K19,	  Felt	  10.	  

X317	   K18,	  A3653	   Keramik	  /	  
oldtid	  

Dele	  af	  
husoffer-‐kar	  

Romersk	  
Jernalder	  -‐	  
Ældre	  
Germansk	  
Jernalder	  

20	   20	  mindre	  stykker	  af	  lille	  husoffer-‐kar	  fundet	  i	  tagbærende	  
stolpe	  A3653	  i	  K18,	  Felt	  10.	  
Karret	  lå	  i	  2.	  stolpe	  fra	  øst	  i	  nordlig	  række,	  hvilket	  skulle	  
være	  set	  ved	  flere	  andre	  huse	  fra	  jernalderen.	  
Der	  ses	  blandt	  andet	  1	  randskår	  med	  afsats	  til	  hank,	  2	  
mindre	  randskår	  og	  1	  fragment	  af	  rand.	  Randen	  er	  rundet	  
og	  udsvajet.	  Endvidere	  2	  bundskår.	  
Farven	  er	  udvendigt	  koksgrå,	  og	  indvendigt	  mørkegrå.	  
Karret	  er	  fint/halvgroft	  magret	  med	  granit.	  
Godstykkelse	  ca.	  6	  mm.	  

X318	   K18,	  A4267	   Keramik	  /	  
oldtid	  

Sideskår	   Jernalder	   2	   2	  sideskår	  fundet	  i	  tagbærende	  stolpe	  A4267,	  K18,	  Felt	  10.	  
Det	  ene	  sideskår	  er	  af	  af	  rødbrun	  farve	  på	  begge	  sider.	  
Godstykkelse	  11	  mm	  og	  fint	  magret	  med	  granit.	  
Det	  andet	  er	  af	  rødbrun	  farve	  udvendigt,	  og	  med	  
madskorpe	  indvendigt.	  Fint	  til	  halvgroft	  magret,	  
Godstykkelse	  10	  mm.	  

X319	   K18,	  A4266	   Keramik	  /	  
oldtid	  

Keramik	  
diverse	  

Jernalder	   3	   1	  randskår	  og	  2	  mindre	  sideskår	  fundet	  i	  tagbærende	  
stolpe	  A4266,	  K18,	  Felt	  10.	  
Randskår	  har	  rundet	  rand	  og	  er	  svagt	  udsvajet,	  med	  en	  
svag	  markering	  af	  hals.	  
Farven	  er	  koksgrå.	  Godstykkelse	  11	  mm.	  Fint	  magret.	  
Det	  er	  uvist	  om	  sideskår	  er	  fra	  samme	  kar.	  

X320	   K24,	  A4284	   Keramik	  /	  
oldtid	  

Keramik	  
diverse	  

Jernalder	   7	   7	  keramikskår	  fundet	  i	  den	  tagbærende	  stolpe	  A4284	  i	  
K24,	  Felt	  10.	  
2	  randskår	  og	  4	  sideskår	  er	  formentlig	  fra	  samme	  kar.	  
Farven	  er	  gråbrun	  udvendigt	  og	  indvendigt.	  Fint	  til	  
halvgroft	  magret.	  godstykkelse	  9-‐10	  mm.	  
Randen	  er	  rundet	  og	  let	  udsvajet.	  
1	  lille	  sideskår	  er	  fra	  et	  andet	  kar.	  Rødbrun	  yderside,	  
gråsort	  inderside.	  halvgroft	  magret.	  

X321	   K18,	  A3892	   Keramik	  /	  
oldtid	  

Sideskår	   Jernalder	   1	   1	  sideskår	  fra	  tagbærende	  stolpe	  A3892	  i	  K18,	  Felt	  10.	  
Gråbrun	  farve.	  Fint	  til	  halvgroft	  magret.	  Godsytykkelse	  9	  
mm.	  

X322	   A4289	   Keramik	  /	  
oldtid	  

Keramik	  
diverse	  

Romersk	  
Jernalder	  -‐	  
Ældre	  
Germansk	  
Jernalder	  

5	   Felt	  10.	  	  
1	  skulderskår	  og	  3	  randskår,	  samt	  et	  fragment	  af	  randskår	  
fra	  samme	  kar.	  
Farve	  lys	  gråbrun.	  Godstykkelse	  ca.	  6	  mm.	  Rand	  er	  lige	  
afskåret	  med	  en	  lille	  udvendig	  vulst.	  
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X	  Nr	   A	  Nr	   Materiale	   Type	   Datering	   Antal	   Beskrivelse	  
X323	   A3729	   Keramik	  /	  

oldtid	  
Keramik	  
diverse	  

Romersk	  
Jernalder	  -‐	  
Ældre	  
Germansk	  
Jernalder	  

12	   Felt	  10.	  
2	  randskår	  og	  10	  sideskår	  fra	  mindst	  4	  forskellige	  kar.	  
1	  randskår	  med	  lige	  afskåret	  rand.	  Koksgrå	  farve.	  
1	  randskår	  med	  lodret,	  rundet	  rand.	  Rødbrun	  farve	  
udvendigt.	  Koksgrå	  farve	  indvendigt.	  
1	  lille	  og	  1	  stort	  sideskår.	  Gulbrun	  farve	  udvendigt,	  virker	  
beklasket.	  Indvendig	  farve	  lys	  gråbrun.	  
2	  sideskår.	  Gulbrun	  til	  rødbrun	  farve	  udvendigt,	  virker	  
beklasket.	  Indvendig	  farve	  mørk	  gråbrun.	  
Godstykkelse	  10	  mm.	  
6	  større	  og	  mindre	  sideskår.	  Rødbrun	  udvendig	  farve.	  
Halvgroft	  til	  groft	  magret.	  Godstykkelse	  10	  mm.	  

X333	   A4205	   Keramik	  /	  
oldtid	  

Keramik	  
diverse	  

Jernalder	   8	   Keramik	  fra	  gruben	  A4205,	  Felt	  9.	  
1	  randskår	  og	  7	  sideskår.	  Randskåret	  hører	  ikke	  til	  nogen	  
af	  sideskårene.	  
Randskåret	  har	  lodret	  ufortykket	  rand,	  der	  er	  afrundet.	  
Farven	  er	  mørk	  gråbrun.	  
Fint	  magret.	  Godstykkelse	  8	  mm.	  
Sideskårene	  er	  let	  rødbrune	  i	  farven	  og	  halvgroft	  magrede.	  
De	  er	  formentlig	  fra	  mere	  end	  1	  kar.	  
Godstykkelse	  10	  -‐	  14	  mm.	  

X334	   A3611	   Keramik	  /	  
oldtid	  

Sideskår	   Jernalder	   2	   2	  sideskår	  fra	  gruben	  A3611,	  Felt	  9.	  
Farven	  er	  gråbrun	  udvendigt	  og	  indvendigt,	  men	  også	  
mørkfarvet	  af	  brug.	  
Fint	  magret.	  Godstykkelse	  9	  mm.	  Er	  fra	  samme	  kar.	  
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Prøveliste 
 
P	  Nr	   A	  Nr	   Materiale	   	   Beskrivelse	  

P235	   A3692,	  K13	   Jord	   til	  flotering	   	  

P236	   A3689,	  K13	   Jord	   til	  flotering	   	  

P237	   A3688,	  K13	   Jord	   til	  flotering	   	  

P238	   A3694,	  K13	   Jord	   til	  flotering	   	  

P239	   K13,	  A3693	   Jord	   til	  flotering	   	  

P240	   A3686,	  K13	   Jord	   til	  flotering	   	  

P241	   K13,	  A3612	   Jord	   til	  flotering	   	  

P242	   K13,	  A3691	   Jord	   til	  flotering	   	  

P243	   A3687,	  K14	   Jord	   til	  flotering	   	  

P244	   A4227,	  K14	   Jord	   til	  flotering	   Fra	  TB	  A4227.	  

P245	   A4212,	  K14	   Jord	   til	  flotering	   Fra	  TB	  A4212.	  

P246	   A4222,	  K14	   Jord	   til	  flotering	   Fra	  TB	  A4222.	  

P247	   A4211,	  K14	   Jord	   til	  flotering	   Fra	  TB	  A4211.	  

P248	   A3690,	  K14	   Jord	   til	  flotering	   	  

P249	   A3675,	  K15	   Jord	   til	  flotering	   	  

P250	   A3677,	  K15	   Jord	   til	  flotering	   	  

P251	   A3622,	  K15	   Jord	   til	  flotering	   	  

P252	   A4214,	  K15	   Jord	   til	  flotering	   	  

P253	   A3679,	  K15	   Jord	   til	  flotering	   	  

P254	   A3620,	  K15	   Jord	   til	  flotering	   	  

P255	   A3676,	  K15	   Jord	   til	  flotering	   	  

P256	   A4215,	  K15	   Jord	   til	  flotering	   	  

P258	   K16,	  A4204	   Jord	   til	  flotering	   	  

P259	   A4209,	  K16	   Jord	   til	  flotering	   	  

P260	   A3805,	  K16	   Jord	   til	  flotering	   	  

P261	   A3804,	  K16	   Jord	   til	  flotering	   	  

P262	   A4208,	  K16	   Jord	   til	  flotering	   	  

P263	   A4203,	  K16	   Jord	   til	  flotering	   	  

P264	   A3704,	  K17	   Jord	   til	  flotering	   	  

P265	   K17,	  A3701	   Jord	   til	  flotering	   	  

P266	   K17,	  A3703	   Jord	   til	  flotering	   	  

P267	   K17,	  A3603	   Jord	   til	  flotering	   	  

P268	   K18,	  A4266	   Jord	   til	  flotering	   	  

P269	   K18,	  A3892	   Jord	   til	  flotering	   	  

P270	   K18,	  A3887	   Jord	   til	  flotering	   	  

P271	   K18,	  A3889	   Jord	   til	  flotering	   	  

P272	   K18,	  A3653	   Jord	   til	  flotering	   	  

P273	   K18,	  A4267	   Jord	   til	  flotering	   	  

P274	   K19,	  A4269	   Jord	   til	  flotering	   	  
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P	  Nr	   A	  Nr	   Materiale	   	   Beskrivelse	  

P275	   K19,	  A4268	   Jord	   til	  flotering	   	  

P276	   K19,	  A3656	   Jord	   til	  flotering	   	  

P277	   K19,	  A3654	   Jord	   til	  flotering	   	  

P278	   K19,	  A4265	   Jord	   til	  flotering	   	  

P279	   K19,	  A3891	   Jord	   til	  flotering	   	  

P280	   K20,	  A3718	   Jord	   til	  flotering	   	  

P281	   A3746,	  K20	   Jord	   til	  flotering	   	  

P282	   K20,	  A3747	   Jord	   til	  flotering	   	  

P283	   K20,	  A3854	   Jord	   til	  flotering	   	  

P284	   A3716,	  K20	   Jord	   til	  flotering	   	  

P285	   K20,	  A3717	   Jord	   til	  flotering	   	  

P286	   K21,	  A4279	   Jord	   til	  flotering	   	  

P287	   K21,	  A3878	   Jord	   til	  flotering	   	  

P288	   K21,	  A3929	   Jord	   til	  flotering	   	  

P289	   K21,	  A3930	   Jord	   til	  flotering	   	  

P290	   K24,	  A4283	   Jord	   til	  flotering	   	  

P291	   K24,	  A4271	   Jord	   til	  flotering	   	  

P292	   K24,	  A4272	   Jord	   til	  flotering	   	  

P293	   K24,	  A4284	   Jord	   til	  flotering	   	  

P294	   K24,	  A4282	   Jord	   til	  flotering	   	  

P295	   K24,	  A4285	   Jord	   til	  flotering	   	  

P296	   A3912,	  K22	   Jord	   til	  flotering	   	  

P297	   A3911,	  K22	   Jord	   til	  flotering	   	  

P298	   A3834,	  K22	   Jord	   til	  flotering	   	  

P299	   A3906,	  K22	   Jord	   til	  flotering	   	  

P300	   A3924,	  K22	   Jord	   til	  flotering	   	  

P301	   A3923,	  K22	   Jord	   til	  flotering	   	  

P302	   A3925,	  K22	   Jord	   til	  flotering	   	  

P303	   A3895,	  K23	   Jord	   til	  flotering	   	  

P304	   A3900,	  K23	   Jord	   til	  flotering	   	  

P306	   A3608	   Træ	   Trækul	   Trækulsprøve	  fra	  kogegrube	  A3608,	  Felt	  9.	  

P307	   A3887	   Træ	   Trækul	   Trækulsprøve	  fra	  A3887,	  tagbærende	  stolpe	  i	  K18,	  Felt	  10.	  

P308	   A3729	   Træ	   Trækul	   Trækulsprøve	  fra	  A3729,	  grube,	  Felt	  10.	  

P309	   A3873	   Træ	   Trækul	   Trækulsprøve	  fra	  grube	  A3873,	  Felt	  10.	  

P310	   A3923	   Træ	   Trækul	   Trækulsprøve	  fra	  tagbærende	  stolpe	  A3923,	  K22,	  Felt	  11.	  

P311	   A4238	   Træ	   Trækul	   Trækulsprøve	  fra	  kogegruben	  A4238,	  Felt	  9.	  

P312	   A3650	   Træ	   Trækul	   Trækulsprøve	  fra	  gruben	  A3650,	  Felt	  10.	  

P318	   A3665	   Træ	   Trækul	   Trækulsprøve	  A3665,	  grubekompleks.	  

P319	   A3665	   Træ	   Trækul	   Trækulsprøve	  fra	  A3665,	  lag	  (d).	  

P320	   A3665	   Træ	   Trækul	   Trækulsprøve	  A3665,	  lag	  (g).	  

P321	   A3735	   Træ	   Trækul	   Trækulsprøve	  fra	  A3735	  
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Tegningsliste 
 
T Nr Type Målestok Format Beskrivelse Dato Tegner 
T51 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 10 07-03-2014 Suhr Bisschop-

Thomsen, Jacob 
T52 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 10 07-03-2014 Christoffersen, Kim 

T53 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 10 11-03-2014 Suhr Bisschop-
Thomsen, Jacob 

T70 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 9 - Felt 10 28-04-2014 Suhr Bisschop-
Thomsen, Jacob 

T71 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 9, samt 
konstruktionsbeskrivelse K17. 

28-04-2014 Christoffersen, Kim 

T72 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 9. Tagbærende stolper K13  30-04-2014 Christoffersen, Kim 

T73 Skitse 0:00 A3-format Felt 9, skitse og 
konstruktionsbeskrivelse K13. 

01-05-2014 Christoffersen, Kim 

T74 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 9, tagbærende stolper K14. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

T75 Skitse 0:00 A3-format Felt 9, skitse og 
konstruktionsbeskrivelse K14. 

05-05-2014 Christoffersen, Kim 

T76 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 9, tagbærende stolper K15. 05-05-2014 Suhr Bisschop-
Thomsen, Jacob 

T77 Skitse 0:00 A3-format Felt 9, skitse og 
konstruktionsbeskrivelse K15. 

06-05-2014 Suhr Bisschop-
Thomsen, Jacob 

T79 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 9 07-05-2014 Suhr Bisschop-
Thomsen, Jacob 

T80 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 9, tagbærende stolper, 
skitse og 
konstruktionsbeskrivelse K16. 

08-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

T81 Diverse 0:00 A3-format Felt 9, fladebeskrivelser. 22-05-2014 Christoffersen, Kim 

T82 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 10, tagbærende stolper 
K18. 

23-05-2014 Christoffersen, Kim 

T83 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 10, tagbærende stolper, 
samt skitse og 
konstruktionsbeskrivelse K18. 

23-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

T84 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 10, samt tagbærende 
stolper, skitse og 
konstruktionsbeskrivelse K21. 

23-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

T85 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 10, samt skitse og 
konstruktionsbeskrivelse K20. 

26-05-2014 Christensen, Jonas 

T86 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 10, tagbærende stolper 
K19. 

26-05-2014 Christoffersen, Kim 

T87 Skitse 0:00 A3-format Skitse og 
konstruktionsbeskrivelse K19. 

27-05-2014 Christoffersen, Kim 

T88 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 10 28-05-2014 Christoffersen, Kim 

T89 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 10 02-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

T90 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 11, tagbærende stolper 
K22. 

03-06-2014 Christoffersen, Kim 

T91 Skitse 0:00 A3-format Felt 11, skitse og 
konstruktionsbeskrivelse K22. 

03-06-2014 Christoffersen, Kim 

T92 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 11, samt tagbærende 
stolper, skitse og 
konstruktionsbeskrivelse K23. 

03-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

T93 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 11 04-06-2014 Christoffersen, Kim 

T94 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 10, tagbærende stolper, 
skitse og 
konstruktionsbeskrivelse K24. 

05-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 
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Fotoliste 
 
Film Foto Motiv Dato Fotograf 
1 D1301 A3686, tagbærende stolpe i K13. Uden målestok, set fra øst. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1302 A3686, tagbærende stolpe i K13. Med målestok, set fra øst. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1303 A3612, tagbærende stolpe i K13. Uden målestok, set fra øst. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1304 A3612, tagbærende stolpe i K13. Med målestok, set fra øst. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1305 A3693, tagbærende stolpe i K13. Uden målestok, set fra øst. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1306 A3693, tagbærende stolpe i K13. Med målestok, set fra øst. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1307 A3694, tagbærende stolpe i K13. Uden målestok, set fra øst. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1308 A3694, tagbærende stolpe i K13. Med målestok, set fra øst. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1309 A3692, tagbærende stolpe i K13. Uden målestok, set fra øst. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1310 A3692, tagbærende stolpe i K13. Med målestok, set fra øst. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1311 A3691, tagbærende stolpe i K13. Uden målestok, set fra øst. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1312 A3691, tagbærende stolpe i K13. Med målestok, set fra øst. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1313 A3689, tagbærende stolpe i K13. Uden målestok, set fra øst. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1314 A3689, tagbærende stolpe i K13. Med målestok, set fra øst. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1315 A3688, tagbærende stolpe i K13. Uden målestok, set fra øst. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1316 A3688, tagbærende stolpe i K13. Med målestok, set fra øst. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1317 A3690, tagbærende stolpe i K14. Uden målestok, set fra vest. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1318 A3690, tagbærende stolpe i K14. Med målestok, set fra vest. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1319 A3687, tagbærende stolpe i K14. Uden målestok, set fra vest. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1320 A3687, tagbærende stolpe i K14. Med målestok, set fra vest. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1321 A4211, tagbærende stolpe i K14. Uden målestok, set fra vest. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1322 A4211, tagbærende stolpe i K14. Med målestok, set fra vest. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1323 A4212, tagbærende stolpe i K14. Uden målestok, set fra vest. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1324 A4212, tagbærende stolpe i K14. Med målestok, set fra vest. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1325 A4222, tagbærende stolpe i K14. Uden målestok, set fra vest. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1326 A4222, tagbærende stolpe i K14. Med målestok, set fra vest. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1327 A4227, tagbærende stolpe i K14. Uden målestok, set fra vest. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1328 A4227, tagbærende stolpe i K14. Med målestok, set fra vest. 02-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1329 Oversigt K13. Uden målestok, set fra vest. 05-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1330 Oversigt K13. Med målestok, set fra vest. 05-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1331 Oversigt K13. Uden målestok, set fra øst. 05-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1332 Oversigt K13. Med målestok, set fra øst. 05-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1333 Oversigt K13, set fra NØ. 05-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1334 Oversigt K14. Uden målestok, set fra øst. 05-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1335 Oversigt K14. Med målestok, set fra øst. 05-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1336 Oversigt K14. Uden målestok, set fra vest. 05-05-2014 Christoffersen, Kim 



  KNV00060-05 
Rørmosegård II 

 

 65 

Film Foto Motiv Dato Fotograf 
1 D1337 Oversigt K14. Med målestok, set fra vest. 05-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1338 Oversigt K14, set fra NØ. 05-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1339 Oversigt K15. Uden målestok, set fra øst. 05-05-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1340 Oversigt K15. Med målestok, set fra øst. 05-05-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1341 Oversigt K15. Uden målestok, set fra vest. 05-05-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1342 Oversigt K15. Med målestok, set fra vest. 05-05-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1343 Oversigt K15. Uden målestok, set fra NØ. 05-05-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1344 A3626, tagbærende stolpe i K15. Uden målestok, set fra vest. 05-05-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1345 A3626, tagbærende stolpe i K15. Med målestok, set fra vest. 05-05-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1346 A3677, tagbærende stolpe i K15. Uden målestok, set fra vest. 05-05-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1347 A3677, tagbærende stolpe i K15. Med målestok, set fra vest. 05-05-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1348 A3679, tagbærende stolpe i K15. Uden målestok, set fra vest. 05-05-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1349 A3679, tagbærende stolpe i K15. Med målestok, set fra vest. 05-05-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1350 A4219, tagbærende stolpe i K15. Uden målestok, set fra vest. 05-05-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1351 A4219, tagbærende stolpe i K15. Med målestok, set fra vest. 05-05-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1352 A3620, tagbærende stolpe i K15. Uden målestok, set fra øst. 05-05-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1353 A3620, tagbærende stolpe i K15. Med målestok, set fra øst. 05-05-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1354 A3622, tagbærende stolpe i K15. Uden målestok, set fra øst. 05-05-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1355 A3622, tagbærende stolpe i K15. Med målestok, set fra øst. 05-05-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1356 A4215, tagbærende stolpe i K15. Uden målestok, set fra øst. 05-05-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1357 A4215, tagbærende stolpe i K15. Med målestok, set fra øst. 05-05-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1358 A4214, tagbærende stolpe i K15. Uden målestok, set fra øst. 05-05-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1359 A4214, tagbærende stolpe i K15. Med målestok, set fra øst. 05-05-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1366 A4208, tagbærende stolpe i K16. Med målestok, set fra øst. 08-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1367 A4208, tagbærende stolpe i K16. Uden målestok, set fra øst. 08-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1368 A4209, tagbærende stolpe i K16. Med målestok, set fra øst. 08-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1369 A4209, tagbærende stolpe i K16. Uden målestok, set fra øst. 08-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1370 A4203, tagbærende stolpe i K16. Med målestok, set fra øst. 08-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1371 A4203, tagbærende stolpe i K16. Uden målestok, set fra øst. 08-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1372 A4204, tagbærende stolpe i K16. Med målestok, set fra øst. 08-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1373 A4204, tagbærende stolpe i K16. Uden målestok, set fra øst. 08-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1374 A3804, tagbærende stolpe i K16. Uden målestok, set fra nord. 08-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 
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1 D1375 A3804, tagbærende stolpe i K16. Med målestok, set fra nord. 08-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1376 A3805, tagbærende stolpe i K16. Uden målestok, set fra nord. 08-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1377 A3805, tagbærende stolpe i K16. Med målestok, set fra nord. 08-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1378 Oversigtsfoto K16, set fra vest. 08-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1379 Oversigtsfoto K16, set fra øst. 08-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1380 Oversigtsfoto K16, set fra NV. 08-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1398 Oversigtsfoto K17. Uden målestok, set fra ØNØ. 22-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1399 Oversigtsfoto K17. Med målestok, set fra ØNØ. 22-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1400 Oversigtsfoto K17. Uden målestok, set fra VSV. 22-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1401 Oversigtsfoto K17. Med målestok, set fra VSV. 22-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1402 Oversigtsfoto K17, set fra NØ. 22-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1403 Oversigtsfoto Felt 9, set fra NØ. 22-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1404 Oversigtsfoto Felt 9, set fra SØ. 22-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1405 Oversigtsfoto Felt 9, set fra nord. 22-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1406 Oversigtsfoto Felt 9, set fra syd. 22-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1407 Oversigtsfoto Felt 9, set fra SSV. 22-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1408 Oversigtsfoto K18. Med målestok, set fra Ø. 26-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1410 Oversigtsfoto K18. Med målestok, set fra ØNØ. 26-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1411 Oversigtsfoto K18. Med målestok, set fra vest. 26-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1412 Oversigtsfoto K18. Med målestok, set fra vest. 26-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1413 A4262, tagbærende stolpe i K24. Med målestok, set fra NØ. 26-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1414 A4262, tagbærende stolpe i K24. Uden målestok, set fra NØ. 26-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1415 A4266, tagbærende stolpe i K18. Med målestok, set fra NNØ. 26-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1416 A4266, tagbærende stolpe i K18. Uden målestok, set fra NNØ. 26-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1417 A3653, tagbærende stolpe i K18. Med målestok, set fra NNØ. 26-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1418 A3653, tagbærende stolpe i K18. Uden målestok, set fra NNØ. 26-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1419 A3660, tagbærende stolpe i K18. Med målestok, set fra ØSØ. 26-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1420 A3660, tagbærende stolpe i K18. Uden målestok, set fra ØSØ. 26-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1421 A3889, tagbærende stolpe i K18. Med målestok, set fra VNV. 26-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1422 A3889, tagbærende stolpe i K18. Uden målestok, set fra VNV. 26-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1423 A3890, med målestok, set fra VNV. 26-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1424 A3890, uden målestok, set fra VNV. 26-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1425 A3887, tagbærende stolpe i K18. Med målestok, set fra SSV. 26-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1426 A3887, tagbærende stolpe i K18. Uden målestok, set fra SSV. 26-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1427 A3892, tagbærende stolpe i K18. Med målestok, set fra NNØ. 26-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1428 A3892, tagbærende stolpe i K18. Uden målestok, set fra NNØ. 26-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1429 Oversigtsfoto K20, set fra syd. 26-05-2014 Christensen, Jonas 

1 D1430 Oversigtsfoto K20, set fra syd. 26-05-2014 Christensen, Jonas 
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Film Foto Motiv Dato Fotograf 
1 D1431 A4265, tagbærende stolpe i K19. Med målestok, set fra øst. 27-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1432 A4265, tagbærende stolpe i K19. Uden målestok, set fra øst. 27-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1433 A3891, tagbærende stolpe i K19. Med målestok, set fra SØ. 27-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1434 A3891, tagbærende stolpe i K19. Uden målestok, set fra SØ. 27-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1435 A3654, tagbærende stolpe i K19. Med målestok, set fra øst. 27-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1436 A3654, tagbærende stolpe i K19. Uden målestok, set fra øst. 27-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1437 A3656, tagbærende stolpe i K19. Med målestok, set fra syd. 27-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1438 A3656, tagbærende stolpe i K19. Uden målestok, set fra syd. 27-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1439 A4269, tagbærende stolpe i K19. Med målestok, set fra øst. 27-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1440 A4269, tagbærende stolpe i K19. Uden målestok, set fra øst. 27-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1441 A4268, tagbærende stolpe i K19. Med målestok, set fra øst. 27-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1442 A4268, tagbærende stolpe i K19. Uden målestok, set fra øst. 27-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1443 Oversigtsfoto K19, set fra øst. 27-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1444 Oversigtsfoto K19, set fra vest. 27-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1445 Oversigtsfoto K19, set fra vest. 27-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1446 Oversigtsfoto K19, set fra NV. 27-05-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1447 A3929, tagbærende stolpe i K21. Med målestok, set fra syd. 28-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1448 A3929, tagbærende stolpe i K21. Uden målestok, set fra syd. 28-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1449 A3930, tagbærende stolpe i K21. Med målestok, set fra syd. 28-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1450 A3930, tagbærende stolpe i K21. Uden målestok, set fra syd. 28-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1451 A3878, tagbærende stolpe i K21. Med målestok, set fra øst. 28-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1452 A3878, tagbærende stolpe i K21. Uden målestok, set fra øst. 28-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1453 A4279, tagbærende stolpe i K21. Med målestok, set fra syd. 28-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1454 A4279, tagbærende stolpe i K21. Uden målestok, set fra syd. 28-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1455 Oversigtsfoto K21, set fra syd. 28-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1456 Oversigtsfoto K21, set fra nord. 28-05-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1457 Oversigtsfoto K23, set fra øst.  04-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1458 Oversigtsfoto K23, set fra nord.  04-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1459 Oversigtsfoto K22, set fra øst.  04-06-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1460 Oversigtsfoto K22, set fra NØ.  04-06-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1461 Oversigtsfoto K22, set fra vest.  04-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1462 A3924, tagbærende stolpe i K22. Med målestok, set fra vest. 04-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1463 A3924, tagbærende stolpe i K22. Uden målestok, set fra vest. 04-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1464 A3925, tagbærende stolpe i K22. Med målestok, set fra vest. 04-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1465 A3925, tagbærende stolpe i K22. Uden målestok, set fra vest. 04-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1466 A3923, tagbærende stolpe i K22. Med målestok, set fra vest. 04-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1467 A3923, tagbærende stolpe i K22. Uden målestok, set fra vest. 04-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1468 A3912, tagbærende stolpe i K22. Med målestok, set fra vest. 04-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 
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Film Foto Motiv Dato Fotograf 
1 D1469 A3912, tagbærende stolpe i K22. Uden målestok, set fra vest. 04-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1470 A3911, tagbærende stolpe i K22. Med målestok, set fra vest. 04-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1471 A3911, tagbærende stolpe i K22. Uden målestok, set fra vest. 04-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1472 A3906, tagbærende stolpe i K22. Med målestok, set fra vest. 04-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1473 A3906, tagbærende stolpe i K22. Uden målestok, set fra vest. 04-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1474 A3834, tagbærende stolpe i K22. Med målestok, set fra syd. 04-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1475 A3834, tagbærende stolpe i K22. Uden målestok, set fra syd. 04-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1476 Oversigtsfoto Felt 11, set fra SSØ. 05-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1477 Oversigtsfoto Felt 11, set fra SØ. 05-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1478 Oversigtsfoto Felt 11, set fra nord. 05-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1479 Oversigtsfoto Felt 11, set fra NV. 05-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1480 Oversigtsfoto Felt 11, set fra NV. 05-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1481 Oversigtsfoto Felt 11, set fra vest. 05-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1482 Oversigtsfoto K24, set fra øst. 05-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1483 Oversigtsfoto K24, set fra SØ. 05-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1484 Oversigtsfoto K24, set fra vest. 05-06-2014 Sloth, Pernille Rohde 

3 D2002 A3622 i K15 Felt 9 28-02-2014 Christensen, Jonas 

3 D2003 Felt 9, mod øst 28-02-2014 Christensen, Jonas 

3 D2004 Felt 9, mod øst 28-02-2014 Christensen, Jonas 

3 D2005 Felt 9, mod øst 28-02-2014 Christensen, Jonas 

3 D2006 Felt 9, mod nord 06-03-2014 Christensen, Jonas 

3 D2016 Felt 10, mod nordvest 12-03-2014 Christensen, Jonas 

3 D2017 Felt 10, mod nordvest 12-03-2014 Christensen, Jonas 

3 D2049 Udvidelse Felt 9, mod vest 23-04-2014 Christensen, Jonas 

3 D2050 Udvidelse Felt 9, mod vest 23-04-2014 Christensen, Jonas 

3 D2051 Udvidelse Felt 9, mod vest 23-04-2014 Christensen, Jonas 

3 D2052 Udvidelse Felt 9, mod vest 23-04-2014 Christensen, Jonas 

3 D2078 Felt 10, mod nord 02-06-2014 Christensen, Jonas 

3 D2079 Felt 10, mod nord 02-06-2014 Christensen, Jonas 

3 D2080 Felt 10, mod nord 02-06-2014 Christensen, Jonas 

3 D2081 Felt 10, mod nord 02-06-2014 Christensen, Jonas 

3 D2082 Felt 10, mod nord 02-06-2014 Christensen, Jonas 
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