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Abstract 
På et 2117 m2 stort felt blev der registreret 127 anlæg. Der blev erkendt et treskibet langhus 
med 4-5 sæt tagbærende stolper samt en økonomibygning bestående af 2 sæt tagbærende 
stolper. Derudover fandtes kogegruber, affaldsgruber samt en større materialegrube. 
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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 8. 

 
Ved forundersøgelsen af Etape 5 blev der på matr. nr. 2n Ladby By, Herlufholm fundet et 
bopladsområde med en del stolpehuller, samt gruber og kogegruber i søgegrøfterne. Der blev 
udvidet til et mindre felt hvorved der kunne udskilles et treskibet langhus med 4 sæt 
tagbærende stolpehuller, men konstruktionen blev ikke afgrænset. 
 
Det var aftalt med Vejdirektoratet at mindre forekomster af fortidsminder kunne undersøges 
allerede ved forundersøgelsen, men det blev vurderet at forundersøgelsesbudgettet ikke kunne 
rumme de ekstra maskinudgifter som en udgravning ville kræve. Vejtraceet var på det 
pågældende sted kun 55 meter bredt, og forundersøgelsen viste at anlægssporene strækte 
sig helt ud til tracegrænsen. En afrømning til et større felt ville derfor medføre en del lempning 
af jord, da den bortgravede jord kun kunne lægges øst og vest for feltet. 
 
D. 21. februar 2014 blev der indsendt et budget for en mindre udgravning, og der blev indgået 
en rådgiveraftale med Vejdirektoratet d. 26. februar 2014.  
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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 13. marts til 20. marts 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 foretaget med en 20 tons gravemaskine med en 2 meter bred 
rabatskovl. 
Entreprenør var HRJ Service A/S, Karrebækvej 850, 4736 Karrebæksminde. 
 
Jordprøver er floteret af Scanflot, Kærgårdvej 4, 6560 Sommersted. 
 
Udgravningen blev foretaget i foråret og jorden på arealet var generelt meget vandmættet. 
Undergrunden bestod af tungt fedtet ler, som gjorde det svært at fladeskovle.  
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Topografi, terræn og undergrund 
Landskabet omkring Felt 8 kan karakteriseres som et småkuperet og bølget morænelandskab, 
der ligger vest for de fladere engområder ned mod Susåen. 
 
Felt 8 ligger på en mindre moræneknold, der topper i 20 m over DNN, med mindre lavninger 
på nord- og sydsiden. Mod sydvest ligger lavningen Rørmosen, der på original 1 kortet har en 
noget større udstrækning. 
 
Undergrunden består af ler til sandet ler. Muldlaget varierede fra ca. 25 cm på toppen af 
bakken til op mod 50 cm ned mod lavningen nordøst for feltet.  
 

 
Figur 2: Danmarks højdemodel med Felt 8-11 markeret med rødt. Pilen viser Felt 8. 

 

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 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.  



  KNV00060-03 
Rørmosen I 

 

 5 

Udgravningsmetode 
Ved udgravningens start var der afrømmet et mindre felt mellem søgegrøft G268 og G269. 
Feltet blev udvidet med en gravemaskine udstyret med rabatskovl, der afrømmede muldjorden 
og flyttede de omgivne jordbunker. 
 
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. En enkelt stor grube (A3390) blev snittet med 
gravemaskinen. 
 
Der blev registreret 127 anlæg på Felt 8, se Anlægslisten (A3370-A3990). Alle anlæg på 
feltet, hvad enten der er registreret ved forundersøgelsen eller udgravningen, er beskrevet i 
denne beretning. 
 
Der blev lavet 9 tegninger af profiler (T45-T60). Se Tegningslisten. 
 
Alle fund fik et anlægsnummer i felten og er efterfølgende nummereret (X326-X332), 
beskrevet og magasineret. Se Fundlisten. 
 
Der blev taget jordprøver fra de tagbærende stolpehuller i konstruktionen K8, samt af 
stolpehullet A3467 og gruben A3390 (P222-P234). Derudover blev der udtaget 
trækulsprøver fra to kogegruber og en materialetagningsgrube (P332-334). Se Prøvelisten. 
 
Der blev taget 56 fotos undervejs (D1141- D2020). 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 under feltarbejdet. Der blev desuden taget profilbilleder 
med målestok af anlæggene til huskonstruktionen K8 samt af gruben A3390. 
 
Alle huskonstruktioner blev nummereret med K-nr. (K8-K9) og beskrevet samt skitseret med 
mål i felt. Beskrivelser er indført i anlægslisten. Se Konstruktioner. 
 
Anlægsliste, fund- og prøveliste, tegningsliste samt fotoliste er indtastet i MUD samlet under 
kampagnen knyttet til felt 8 (13-03-14 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 8 er ikke udskilt, men indgår i de samlede tabeller for Etape 5.  
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Undersøgelsens resultater 
Felt 8 udgør et areal på 2117 m2. Der er erkendt 127 anlæg, heraf 62 stolpehuller, 31 gruber, 
4 kogegruber, 5 kulturlag og 12 ikke nærmere bestembare fyldskifter. Desuden er 7 anlæg 
karakteriseret som naturfænomener, 3 anlæg er dræn og 3 anlæg udgår. 
 
På feltet er registreret et treskibet langhus (K8) og en økonomibygning (K9) samt aktivitetsspor 
i form af gruber og kogegruber placeret i umiddelbar nærhed af langhuset. Bebyggelsen er 
beliggende på en mindre moræneknold. Mod nord/nordøst samt mod sydvest afgrænses 
bakkeøen af lavninger, og bebyggelsessporene synes at være afgrænset i disse retninger af 
terrænet. Mod nordvest samt sydøst begrænsedes feltet af omfartsvejens trace og det kan ikke 
udelukkes at bebyggelsen fortsætter i disse retninger, men udbredelsen af anlægssporene 
tyder ikke på det. 
 

 
Figur 3: Felt 8 set mod vest. I midten ses stolpehullerne i K8 på toppen af bakken. 

 
Konstruktioner: 
Det treskibede langhus K8 har 4 sæt tagbærende stolper. Dertil et muligt ekstra sæt mod øst. 
Tværspændet i konstruktionen er smallest i det vestligste sæt (215 cm) og bliver bredere mod 
øst (330 cm) for igen at snævre ind i det østligste sæt (260 cm). Regner man det østligste lidt 
usikre sæt fra, fremstår konstruktionen let trapezformet. Længdespændene er relativt 
ensartede på 420 – 450 cm imellem de fire vestligste sæt, mens der bliver lidt længere (ca. 
495 cm) imellem de to østligste sæt. Konstruktionen dateres typologisk til romersk jernalder. 
 
K9 er tolket som en økonomibygning med to sæt tagbærende stolper. K9 er placeret ca. 10 m 
fra K8. Bygningen har dog ikke helt samme orientering som K8. Det kan ikke entydigt afgøres 
om K8 og K9 er samtidige. K9 kan på baggrund af typologi ikke dateres nærmere end  
perioden bronze- til jernalder. 
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Figur 4: Konstruktioner på Felt 8. 

 

 
Figur 5: De tagbærende stolper i K8 set mod øst. 
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Øvrige anlæg: 
I området øst og sydøst for K8 blev registreret en del gruber. Fire af gruberne indeholdt 
keramikskår og må tolkes som affaldsgruber. 
Ved K8’s vestlige ende fremkom flere gruber samt mulige kulturlagsrester uden fund. Desuden 
blev der registreret et grubekompleks (A3390). Fylden i grubekomplekset fremstod relativt 
steril med mange opfyldshorisonter og det formodes at komplekset har fungeret som 
materialetagningsområde. Det er nærliggende at forestille sig at gruben er gravet ved 
bopladsens anlæggelse og fyldt op relativt hurtigt. 
 

 
Figur 6: Grubekompleks A3390 set mod syd. 

 
 
Fund: 
Der blev indsamlet fund, fortrinsvis keramik, fordelt over 7 fundnumre (X326-X332). Fundene 
fremkom i to af de tagbærende stolper i K8 (X327 og X328) samt i gruber øst og sydøst for 
K8. I anlæggene i K8 fremkom keramikken i henholdsvis det 1. og 3. stolpehul fra øst i husets 
nordside. Blandt skårene i A3464 (X327) fremkom to randskår med let udsvajet, let fortykket 
rand af jernaldertype. 
Den øvrige keramik består af uornamenterede sideskår og enkelte randskår, desuden et enkelt 
lille skår (X326) ornamenteret med fingerindtryk, samt et flintafslag fra gruben A3465. 
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Konklusion: 
Konstruktionsmæssigt peger K8 mod en datering af bosættelsen til romersk jernalder og det 
samme gør den diagnostiske keramik. Det kan ikke utvetydigt afklares, hvorvidt K9 er samtidig 
hermed. Gruberne på feltet er placeret omkring K8 på en sådan måde, at de må tolkes som 
værende samtidige med K8. Der tegner sig således et billede af en enkeltfaset gårdsenhed på 
den lille bakkeknold, bestående af et langhus med en tilknyttet økonomibygning og omgivet af 
gruber, der afspejler de aktiviteter som har foregået på pladsen. 
Det kan ikke entydigt afklares, om gårdsenheden skal betragtes som solitær, da der udenfor 
det undersøgte areal mod nordvest samt sydøst potentielt kan være endnu ikke erkendte 
bebyggelsesspor. 
 
På den resterende strækning af Næstved Nordlige Omfartsvej fra Felt 8 til rundkørslen på 
Slagelsevej er der udgravet yderligere fire bopladslokaliteter fra jernalderen (KNV00060-04 
Felt 7 og KNV00060-05 Felt 9-11). Desuden er der udgravet bebyggelse fra yngre romersk 
jernalder på lokaliteten Rørmosegård (sb. Nr. 040507-37) ved Slagelsevej. Opsummerende 
tegner der sig et billede af omfattende bebyggelsesspor i området omkring, som kan dateres til 
romersk jernalder og ældre germansk jernalder. Bebyggelsen er generelt placeret på plateauer 
og bakketoppe afgrænset af mindre naturlige lavninger i terrænet.  
 
 
 

Fremtidigt arbejde 
Museet anser Felt 8 som færdigudgravet og arealet er frigivet til anlægsarbejde. 
 
Ved forundersøgelsen af Næstved Nordlige Omfartsvej Etape 5 er der syd for Ladby 
registreret bopladsspor fra jernalder på næsten hvert et plateau eller bakketop i terrænet. Ved 
eventuelt fremtidigt anlægsarbejde på omkringliggende arealer bør der derfor foretages en 
systematisk arkæologisk forundersøgelse, med henblik på at afgrænse de påtrufne 
bopladsområder.  
 
 
 
 
 
Museum Sydøstdanmark d. 01-06-2015 
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Konstruktioner 
 
K8 
 

 
 

A3432 4,2 A3381 4,3 A3464 4,5 A3948 5,05 A3944 
2,15  2,85  3,05  3,3  2,6 

A3434 4,3 A3378 4,3 A3463 4,5 A3951 4,8 A3943 
 
§ Konstruktionstype: Treskibet langhus med 4-5 sæt tagbærende stolper. Østligste sæt 

muligvis yngre fase. Krumme langsider eller let trapezformet. K8 er orienteret ØSØ-VNV. 
§ Dimensioner: Huset er min. 19 meter langt (13,5 uden østligste sæt) og 3,7 meter bredt 

(vægge og gavle ikke medregnet). 
§ Anlæg: Tagbærende stolper: A3432, A3434, A3381, A3378, A3464, A3463, A3448, 

A3951, A3944, A3943. Eventuelle udskiftede stolper eller støttestolper: A3433, A3380, 
A3695, A3467. Mulig indre konstruktion: A3429, A3466, A3469. 

§ Fund og prøver: P222, P223, P224, P225, P226, P227, P228, P229, P230, P231, P232. 
Keramik fra A3944 (X328) 

§ Tegninger: T55, T49 (se A3434 vedrørende diffuse fyldskifter). 
§ Undergrund: Undergrunden består af rødbrunt ler til rødbrunt, sandet ler. 
§ Terræn: Huset er beliggende på østsiden af en lille moræneknold. Terræn og undergrund 

falder mod øst og nord. 
§ Metode: Alle tagbærende stolper er snittet med spade; de fleste på tværs af husets 

længderetning. Enkelte er snittet i husets længderetning pga. diffuse fladeafgrænsninger. 
De tagbærende stolper er tegnet i 1:20, fotodokumenteret, og der er hjemtaget jordprøver 
til flotering. Østligste sæt snittet i husets længderetning. 

§ Tolkning: Treskibet langhus med 4-5 sæt. 
§ Datering: Romersk jernalder. 
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K9 
 

 
 

A3377 3,5 A3409 
2,3  2,4 

A3376 3,2 A3410 
 
§ Konstruktionstype: Økonomibygning med to sæt tagbærende stolper, orienteret 

vestnordvest-østsydøst. 
§ Dimensioner: Tværspændet er 240 cm og længdespændet er henholdsvis 345 cm 

(sydvestsiden) og 325 cm (nordøstsiden). 
§ Anlæg: A3409, A3377, A3410, A3376 
§ Fund og prøver:  
§ Tegninger: T45, T58 
§ Undergrund: Undergrund af rødbrunt ler. 
§ Terræn: Let hældende mod syd og sydøst. 
§ Metode: De tagbærende stolper er snittet med spade, samt beskrevet og tegnet i 1:20. 
§ Tolkning: Konstruktionen tolkes som en treskibet konstruktion med to sæt tagbærende 

stolper frem for en staklade, som oftest har en kvadratisk grundplan. K8 er placeret ca. 10 
m fra langhuset K9 og kan være knyttet hertil, men de har dog ikke samme orientering. 

§ Datering: Typologisk kan konstruktionen ikke dateres nærmere end bronzealder/jernalder. 
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Anlægsliste 
 
A Nr Type Datering Beskrivelse K Nr Fund T Nr 
A3370 Grube Oldtid Gråbrunt, let humøst ler med enkelte 

trækulsnister. 
   

A3371 Stolpehul Oldtid Lyst gråbrunt, svagt humøst ler. Enkelte 
trækulsnister. Ø= 40 cm, D= 19 cm. 
Rundbundet. 

   

A3372 Stolpehul Oldtid Lyst gråbrunt, let humøst ler. Enkelte 
trækulsnister. Ø= 47 cm, D= 10 cm. Mulig bund 
af stolpehul. 

   

A3373 Stolpehul Oldtid Lyst gråbrunt, let humøst ler. Trækulsnister. Ø= 
15 cm, D= 2 cm. Mulig bund af pælehul. 

   

A3374 Grube Oldtid Gråbrunt, humøst ler med en del trækulsnister. 
Dybde 35 cm. 

   

A3375 Pælehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 18 cm. D= 8 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let humøst ler.  
b) Undergrund af rødbrun ler. 
Tolkning: Stolpehul/pælehul. 

  T45 

A3376 Tagstolpehul Bronzealder 
- Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 24 cm. D= 29 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let humøst ler. Spredte 
trækulsnister. 
b) Undergrund af rødbrun ler. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K9. 

K9  T45 

A3377 Tagstolpehul Bronzealder 
- Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 20 cm. D= 24 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let humøst ler. Enkelte 
trækulsnister. 
b) Undergrund af rødbrun ler. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K9. 

K9  T45 

A3378 Tagstolpehul Romersk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 64 cm. D= 43 cm. 
Beskrivelse: 
a) Gråbrunt, let humøst ler med lidt iblanding af 
undergrundsler samt enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund med pletter af a) og enkelte 
trækulsnister. 
c) Undergrund af gulbrunt til rødbrunt ler. 

K8 P224 T46, 
T49, T60 

A3379 Stolpehul Oldtid     
A3380 Støttestolpehul Romersk 

Jernalder 
Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= ca. 39 cm. D= 17 cm. 
Beskrivelse: 
a) Gråbrunt, let humøst ler med iblanding af 
undergrundsler. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrundsler med en anelse iblanding af a). 
c) Undergrund af gulbrunt til rødbrunt ler. 

K8 P223 T46, 
T49, T60 

A3381 Tagstolpehul Romersk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= ca. 40 cm. D= 30 cm. 
Beskrivelse: 
a) Gråbrunt, let humøst ler med iblanding af 
undergrundsler. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrundsler med en anelse iblanding af a). 
c) Undergrund af gulbrunt til rødbrunt ler. 

K8 P229 T46, 
T49, T60 
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A Nr Type Datering Beskrivelse K Nr Fund T Nr 
A3382 Rodvælter Udateret Lyst gråbrunt, let humøst ler, delvist iblandet 

undergrundsler. 
   

A3383 Stolpehul Oldtid Gråbrunt, humøst ler. Ø= 22 cm, D= 18 cm.     
A3384 Dræn Nutid     
A3385 Udgår Udateret Genindmålt som A3934    
A3388 Grube Oldtid Gråbrunt, humøst ler. Enkelte trækulsnister. En 

del marksten. Dybde ca. 10 cm. 
   

A3389 Stolpehul Oldtid Lyst gråbrunt, let humøst ler med pletter af 
undergrundsler. Trækulsnister. Ø= 31 cm, D= 28 
cm. 

   

A3390 Materiale-
tagningsgrube 

Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= >520 cm. D= 134 cm. 
Anlægget består af 14 fyldskifter over 
undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst ler med enkelte 
trækulsnister, let opblandet med rødbrunt 
undergrundsler. Enkelte marksten. 
b) Rødbrunt ler, let opblandet med (a). 
c) Som (b), med kraftigere opblanding med (a). 
d) Gråbrunt til brungråt, let sandet ler med 
enkelte trækulsnister, let opblandet med rødbrunt 
undergrundsler. 
e) Lyst gulbrunt ler, kraftigt opblandet med 
gråbrunt, let sandet ler. 
f) Som (d) men lidt mere grå. 
g) Rødbrunt ler med en smule opblanding med 
brungråt, let sandet ler. 
h) Rødbrunt ler, kraftigt opblandet med gråbrunt, 
humøst ler med enkelte trækulsnister. 
i) Brungråt ler med en del trækulsnister, let 
opblandet med rødbrunt undergrundsler. 
j) Brungråt ler, kraftigt opblandet med rødbrunt 
undergrundsler. 
k) Mørkt gråbrunt ler med enkelte trækulsnister. 
Igennem laget ses ca. 3 tynde lag af rødbrunt 
undergrundsler. 
l) Mørkt gråbrunt ler med enkelte trækulsnister, 
samt enkelte pletter af rødbrunt undergrundsler. 
m) Lyst gulbrunt og gråt ler med enkelte pletter af 
gråbrunt. 
n) Brungråt ler, kraftigt opblandet med lyst 
gulbrunt til gråt ler. 
o) Undergrund af rødbrunt ler. 
p) Undergrund af lyst gulbrunt til gråt ler. 

 P234 T57 

A3391 Stolpehul Oldtid Lyst gråbrunt, let sandet ler. Ø = 42 cm, D = 5 
cm. 

   

A3392 Grube Oldtid Gråbrunt, humøst ler. Enkelte trækulsnister. D= 
ca. 15 cm. 

   

A3394 Grube Oldtid Gråbrunt, let humøst ler. Enkelte trækulsnister. 
Dybde ca. 12 cm. 

   

A3395 Kulturlag Oldtid Mørkt gråbrunt til sortbrunt, humøst ler. 
Trækulsnister. Dybde 14 cm. 

   

A3409 Tagstolpehul Jernalder Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 26 cm. D= 13 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let humøst ler. Spredte 
trækulsnister. 
b) Undergrund af rødbrun ler. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K9. 
 

K9  T45 
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A3410 Tagstolpehul Jernalder Anlægget er snittet nord-syd. 

Ø= 26 cm. D= 20 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let humøst ler. Enkelte 
trækulsnister. 
b) Undergrund af rødbrun ler. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K9. 

K9  T45 

A3411 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 33 cm. D= 7 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let humøst ler.  
b) Undergrund af rødbrun ler. 
Tolkning: Mulig bund af stolpehul. 

  T45 

A3412 Stenspor Udateret     
A3413 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 

Ø= 35 cm. D= 24 cm. 
Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst ler med trækulsnister, samt 
en del sten (stolpespor). 
b) Lyst gråbrunt ler. 
c) Som (a) let opblandet med undergrund. 
d) Undergrund af rødbrunt ler. 

  T45 

A3414 Naturfænomen Udateret Undergrundsskift.    
A3415 Kulturlag Oldtid Mørkt gråbrunt til sortbrunt, humøst ler. Spredt 

ses trækul og trækulsnister. Anlægget er meget 
vådt, næsten oversvømmet. 

   

A3416 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 21 cm. D= 24 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst ler med trækulsnister. 
b) Undergrund af rødbrun ler med indslag af 
gulbrun ler. 

  T45 

A3417 Stolpehul Udateret Snittet nordøst-sydvest. 
Ø= 31 cm. D= 25 cm. 
Fyldbeskrivelse: 
a) Gråbrunt ler med enkelte trækulsnister, let 
opblandet med undergrund. 
b) Undergrund af rødbrunt ler. 

  T46 

A3418 Koge-/ildgrube Oldtid Anlægget er ikke snittet. 
Prøvestik: D= 9 cm. 
Beskrivelse: Mørkt gråt til sort, sandet ler med 
meget trækul og mange ildpåvirkede sten. 
Trækulsprøve hjemtaget.  

 P332 T46 

A3419 Grube Oldtid Gråbrunt, sandet ler, let opblandet med 
undergrund, med enkelte trækulsnister, samt 
spredte marksten. 

   

A3420 Grube Oldtid Grube/kulturlag. Gråbrunt, sandet ler, let 
opblandet med undergrund, med enkelte 
trækulsnister samt spredte marksten. Lidt diffust 
afgrænset. 

   

A3421 Stolpehul Oldtid Snittet nord-syd, set fra vest, ikke tegnet. 
Gråbrunt, sandet ler med enkelte trækulsnister, 
let opblandet med undergrund. Let rundet bund. 
Ø= 31 cm, D= 9 cm.  

   

A3422 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nordvest-sydøst. 
Ø= 36 cm. D= 7 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, sandet ler (stolpespor). 
b) Undergrundsler, let opblandet med (a).  
b) Undergrund af rødbrunt ler. 

  T45 
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A3423 Skillevægs-

stolpehul 
Oldtid Anlægget er snittet nordvest-sydøst. 

Ø= 36 cm. D= 8 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, sandet ler (stolpespor). 
b) Undergrundsler let opblandet med (a). 
c) Undergrund af rødbrunt ler. 

  T45 

A3424 Stolpehul Oldtid Snittet nordøst-sydvest, set fra nordvest, ikke 
tegnet. Gråbrunt, sandet ler med enkelte 
trækulsnister, let opblandet med undergrund. Lige 
bund. Ø= 27 cm, D= 5 cm. 

   

A3425 Grube Oldtid Grube/kulturlag. Mørkt, gråbrunt, let humøst, 
sandet ler med en del trækulsnister, let opblandet 
med undergrund. 

   

A3426 Grube Oldtid Grube/kulturlag. Mørkt, gråbrunt, let humøst, 
sandet ler med en del trækulsnister, let opblandet 
med undergrund. 

   

A3427 Grube Oldtid Gråbrunt, sandet ler med enkelte trækulsnister, 
let opblandet med undergrund. 

   

A3428 Stolpehul Oldtid Gråbrunt, sandet ler med enkelte trækulsnister, 
let opblandet med undergrund. Snittet øst-vest. 
Ø= 24 cm, D= 7 cm. 

   

A3429 Stolpehul Oldtid Snittet nordøst-sydvest, set fra nordvest, ikke 
tegnet. Gråbrunt, sandet ler med enkelte 
trækulsnister, let opblandet med undergrund. Let 
rundet bund. Ø = 21 cm, D= 4 cm. 

   

A3430 Pælehul Udateret Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 26 cm. D= 23 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, svagt humøst ler. Der ses mindre 
rødder. 
b) Undergrund af rødbrunt ler. 
Tolkning: Mulig spids pæl. 

   

A3431 Stolpehul Oldtid Snittet nordøst-sydvest, set fra nordvest, ikke 
tegnet. Gråbrunt, sandet ler med enkelte 
trækulsnister, let opblandet med undergrund. Let 
rundet bund. Ø = 22 cm, D= 5 cm. 

   

A3432 Tagstolpehul Romersk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nordvest-sydøst. 
Ø= 50 cm. D= 30 cm. 
Beskrivelse: 
a) Gråbrunt, humøst ler med enkelte 
trækulsnister. 
B) Som a), men iblandet undergrundsler. 
c) Undergrund af rødbrunt ler. 

K8 P232 T60 

A3433 Støttestolpehul Oldtid Anlægget er snittet nordvest- sydøst. 
Ø= 32 cm. D= 6 cm. 
Fyldbeskrivelse: 
a) Gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister 
b) Undergrund af rødbrunt ler. 

  T60 

A3434 Tagstolpehul Romersk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nordøst-sydvest. 
Ø= 35 cm. D= 20 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, let humøst ler. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af rødbrunt ler. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K8. 

K8 P231 T45, 
T49, T60 

A3435 Grube Oldtid Mørkt, gråbrunt, let humøst, sandet ler med en del 
trækulsnister, let opblandet med undergrund. 

   

A3436 Stolpehul Oldtid Mørkt, gråbrunt, let humøst, sandet ler med en del 
trækulsnister, let opblandet med undergrund. 
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A3437 Grube Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 

Ø: 202cm, D:56cm. 
Fyld i profil: 
a) gråbrunt til lyst gråbrunt, let humøst ler. Enkelte 
trækulnister. 
b) Gråbrunt til lyst gråbrunt, let humøst ler. Lidt 
pletter af undergrundsler. Enkelte trækulnister. 
c) Mørkt, gråbrunt, humøst ler, lettere sodet. En 
del nister og stumper af trækul.  
d) Mest rød-gulbrunt undergrundsler, med lidt 
pletter af mørkt, gråbrunt, humøst ler. 
Tolkning: Grube. Synes at have stået en stolpe i 
den (a). Noget er muligvis brændt i (c). Er det en 
form for produktionsanlæg? 

  T56 

A3438 Grube Oldtid Mørkt, gråbrunt, let humøst, sandet ler med en del 
trækulsnister, let opblandet med undergrund. 

   

A3439 Grube Oldtid Anlægget er snittet på tværs. 
Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 84 cm. D= 44 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Meget heterogen fyld. Gråbrunt til lyst 
gråbrunt, leret sand. Også indslag af beige, leret 
sand, samt undergrundsler/sand. Lidt spredte 
trækulsnister. Fyld er meget lidt humøs. Ingen 
fund. Spor af dyreaktivitet. Afgrænsning lidt diffus. 
b) Undergrund af rødbrun ler i nord. Mod syd 
undergrund af gulbrunt, leret sand, spættet med 
orange. 

  T54 

A3440 Grube Oldtid Lyst gråbrunt, sandet ler med enkelte 
trækulsnister, let opblandet med undergrund. 

   

A3441 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø:24cm, D:12cm 
Fyld i profil: 
a) Mørkegrå, humøs ler, iblandet sand. En smule 
trækulnister. Bund af stolpe. 
b) Rødbrun, sandet ler. 

  T56 

A3442 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø: 35cm, D: 16cm. 
Fyld i profil: 
a) Gråbrun, humøs ler, iblandet sand. Flere 
rodgange gør afgrænsning diffus. Stolpebund. 
b) Rødbrun, sandet undergrundsler. 

  T56 

A3443 Stolpehul Udateret Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 18 cm. D= 19 cm. 
Fyldbeskrivelse: 
a) Brungråt ler. 
b) Undergrund af rødbrunt ler. 

  T46 

A3460 Stolpehul Oldtid Gråbrunt, sandet ler med enkelte trækulsnister, 
let opblandet med undergrund. Snittet nordvest-
sydøst. Ø= 22 cm, D= 11 cm. 

   

A3461 Stolpehul Udateret Anlægget er snittet nordøst-sydvest. 
Ø= 20 cm. D= 4 cm. 
Fyldbeskrivelse: 
a) Gråbrunt ler med enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af rødbrunt ler. 
Mulig bund af stolpehul. 
 
 

  T46 
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A3462 Stolpehul Udateret Anlægget er snittet syd-nord. 

Ø= 32 cm. D= 14 cm. 
Beskrivelse: 
a) Gråbrunt, humøst ler. 
b) Undergrund af rødbrun, stiv ler. 

  T49 

A3463 Tagstolpehul Romersk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 64 cm. D= 43 cm. 
Beskrivelse: 
a) gråbrunt, let humøst ler med lidt iblanding af 
undergrundsler samt enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund med pletter af a) og enkelte 
trækulsnister. 
c) Undergrund af gulbrunt til rødbrunt ler. 

K8 P222 T49, T60 

A3464 Tagstolpehul Romersk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 60 cm. D= 46 cm. 
Beskrivelse: 
a) Gråbrunt. let humøst ler med iblanding af 
undergrundsler samt enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund med en smule iblandig af a) og 
enkelte trækulsnister. 
c) Undergrund af gulbrunt til rødbrunt ler. 

K8 X327, 
P227 

T49, T60 

A3465 Grube Oldtid Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= ca. 94 cm (lidt diffus stratigrafi i forhold til 
A3695). D= 35 cm. 
Beskrivelse: 
a) Gråbrunt, humøst, sandblandet ler, få 
trækulsnister, mange marksten, keramikskår i 
profil samt flintafslag. Flint hjemtaget. 
d) Lys grå undergrundsler, omrodet med rødbrunt 
undergrundsler. 

 X329, 
X330 

T49 

A3466 Stolpehul Udateret Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 21 cm. D= 10 cm. 
Beskrivelse: 
a) Gråbrunt til rødbrunt, humøst ler med 
marksten. Diffust afgrænset i bunden, men tydelig 
i fladen. Bund af stolpehul. 
c) Undergrund af gulbrunt ler. 

  T49 

A3467 Støttestolpehul Romersk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 50 cm. D= 30 cm. 
Beskrivelse: 
b) Gråbrunt, humøst ler, omrodet med gulbrunt 
undergrundsler. Trækul og en smule sodning. 
c) Gulbrunt undergrundsler. 
Mulig støttestolpe i K8. 

K8 P233 T49 

A3468 Stolpehul Oldtid Gråbrunt, sandet ler med enkelte trækulsnister, 
let opblandet med undergrund. Snittet syd-nord, 
ikke tegnet. Kan ikke erkendes i snit. 

   

A3469 Stolpehul Oldtid Gråbrunt, sandet ler med enkelte trækulsnister, 
let opblandet med undergrund. 

   

A3695 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 68 cm. D= 40 cm. 
Beskrivelse: 
b) Gråbrun, humøs ler. Flere marksten og fund af 
keramik. Keramik hjemtaget. 
c) Diffust afgrænset, rødbrun ler, omrodet med 
undergrundsler. 
d) Lys grå undergrundsler omrodet med rødbrun 
undergrundsler. 
 

  T49 
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A3933 Grube Oldtid Anlægget er snittet syd-nord. Ikke tegnet 

Ø: 50cm, D: 0-2cm. 
Fyld i profil: Bund af fladbundet grube. 
Trækulnister i gråbrun, humøs, sandet ler. 

  T56 

A3934 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet syd-nord.  
Ø:45cm, D: 25cm. 
a) Stolpe med mørk, gråbrun, sandet ler. Flere 
marksten og tegn på sodning. Humøs. 
b) Undergrund af gråbrun ler. 

  T56 

A3935 Grube Oldtid Anlægget er snitter syd-nord. 
Ø: 150 cm, d: 34 cm. 
Fyld i profil: 
a) Mørk, gråbrun, humøs, sandet ler. Trækulnister, 
sodning, trækulnister og og større stykker trækul. 
Grube 
b) Lys grå, sodet ler med lettere humøse 
tendenser. Nedgravningsspor eller natur. 
c) Undergrund af gulbrun ler. 

  T56 

A3936 Grube Oldtid Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø: 100 cm, D: 9 cm. 
Fyld i profil: 
a) gråbrun til mørk gråbrun, let humøs sandet ler. 
Sodning og få trækulnister. Bund af fladbundet 
grube. 
b) Gråbrun, sandet undergrundsler. 

  T56 

A3937 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø: 55cm, D: 26cm. 
Fyld i profil: 
a) Lys grå sandet ler,  omrodet med 
undergrundsler. Diffust afgrænset. Let humøst. 
Stolpe eller natur 

  T56 

A3938 Grube Oldtid Gråbrun, let humøst sand. I fladen ses sodning 
og nister af trækul.  

   

A3939 Dræn Nutid Recent. 
Opmålt to gange, brug nyeste opmåling.  

   

A3940 Grube Oldtid Tegnet sammen med A3943 og A3949. 
Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 86 cm. D= 26 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
b) Mest undergrundsler, iblandet pletter af lyst 
gråbrunt, sandet ler. Enkelte trækulsnister. 
d) Undergrund af rødbrunt ler. 

  T54 

A3941 Kulturlag Oldtid Snittet syd-nord, ikke tegnet. Karakter af 
nedsivning og dyreaktivitet. Fund af lille stykke 
keramik i flade. Tolkning: Kulturlagsrest. 

 X331  

A3942 Grube Oldtid Anlægget er delvist snittet. 
Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 120 cm. D= 28 cm. 
Anlægget består af  fyldskifter over undergrund: 
a) Lyst gråbrunt ler, blandet med gulbrunt 
undergrundsler. Spredte trækulsnister. 
b) Lysere end (a). Mest gulbrunt undergrundsler 
med indslag af lyst gråbrunt ler, som er ret diffuse 
og svage. Enkelte trækulsnister. 
c) Undergrund af gulbrunt ler. 
d) Undergrund af gråligt ler, spættet med lyst 
gulbrunt ler. Små klumper og nister af kalk. 

  T54 
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Tolkning: Snittet er foretaget på langs af 
anlægget i nordlig ende. Anlægget er meget 
diffust afgrænset og med meget lidt humøst 
materiale. må tolkes som en grube. Ingen fund. 

A3943 Tagstolpehul Romersk 
Jernalder 

Tegnet sammen med A3940 og A3949. 
Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 50 cm. D= 30 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, sandet ler, iblandet 
undergrundsler. Enkelte trækulsnister.  
d) Undergrund af rødbrunt ler. 

K8 P230 T54 

A3944 Tagstolpehul Romersk 
Jernalder 

Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 88 cm. D= 34 cm. 
Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund. 
a) Gråbrunt ler med enkelte trækulsnister og 
nister af brændt ler. 
b) Rødbrunt ler med enkelte pletter af (a). 
c) Rødbrunt ler, opblandet med (a). 
d) Undergrund af rødbrunt ler. 
e) Undergrund af lyst gråt ler med mange 
kalknister. 

K8 X328, 
P226 

T54 

A3945 Koge-/ildgrube Oldtid Gråbrunt, let humøst sand. I fladen ses sodning 
og nister af trækul samt ildpåvirkede sten.  

   

A3946 Udsmidslag Oldtid Snittet syd-nord, ikke tegnet. Lyst gråbrunt, 
sandet ler med en del sodning. Diffust afgrænset, 
karakter af nedsivning. 

   

A3947 Udsmidslag Oldtid Snittet Ø-V, ikke tegnet. Lyst gråbrunt, sandet ler. 
Lidt svag sodning i fladen, samt enkelte trækuls-
spor. Diffust afgrænset, karakter af nedsivning. 
Formentlig rest af samme udsmidslag, som 
A3946. 

   

A3948 Tagstolpehul Romersk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 48 cm. D= 30 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund: 
a) Gråbrunt ler med enkelte trækulsnister, let 
opblandet med undergrundsler. 
b) Rødbrunt ler opblandet med (a). 
c) Undergrund af rødbrunt ler. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K8. 

K8 P228  

A3949 Grube Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 104 cm. D= 40 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, sandet ler, iblandet 
undergrundsler. Enkelte trækulsnister. 
c) Som (a), men lysere. 
d) Undergrund af rødbrunt ler. 

  T54 

A3950 Fyldskifte Udateret Lyst gråbrunt, let sandet ler kraftigt opblandet 
med undergrund. 

   

A3951 Tagstolpehul Romersk 
Jernalder 

Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 55 cm. D= 31 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Gråbrunt ler med enkelte trækulsnister og 
nister af brændt ler. 
b) Rødbrunt ler let opblandet med (a). 
c) Undergrund af rødbrunt ler. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K8. 
OBS: fundet i forbindelse med snitning af A3465, 
vestlig bortgravede del derfor usikkert opmålt. I 
fladen overlapper A3951 A3695. 
 

K8 P225 T54 
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A3952 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet syd-nord. 

Ø= 59 cm. D= 21 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Gråbrunt ler med enkelte trækulsnister. 
b) Rødbrunt ler, let opblandet med (a). 
c) Undergrund af rødbrunt, skiftende til lyst 
gulgråt ler. 
Tolkning: Stolpehul. Gavlstolpe i K8? 

  T54 

A3953 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 24 cm. D= 10 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Rød-gråbrunt, humøst ler, omrodet med sand 
og undergrundsler. Diffust afgrænset. 
b) Undergrund af gulbrunt, sandet ler. 

  T54 

A3954 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 36 cm. D= 10 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Rød-gråbrunt, humøst ler, omrodet med sand 
og undergrundsler. Diffust afgrænset. 
b) Undergrund af gulbrunt, sandet ler. 
Tolkning: Bund af stolpehul. 

  T54 

A3955 Fyldskifte  Lyst gråbrunt, let sandet ler, kraftigt opblandet 
med undergrund. 

   

A3956 Fyldskifte  Lyst gråbrunt, let sandet ler, kraftigt opblandet 
med undergrund. 

   

A3957 Udgår Udateret Kan ikke erkendes i snit!   T54 
A3958 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 

Ø= 35 cm. D= 10 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Rød-gråbrunt, humøst ler, omrodet med sand 
og undergrundsler. Diffust afgrænset. 
b) Undergrund af gulbrunt, sandet ler. 

  T54 

A3959 Stolpehul Oldtid Homogent, gråbrunt, let sandet, humøst ler med 
enkelte trækulsnister. 

   

A3960 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 38 cm. D= 10 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Rød-gråbrunt, humøst ler, omrodet med sand 
og undergrundsler. Diffust afgrænset. 
b) Undergrund af gulbrunt, sandet ler. 

  T54 

A3961 Koge-/ildgrube Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø: 122cm, D:20cm. 
Fyld i profil: 
a) Heterogent, brunsort, gråbrunt og grågult 
humøst lermed trækul og spredte ildskørnede 
sten. 
b) Gulbrunt, sandet  undergrundsler. 

  T56 

A3962 Udgår Udateret     
A3963 Grube Oldtid Anlægget er snittet sydvest-nordøst. 

Ø: 220 cm, D: 40 cm. 
Fyld i profil: 
a) Gråbrunt, humøst ler med pletter af gulbrunt 
ler, enkelte trækul, samt flager af keramikskår.  
b) Rødbrun undergrundsler. 

 X332 T56 

A3964 Grube Oldtid Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø: 205 cm, D:64 cm. 
Fyld i profil: 
a) Gråbrunt humøst ler med enkelte trækul og 
nister af  brændt ler. 

 X326, 
P334 

T56 
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A Nr Type Datering Beskrivelse K Nr Fund T Nr 
b) Gråbrunt, humøst ler, blandet med gulbrunt ler 
c) Rød-gulbrunt undergrundsler. 

A3965 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 24 cm. D= 10 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst ler. 
b) Undergrund af rødbrunt ler. 

  T56 

A3966 Fyldskifte Udateret     
A3967 Fyldskifte Udateret Lyst gråbrunt, let sandet ler, kraftigt opblandet 

med undergrund. 
   

A3968 Fyldskifte Udateret Gråbrunt, humøst ler, let opblandet med 
undergrund. 

   

A3969 Stolpehul Oldtid anlægget er snittet nord-syd. 
Ø:22cm, D:12cm. 
Fyld i profil: 
a) Lyst, gråbrunt, humøst ler 
b) Rødbrunt, sandet undergrundsler. 

  T56 

A3970 Fyldskifte Udateret Lyst gråbrunt, let sandet ler, kraftigt opblandet 
med undergrund. 

   

A3971 Fyldskifte Udateret Gråbrunt, humøst leret sand, let opblandet med 
undergrund. 

   

A3972 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø: 34 cm, D:12 cm. 
Fyld i profil: 
a) Lyst , brungråt, let leret sand. 
b) Gulbrun, leret undergrundssand. 

  T56 

A3973 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø:28,cm, D: 28cm. 
Fyld i profil: 
a) Brungrå, let humøs leret sand. Få trækulnister. 
b) Gulbrun, leret sand 

  T56 

A3974 Naturfænomen Udateret Muldplet.   T56 
A3975 Fyldskifte Udateret Gråbrunt, humøst leret sand med en del 

marksten. Kan være natur - stenspor. 
   

A3976 Udgår Udateret Muldet plet i sand.   T56 
A3977 Fyldskifte Udateret Lyst gråbrunt, let sandet ler, kraftigt opblandet 

med undergrund. 
   

A3978 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø: 38cm, D: 15cm. 
Fyld i profil: 
a) Gråbrunt, humøst ler. 
b) Rødbrunt undergrundsler. 

  T56 

A3979 Fyldskifte Udateret Brungråt, leret sand, kraftigt opblandet med 
undergrund. 

   

A3980 Fyldskifte Udateret Brungråt, leret sand, kraftigt opblandet med 
undergrund. 

   

A3981 Dræn Nutid Recent    
A3982 Grube Udateret Anlægget er snittet nord-syd. 

Ø= -., D= 52 cm. 
Beskrivelse: 
a) Gråbrunt, humøst, sandet ler, let opblandet 
med undergrund. 
b) Undergrund af rødbrunt, sandet ler. 

  T46 

A3983 Stenspor Udateret    T46 
A3984 Grube Oldtid Mørkt gråt til gråbrunt, sandet ler med enkelte 

trækulsnister. 
   

A3985 nedsivning Udateret    T46 
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A Nr Type Datering Beskrivelse K Nr Fund T Nr 
A3986 Grube Udateret Anlægget snittet vest-øst, ikke tegnet. 

Ø= 55 cm. D= 10 cm. 
Beskrivelse: 
Ringe dybde, let rundet bund. 
Diffust afgrænset, brungråt, leret sand. 
Bund af grube eller blot nedsivning. 

  T46 

A3987 Stolpehul Udateret Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 27 cm. D= 6 cm. 
Beskrivelse: 
a) Homogent, gråbrunt ler med enkelte 
trækulsnister. 
b) Undergrund af rødbrunt ler. 
Formentlig bund af stolpehul. 

  T46 

A3988 Grube Oldtid Mørkt, gråbrunt, humøst, sandet ler med enkelte 
trækulsnister, let opblandet med undergrund. 
Muligvis del af grubekompleks A3390. 

   

A3989 Koge-/ildgrube Oldtid Anlægget er ikke snittet,  
Prøvestik: D= 18 cm. 
Fyldbeskrivelse: 
Mørkt gråt til sort, leret sand med meget trækul 
og mange ildpåvirkede sten. 
Trækulsprøve hjemtaget. 

 P333 T46 

A3990 Grube Udateret Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 59 cm. D= 13 cm. 
Beskrivelse: 
a) Lyst gråbrunt, let humøst ler med enkelte 
trækulsnister. 
b) Undergrund af rødbrunt ler. 

  T46 
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Fundliste 
 
X Nr Anlæg Materiale Type Datering Antal Beskrivelse 
X326 A3964 Keramik / 

oldtid 
Sideskår Jernalder 3 3 små sideskår af lys rødbrun til brungrå farve. 

Godset er forholdsvis tyndt og med mellemgrov 
granitmagring. 
1 med fingerindtryk. 

X327 A3464 Keramik / 
oldtid 

Keramik 
diverse 

Jernalder 10 10 keramikskår fra tagbærende stolpe A3464, K8, 
Felt 8. 
2 randskår af lodret, lige afskåret, let fortykket rand, 
samt 1 fragment af samme.  
7 små sideskår, formentlig fra to forskellige kar. 
Jernalder. 

X328 A3944 Keramik / 
oldtid 

Keramik 
diverse 

Jernalder 3 1 større stykke randskår/karside, der er groft tildannet. 
Der ses tydelige spor af bearbejdning med fingrene. 
Randen er indadsvajet og afrundet. Farven på 
ydersiden er gråbrun. Indvendigt ses mørke rester af 
madskorpe. 
Endvidere 2 mindre sideskår der kan være fra samme 
kar. 

X329 A3465 Keramik / 
oldtid 

Keramik 
diverse 

Jernalder 15 4 randskår og 11 sideskår. Felt 8. 
Randskårene har let udadsvajet og afrundet rand. 
3 mindre randskår er formentlig fra samme kar, mens 
et lidt større randskår er fra et andet kar. 
Farven på randskårene er udvendigt gråbrun, mens de 
indvendigt er mørkfarvede af brug.. 
8 af sideskårene kan tilhøre randskårene, mens 1 
mere rødbrændt stykke og 2 mindre helt rødbrændte 
stykker skiller sig ud. 
Randskårene og de 8 sideskår der kan tilhøre disse 
har en godstykkelse på 8 mm og er fint magrede. 

X330 A3465 Flint Afslag Oldtid 1 Flintafslag fra grube på Felt 8. 
X331 A3941 Keramik / 

oldtid 
Sideskår Oldtid 2 2 sideskår fra fladen af kulturlagsrest, Felt 8. 

Rødbrun yderside, inderside mørkfarvet af brug. 
Fint til halvgroft magrede. 
Godstykkelse 10 mm. 

X332 A3963 Keramik / 
oldtid 

Keramik 
diverse 

Jernalder 28 Keramik fra gruben A3963, Felt 8. 
1 randskår, 1 bundskår og 26 sideskår. 
Randskåret har let udadsvajet og lige afskåret rand, 
der ikke er fortykket. 
Farven er rødbrun og det er fint til halvgroft magret. 
Godstykkelse 10 mm. 
Bundskåret kan være fra samme kar. 
Sideskårene kommer fra et andet kar, og de fleste 
synes at være fra det samme. 
Farven er gråbrun udvendigt og indvendigt. Fint til 
halvgroft magret med granit. 
Godstykkelse 9 mm. 
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Prøveliste 
 
P Nr Anlæg Materiale 

 
Beskrivelse 

P222 A3463, K8 Jord  til flotering    

P223 A3380, K8 Jord  til flotering    

P224 K8, A3378 Jord  til flotering    

P225 K8, A3951 Jord  til flotering    

P226 K8, A3944 Jord  til flotering    

P227 K8, A3464 Jord  til flotering    

P228 A3948, K8 Jord  til flotering    

P229 K8, A3381 Jord  til flotering    

P230 A3943, K8 Jord  til flotering    

P231 K8, A3434 Jord  til flotering    

P232 K8, A3432 Jord  til flotering    

P233 A3467 Jord  til flotering    

P234 A3390 Jord  til flotering  Taget fra lag K. 

P332 A3418 Træ Trækul Trækul A3418, Felt 8 

P333 A3989 Træ Trækul Trækul A3989, Felt 8 

P334 A3964 Træ Trækul   
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Tegningsliste 
 
T Nr Type Målestok Format Beskrivelse Dato Tegner 

T45 Profiltegning 1:20 A3-format G269, G273, G274, delvist Felt 8 19-02-2014 Christoffersen, Kim 

T46 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 8 20-02-2014 Christoffersen, Kim 

T49 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 8 03-03-2014 Christoffersen, Kim 

T54 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 8 14-03-2014 Christoffersen, Kim 

T55 Skitse 0:00 A4-format Konstruktionsbeskrivelse/skitse K8 17-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

T56 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 8 17-03-2014 Suhr Bisschop-
Thomsen, Jacob 

T57 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 8 19-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

T58 Skitse 0:00 A4-format Konstruktionsbskrivelse/skitse K9 20-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

T60 Profiltegning 1:20 A3-format K8 tagbærende konstruktion, Felt 8 26-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 
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Fotoliste 
 
Film Foto Motiv Dato Fotograf 

1 D1141 A3434, tagbærende stolpe i K8. Profilsnit med målestok. Set 
fra vest. 03-03-2014 Sloth, Pernille 

Rohde 

1 D1142 A3434, tagbærende stolpe i K8. Profilsnit uden målestok. Set 
fra vest. 03-03-2014 Sloth, Pernille 

Rohde 

1 D1143 A3432 og A3433, tagbærende stolper i K8. Profilsnit med 
målestok, set fra vest. 03-03-2014 Sloth, Pernille 

Rohde 

1 D1144 A3432 og A3433, tagbærende stolper i K8. Profilsnit uden 
målestok, set fra vest. 03-03-2014 Sloth, Pernille 

Rohde 

1 D1145 A3378, tagbærende stolpe i K8. Profilsnit med målestok, set 
fra øst. 03-03-2014 Sloth, Pernille 

Rohde 

1 D1146 A3378, tagbærende stolpe i K8. Profilsnit uden målestok, set 
fra øst. 03-03-2014 Sloth, Pernille 

Rohde 

1 D1147 A3380 + A3381, tagbærende stolper i K8. Profilsnit med 
målestok, set fra øst. 03-03-2014 Sloth, Pernille 

Rohde 

1 D1148 A3380 + A3381, tagbærende stolper i K8. Profilsnit uden 
målestok, set fra øst. 03-03-2014 Sloth, Pernille 

Rohde 

1 D1149 A3463, tagbærende stolpe i K8. Profilsnit med målestok, set 
fra øst. 03-03-2014 Sloth, Pernille 

Rohde 

1 D1150 A3463, tagbærende stolpe i K8. Profilsnit uden målestok, set 
fra øst. 03-03-2014 Sloth, Pernille 

Rohde 

1 D1151 A3464, tagbærende stolpe i K8. Profilsnit med målestok, set 
fra øst. 03-03-2014 Sloth, Pernille 

Rohde 

1 D1152 A3464, tagbærende stolpe i K8. Profilsnit uden målestok, set 
fra øst. 03-03-2014 Sloth, Pernille 

Rohde 

1 D1153 A3467, profilsnit med målestok. Set fra øst. 03-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

1 D1154 A3467, profilsnit uden målestok. Set fra øst. 03-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

1 D1155 A3464, grube. Med målestok, set fra syd 04-03-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1156 A3464, grube. Uden målestok, set fra syd 04-03-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1157 A3464, grube. Med målestok, set fra øst. 04-03-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1158 A3464, grube. Uden målestok, set fra øst. 04-03-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1159 A3464. keramik i grubens nordlige del. Med målestok, set fra 
øst. 04-03-2014 Suhr Bisschop-

Thomsen, Jacob 

1 D1160 A3464. keramik i grubens nordlige del. Uden målestok, set fra 
øst. 04-03-2014 Suhr Bisschop-

Thomsen, Jacob 

1 D1161 A3464. keramik i grubens midterste del. Uden målestok, set fra 
øst. 04-03-2014 Suhr Bisschop-

Thomsen, Jacob 

1 D1162 A3464. keramik i grubens midterste del. Med målestok, set fra 
øst. 04-03-2014 Suhr Bisschop-

Thomsen, Jacob 
1 D1189 A3943, tagbærende stolpe i K8. Med målestok, set fra nord. 17-03-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1190 A3943, tagbærende stolpe i K8. Med målestok, set fra nord. 17-03-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1191 A3943, tagbærende stolpe i K8. Uden målestok, set fra nord. 17-03-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1192 A3943, A3940 og A3949. Uden målestok, set fra nord. 17-03-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1193 A3943, A3940 og A3949. Med målestok, set fra nord. 17-03-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1194 A3944, tagbærende stolpe i K8. Med målestok, set fra nord. 17-03-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1195 A3944, tagbærende stolpe i K8. Uden målestok, set fra nord. 17-03-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1196 A3495 + A3695. Med målestok, set fra øst. 17-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 
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Film Foto Motiv Dato Fotograf 

1 D1197 A3495 + A3695. Uden målestok, set fra øst. 17-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

1 D1198 A3951, (overbelyst, kan slettes), set fra vest. 17-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

1 D1199 A3951, (overbelyst, kan slettes), set fra vest. 17-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

1 D1200 A3951, tagbærende stolpe i K8. Uden målestok, set fra vest. 17-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

1 D1201 A3951, tagbærende stolpe i K8. Med målestok, set fra vest. 17-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

1 D1202 A3948, tagbærende stolpe i K8. Med målestok, set fra øst. 17-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

1 D1203 A3948, tagbærende stolpe i K8. Uden målestok, set fra øst. 17-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

1 D1204 A3390. Uden målestok, set fra nord. 17-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

1 D1205 A3390. Med målestok, set fra nord. 17-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

1 D1211 A3390. Uden målestok, set fra nord. 19-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

1 D1212 A3390. Med målestok, set fra nord. 19-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

1 D1213 Oversigtsfoto Felt 8, set fra NV. 19-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

1 D1214 Oversigtsfoto Felt 8, set fra nord. 19-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

1 D1215 Oversigtsfoto Felt 8, set fra vest. 19-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

1 D1216 Oversigtsfoto Felt 8, set fra NV. 19-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

1 D1217 Oversigtsfoto Felt 8, set fra NØ. 19-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

1 D1218 Oversigtsfoto Felt 8, set fra øst. 19-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

1 D1219 Oversigtsfoto Felt 8, set fra øst. K8 i centrum. 19-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

1 D1220 K8, set fra vest. 19-03-2014 Sloth, Pernille 
Rohde 

1 D1221 A3437, profil med målestok, set fra syd. 19-03-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1222 A3437, profil uden målestok, set fra syd. 19-03-2014 Christoffersen, Kim 

3 D1975 Felt 8, mod nord 20-02-2014 Christensen, Jonas 

3 D1976 Felt 8, mod nord 20-02-2014 Christensen, Jonas 

3 D1977 Stolpehuller A3380 og A3381 K8 Felt 8 20-02-2014 Christensen, Jonas 

3 D2019 Felt 8, mod nord 19-03-2014 Christensen, Jonas 

3 D2020 Felt 8, mod nord 19-03-2014 Christensen, Jonas 
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