
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

KNV00060-04 
Rørmosen II 
Næstved Nordlige Omfartsvej Etape 5 Felt 7 

Museum Sydøstdanmark 
Algade 97 
4760 Vordingborg 
 
+45 70 70 12 36 
 
ark@museerne.dk 
www.museerne.dk 
 

Beretning for udgravning 
Udarbejdet af Pernille Rohde Sloth og  
Jonas Christensen  
1. juni 2015 
 



  KNV00060-04 
Rørmosen II 

 

 1 

KNV00060-04 Rørmosen II, Næstved Nordlige Omfartsvej Etape 5 Felt 7, 
Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt.  
Sted nr. 04.05.07. Sb.nr. 137. Kulturstyrelsens j.nr. 2013-7.24.02/KNV-0026 
 
 
Beretning for udgravning af et  6714 m2 stort felt forud for anlæggelsen af Næstved Nordlige 
Omfartsvej. Beretningen dækker undersøgelsen af Etape 5 Felt 7. 
Udført af Museum Sydøstdanmark i marts og april 2014. 
 
 
 
  
 
 
 
Indholdsfortegnelse 
Abstract ............................................................................................................................................................ 1	  
Undersøgelsens forhistorie .......................................................................................................................... 2	  
Administrative data ......................................................................................................................................... 3	  
Øvrige data ...................................................................................................................................................... 3	  
Topografi, terræn og undergrund ............................................................................................................... 4	  
Målesystem ...................................................................................................................................................... 5	  
Udgravningsmetode ....................................................................................................................................... 5	  
Undersøgelsens resultater ........................................................................................................................... 8	  
Fremtidigt arbejde ....................................................................................................................................... 13	  
Konstruktioner .............................................................................................................................................. 14	  
Anlægsliste ................................................................................................................................................... 23	  
Fundliste ........................................................................................................................................................ 44	  
Prøveliste ....................................................................................................................................................... 45	  
Tegningsliste ................................................................................................................................................ 47	  
Fotoliste ......................................................................................................................................................... 48	  
Kontaktark ..................................................................................................................................................... 50	  
Kort ................................................................................................................................................................. 53	  
 
 
 
 
 
 

Abstract 
På et 6714 m2 stort felt blev der registreret 230 anlæg. Der blev erkendt tre langhuse med fire 
sæt tagbærende stolper, et mindre hus med to sæt, samt fire hegnsforløb. Derudover fandtes 
spredte stolpehuller, gruber og to koncentrationer af kogegruber. Pladsen er typologisk dateret 
til perioden romersk - 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 7. 

 
I forbindelse med omfartsvejen skulle der anlægges 15 vandhuller (se KNV00058 Etape 4). To 
af disse vandhuller (benævnt N2 og N3) skulle anlægges indenfor omfartsvejens trace på matr. 
nr. 2a Ladby By, Herlufsholm.  
Entreprenøren der skulle anlægge vandhullerne ønskede selv at trække mulden af på hele det 
berørte areal, som endnu ikke var forundersøgt, og det blev aftalt at museet overvågende 
afrømningen. Herved fremkom et bopladsområde med et langhus og to mulige hegnsforløb, 
der blev registreret som del af forundersøgelsen.  
Ved den egentlige forundersøgelse blev der lige syd for vandhullerne fundet yderligere 
bebyggelsesspor, som viste at bopladsområdet fortsatte i denne retning. 
 
Der blev indsendt et udgravningsbudget til godkendelse hos Kulturstyrelsen d. 5. marts 2015, 
og der blev efterfølgende indgået en rådgiveraftale med Vejdirektoratet d. 25. marts 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 i forbindelse med anlæggelsen af vandhuller blev udført i perioden 24. januar til 29. 
januar 2014. Selve udgravningen blev udført 31. marts til 10. april 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 7 kan karakteriseres som et småkuperet og bølget morænelandskab, 
der ligger vest for de fladere engområder ned mod Susåen. 
 
Felt 7 ligger på den sydlige halvdel af et lille bakkeplateau ca. 18 m over DNN, der er 
afgrænset af lavninger mod syd, øst og vest. Plateauet strækker sig videre mod nord uden for 
omfartsvejens trace. Lavningen mod syd og øst kaldes Rørmosen, og det kan ses på original 1 
kortet at den tidligere har haft en noget større udstrækning end den har i dag. 
 
Undergrunden består hovedsageligt af ler skiftende til leret sand i den sydøstlige del af feltet, 
ned mod Rørmosen. Muldlaget varierede fra 25 til 50 cm. 
 

 
Figur 2: Danmarks højdemodel med Felt 8-11 markeret med rødt. Pilen viser Felt 7. 
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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 ved undersøgelsen i forbindelse med 
anlæggelse af vandhuller og med GPS ved forundersøgelsen og den efterfølgende udgravning. 
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 
Forud for anlæggelsen af vandhullerne (se KNV00058) blev hele det berørte areal 
muldafrømmet. Ved forundersøgelsen syd for vandhullerne blev der afrømmet et mindre felt 
mellem søgegrøft G283, G282 og G281, og ved den efterfølgende udgravning blev feltet 
udvidet. Afrømningen foregik med en gravemaskine udstyret med rabatskovl, der afrømmede 
muldjorden til undergrundens overflade. 
 
De fremkomne anlæg blev afrenset og indridset med skovl, markeret med nummereret pind og 
indmålt med totalstation (vandhuller) eller GPS (udgravning). 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. 
 
Der blev registreret 230 anlæg på Felt 7, se Anlægslisten (A3236-A4199). Alle anlæg på 
feltet, hvad enten de er registreret ved anlæggelsen af vandhullerne, forundersøgelsen eller 
udgravningen, er beskrevet i denne beretning. 
 
Der blev lavet 15 tegninger af profiler (T39-T69). Se Tegningslisten. 
 
Alle fund fik et anlægsnummer i felten og er efterfølgende nummereret (X324-X325), 
beskrevet og magasineret. Se Fundlisten. 
 
Der blev taget 28 jordprøver fra de tagbærende stolpehuller i huskonstruktionerne K6, K10, 
K11 og K12 samt fra hegnsforløbet K38. Derudover blev der udtaget 16 trækulsprøver. Se 
Prøvelisten (P194-331). 
 
Der blev taget 62 fotos undervejs (D1106-D2041). 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. 
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Der blev taget oversigtsfoto af feltet under feltarbejdet. Der blev desuden taget profilbilleder 
med målestok af flere hegnsstolper og af de tagbærende stolper i huskonstruktionerne K10, 
K11 og K12 samt af gruberne A4140 og 4143. Der blev taget oversigtfotos af 
konstruktionerne K6, K10, K11 og K12 med de tagbærende stolper markeret med 
landmålerstokke. 
 
Alle 4 huskonstruktioner og 4 hegnssektioner blev nummereret med K-nr. (K6-K41) 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 7 (Kampagne: 31-03-14). 
 
Alle anlæg blev opmålt med GPS eller totalstation. 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 7 er ikke udskilt, men indgår i de samlede tabeller for Etape 5.  
 
 
 

 
Figur 3: Felt 7, nordlige del afrømmet til vandhuller, set mod nordvest. 
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Figur 4: Felt 7, østlige del, set mod vest. 

 
Figur 5: Felt 7, syd og vestlige del, set mod vest. 
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Undersøgelsens resultater 
Felt 7 dækker et areal på 6714 m2 og der er erkendt 230 anlæg, heraf 117 stolpehuller, 27 
gruber, 28 kogegruber og 1 ildsted. Desuden blev der registreret 18 dræn, 5 vådbunds-
områder, 28 naturfænomener, mens 6 anlægsnumre udgik. 
 
Feltet afgrænses mod nord af tracegrænsen og det kan dermed ikke afgøres om pladsen er 
fuldstændig afdækket, da den potentielt set kan fortsætte ind på den nordlige del af 
bakkeplateauet uden for undersøgelsesarealet. Til trods for forekomsten af både 
huskonstruktioner og hegnsforløb er anlægstætheden på den nordlige del af feltet meget lav, 
så koncentrationen af anlæg siger kun lidt om bopladsens udstrækning. Mod øst, vest og syd 
afgrænses bopladsen af lavereliggende terræn med vådbundsaflejringer. Mod sydøst bliver 
lavningen mere udpræget og terrænnet falder markant ned mod en markant lavning, på gamle 
kort benævnt Rørmosen. Bopladsen er således placeret på kanten af Rørmosen, der ligger lige 
sydøst for feltet. 
 
 

 
Figur 6: Oversigtsplan Felt 7. 
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Konstruktioner: 
På feltet er registreret fire huskonstruktioner og fire hegnssekvenser, som kan udskilles i to 
gårdsanlæg. Gårdsanlæggene er udskilt på baggrund af langhusene samt de mulige tilhørende 
sekvenser af omgivende hegnsforløb.  
 
Det nordlige gårdsanlæg består af langhuset K6 og en formodet hegnssekvens K40.  
K6 er et treskibet langhus med fire sæt tagbærende stolper samt bevarede dørstolper, 
orienteret nordvest-sydøst. Længdespændene er ensartede på 550-560 cm. Den tagbærende 
konstruktion er smallest i enderne med tværspænd på 205 cm i øst og 220 cm i vest og 
bredest på midten med tværspænd på 250 og 270 cm i 2. og 3. sæt fra vest. Anlæggene fra 
dørkonstruktionerne angiver en samlet bredde på 570 cm i husets midte. 
Sydøst for huset er registreret et forløb på otte ensartede stolpehuller orienteret sydvest-
nordøst (K40). Fire af stolpehullerne er placeret i et enkeltstående forløb og fire er anbragt 
parvis. I fladen blev der mod sydvest registreret yderligere to stolpehuller, A4185 og 4186, der 
fortsatte i forløbet, men de kunne ikke ses i snit. Forløbet tolkes som et hegnsforløb, hvor 
stolpesættene kan være en halvtagsoverdækket sektion. Alternativt kan de to stolpesæt 
markere en indgang i hegnet. At forløbet ikke kan følges over en længere strækning mod 
sydvest kan skyldes dårligere bevaringsforhold eller evt. et ophør af hegnskonstruktionen, der 
her nærmer sig kanten af en lavning, hvor terrænet begynder at falde mere markant. Mod 
nordøst er ophøret formentlig ikke et udtryk for varierende bevaringsforhold. Stolpehullerne var 
bevaret i en dybde på 17-34 cm, men det kan selvfølgelig ikke udelukkes at de er pløjet bort. 
En anden mulighed er at der i hegnets videre forløb mod nordøst har været anvendt en anden 
hegnstype, hvor det ikke har været nødvendigt med dybt nedgravede stolper. 
 

 
Figur 7: Den nordlige gårdsenhed. 
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Den sydlige gårdsenhed består af langhusene K10 og K11, der tolkes som to faser af et 
hovedhus. Langhusene omgives af tre formodede hegnssektioner; K38, K39 og K41. 
K10 er et treskibet langhus med fire sæt tagbærende stolper, orienteret Ø-V. Længde-
spændene mellem de tagbærende sæt er på henholdsvis 450, 500 og 510 cm fra vest. K10 er 
smallest i enderne, hvor tværspændet er på ca. 220 cm, mens tværspændet er ca. 260 cm i 
husets to midterste sæt. Fra A3566 er hjemtaget et lille stykke keramik af jernalderkarakter 
(X324). 
K11 er ligeledes et treskibet langhus med fire sæt tagbærende stolper, orienteret Ø-V med en 
drejning mod ØNØ-VSV. Længdespændene mellem de tagbærende sæt er generelt lidt større 
end i K10; henholdsvis 630, 590 og 510 cm fra vest. Tværspændene varierer mellem 200 og 
240 cm og er smallest i husets ender og bredest i husets 2. sæt fra øst. Stolpehullerne til den 
tagbærende konstruktion er generelt meget dybe - op til 80 cm. 
K10 og K11 er anlagt samme sted med en lille variation i orientering. Østenden af husene 
overlapper hinanden, men der er ingen indbyrdes stratigrafi. Typologisk kan K10 dog være en 
lidt ældre hustype end K11. 
Vest for langhusene er registreret en økonomibygning med tilnærmelsesvis kvadratisk  
konstruktion. K12 måler ca. 3 x 3 m og tolkes som en staklade eller et mindre udhus. 
Omkring K10 og K11 er registreret tre mulige hegnsforløb med enkelt- og dobbeltsatte stolper. 
K38 nord for K10 og K11 består af tre stolpesæt med et indbyrdes tværspænd på 120-135 
cm og længdespænd på 310-360 cm. Muligvis skal en enkeltstående stolpe (A3309) sydvest 
herfor knyttes til hegnsforløbet. 
K39, beliggende nordøst for K10 og K11, består to stolpesæt samt en enkeltstående stolpe. 
Her er der et lidt større tværspænd på 160-170 cm og længdespændet er på 370 cm. 
Det sidste og lidt usikkert udskilte hegnsforløb (K41) ligger syd for K10 og K11 og udgør 
formentlig det sydøstlige hjørne i et hegn.  
K41 består af et forløb på fire sæt stolper samt en enkeltstående stolpe. De to vestlige sæt har 
et tværspænd på 120-130 cm og et længdespænd på 260-310 cm. De to østlige sæt, som 
ligger tilnærmelsesvis vinkelret på de vestlige sæt, har uensartede tværspænd på 80 og 160 
cm og længdespænd på 330-350 cm. Den enkeltstående stolpe er placeret 340 cm fra det 
nordøstligste stolpesæt i hegnet. 
 

 
Figur 8: K11 set mod øst. De tagbærende stolper er markeret med landmålerstokke. 
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Figur 9: Den sydlige gårdsenhed. 

 
Hegnsforløbene på Felt 7 er tolket som hegn med tagdækning. Den parvise placering af 
stolperne samt det smalle tværspænd i K38-K41 indikerer, at der er tale om partier af 
sadeltagslignende hegn. Stolpesættene er generelt placeret med en lille drejning i forhold til 
vinkelret på konstruktionens længderetning. Tvær- og lændespændsforholdet synes rimelig 
ensartet i de enkelte hegnsekvenser, mens det varierer lidt sekvenserne imellem. Variationerne 
kan evt. skyldes fase- eller funktionsforskelle. Årsagen til de kun delvist bevarede hegn kan 
være, at andre hegnstyper – fx fletværkshegn – kan have indgået i forløbet og at de ikke er 
bevaret. Hegnsforløbende på Felt 7 dateres i relation til den øvrige bebyggelse på feltet samt i 
overensstemmelse med sadeltagstypen generelt til yngre romersk jernalder/germansk jernalder. 
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Øvrige anlæg: 
Der blev fundet 60 stolpehuller eller mulige stolpehuller, som ikke kunne relateres til 
konstruktioner. 
27 anlæg er registreret som gruber på Felt 7, heraf er kun en enkelt fundførende. I gruben 
A4256 fandtes et flintafslag (X325). Gruberne er generelt spredtliggende med en lille 
overrepræsentation i feltets sydlige del.  
Der blev registreret 28 kogegruber, som koncentrerer sig i to områder, dels i den nordvestlige 
del af feltet, dels i den sydlige del af feltet. Kogegrubekoncentrationer dateres oftest til yngre 
bronzealder eller ældre jernalder. Generelt synes der kun at være få mulige overlap mellem 
kogegruber og konstruktioner og det blev derfor overvejet, om kogegruberne repræsenterer 
aktiviteter/produktionsanlæg knyttet til den udgravede bebyggelse. Der er som følge heraf 
udtaget trækulsprøver til C-14 datering af enkelte kogegruber med henblik på at kunne afklare 
dette. 
 
 
Fund: 
Der blev kun gjort enkelte fund, fordelt over 2 fundnumre (X324 og X325) jf. fundlisten. 
Der blev hjemtaget 28 jordprøver til flotering fra anlæg i konstruktioner (P194-221). Desuden 
er der hjemtaget 16 trækulsprøver (P305, P313-317, P322-331) fra konstruktioner samt fra 
fire kogegruber, et muligt ildsted i K11 og en grube. 
 
 
Konklusion: 
De bevarede anlæg på Felt 7 vidner altså om en bebyggelse fra romersk/germansk jernalder i 
form af to gårdsanlæg med henholdsvis 1 og 2 faser af et hovedhus samt muligvis en enkelt 
økonomibygning. 
 
Gårdsenhederne har været omgivet af sadeltagshegn. Det nordlige gårdsanlæg (langhuset K6) 
kan ikke afgrænses, da der kun er bevaret et hegn (K40). På den sydlige gårdsenhed er der 
bevaret tre hegnssekvenser, som samlet kan udgøre de bevarede dele af et hegn, der har 
afgrænset hele gårdsanlægget, der har været 38 meter målt nord-syd (den vestlige 
afgrænsning kendes ikke). Gårdsenheden består af langhusene K10 og K11, men 
orienteringen af hegnene K38 og K39 antyder en sammenhæng med langhuset K11. 
Ligeledes er stolpesættene i hegnsforløbene K38 og K39 relativt dybe i lighed med 
stolpehullerne i K11. Hegnsforløbene K38, K39 og K41 indhegner således et formodet 
gårdsanlæg med K11 som hovedhus. Arealet har været på minimum 1000 m2, dog snarere 
1300 m2 hvis økonomibygningen K12 hører til denne fase. K10 kan evt. være en ældre fase 
uden (bevarede) hegnsforløb. 
 
Det kan ikke afklares, hvorvidt den nordlige og sydlige gårdsenhed har været samtidige, eller 
om der er tale om to faser af den samme gård, som er flyttet lidt rundt. 
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På den vestligste strækning af Næstved Nordlige Omfartsvej fra Felt 8 til tilslutningsarealet på 
Slagelsevej er der udgravet yderligere fire bopladslokaliteter fra jernalderen (Næstved Nordlige 
Omfartsvej KNV00060-03 Felt 8 og KNV00060-05 Felt 9-11). Desuden er der udgravet en 
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 Felt 7, som med hensyn til datering strækker sig fra romersk jernalder og 
formentlig ind i ældre germansk jernalder. Bebyggelsen er generelt placeret på plateauer og 
bakketoppe afgrænset af naturlige lavninger i terrænet. 
 
 
 

Fremtidigt arbejde 
Museum Sydøstdanmark anser Felt 7 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 
 
K6 
 

 
 
 

A3271 5,4 A3270 5,65 A3273 5,65 A3254 
2,3  2,35  2,75  2,15 

A3272 5,4 A3269 5,6 A3247 5,85 A3245 
 
 
§ Konstruktionstype: Treskibet langhus i én fase bestående af 4 sæt tagbærende stolper, 

samt en mulig dørstolpe på hver side af husets midterste parti. K6 er orienteret NV-SØ. 
§ Dimensioner: Bredde min. 570 cm (mellem dørstolper), længde min. 1685 cm. 

Længdespændene er ensartede på 550 - 560 cm. Den tagbærende konstruktion i K6 er 
smallest i enderne med tværspænd på 205 cm i øst og 220 cm i vest og bredest på 
midten med tværspænd på henholdsvis 250 og 270 cm i 2. og 3. sæt fra vest. 
Tagkonstruktionen er således let krum. 

§ Anlæg: Tagbærende stolper: A3254, A3247, A3272, A3269, A3245, A3271, A3270, 
A3273. Dørstolper: A3248, A3274 
A3247 er lidt mindre i dimensioner, samt ligger lidt skævt i forhold til de øvrige tagbærende 
stolper. Der er søgt rundt om A3247, samt så vidt muligt (pga. frost) rundt om dræn, efter 
anlæg, der passer bedre som tagbærende, men der er ikke fundet andre anlæg. 

§ Fund og prøver: P198, P199, P200, P201, P202, P203, P204, P205 
§ Tegninger: T40, T41, T42 
§ Undergrund: Leret sand/sandet ler med mange jernudfældninger, op til større klumper. 

Jernudfældninger optræder stedvist i store plamager, hvilket gør nogle anlæg svært 
erkendbare i fladen. 

§ Terræn: K6 ligger centralt på et plateau. Terræn og undergrund falder mod sydøst. 
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§ Metode: Alle tagbærende stolper er snittet med spade. Nogle anlæg er snittet på tværs af 
husets længderetning, andre er snittet før konstruktionen blev erkendt, og er snittet i 
forskellige retninger, alt efter anlæggets form og orientering. Alle anlæg er tegnet i 1:20. 
Der er taget jordprøver af alle tagbærende stolpehuller. Der er taget fotos af konstruktionen, 
markeret med landmålerstokke. 

§ Tolkning: Treskibet langhus med 4 sæt og dørstolper. 
§ Datering: Yngre romersk jernalder eller ældre germansk jernalder. 
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K10 
 

 
 K10 markeret med rød. 
 

A3566 4,65 A3571 5 A3575 5 A3504 
2,4  2,4  2,4  2,1 

A3567 4,5 A3570 5,08 A3569 5,2 A3577 
 
 
§ Konstruktionstype: Treskibet langhus med fire sæt tagbærende stolper. 
§ Dimensioner: Min. 14,5 meter langt og 2,40 meter bredt. Konstruktionen fremstår lidt skæv, 

idet stolpesættene er vredet en smule i forhold til vinkelret på husets længdeakse. K10 er 
smallest i enderne, og den tagbærende konstruktion fremstår således let krum. 

§ Anlæg: A3504, A3577, A3575, A3569, A3571, A3570, A3567, A3566. 
Fylden i profilerne består af gråbrunt, humøst og sandet ler. Der ses en del trækul og 
trækulnister i fylden samt en anelse sodning. Jordprøver hjemtaget. 

§ Fund og prøver: Keramik (X324) fra A3566. Jordprøver: P206, P207, P208, P209, P210, 
P211 

§ Tegninger: T61, T64 
§ Undergrund: Undergrund af ler. 
§ Terræn: Forholdsvis jævnt plateau, faldende mod syd-øst med en lavning (Rørmosen) 

beliggende ca. 15 meter fra husets østende. 
§ Metode: Alle tagbærende stolper er snittet på tværs af husets længderetning. Tegnet i 

1:20, samt fotodokumenteret ved oversigtsfotos med målestokke i anlæggene. Jordprøver 
af A3567, A3571, A3570, A3566, A3577 er hjemtaget til flotering. 

§ Tolkning: Konstruktionen tolkes som en treskibet konstruktion med 4 sæt tagbærende 
stolper. K11 og K10 overlapper hinanden og kan ikke være samtidige. Der er ingen 
indbyrdes stratigrafi mellem de to konstruktioner. 

§ Datering: Huset skal formentlig på baggrund af typologi dateres til perioden romersk til 
ældre germansk jernalder. 
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K11 
 

 
 K11 markeret med grøn. 
 

A3590 6,25 A3592 5,9 A4145 5 A3544 
2  2,3  2,4  2,1 

A4151 6,1 A3536 5,8 A3591 5,1 A3545 
 
 
§ Konstruktionstype: Treskibet langhus med fire sæt tagbærende stolper. 
§ Dimensioner: Min. 17 meter langt og min. 2,40 bredt. Tværspændet i K11 er smallest i 

enderne, og den tagbærende konstruktion fremstår således let krum. A3536 og A3591 
ligger en smule forskudt mod sydøst, i forhold til resten af husets stolper. Der er søgt 
omkring de to anlæg for at finde mere passende stolper, men uden resultat. 

§ Anlæg: A3545, A3544, A4145, A3591, A3592, A3536, A3590, A4151. 
Fyld af gråbrunt, kompakt, humøst ler, omrodet med undergrundsler. Stolpehullerne var 
svært erkendbare i profil ved første snit, men stod tydeligt frem efter kort tids optørring i luft. 
Ildstedet A3534 kan evt. høre til K11, men det ligger atypisk placeret i midt-sektionen. 

§ Fund og prøver: P212, P213, P214, P215, P216, P217, P313, P331. Ingen fund. 
§ Tegninger: T62, T64 
§ Undergrund: Undergrund af ler. 
§ Terræn: Let faldende terræn mod sydvest, ca. 10 meter derfra starter lavningslaget mod 

den nærliggende mose. I øvrigt relativt jævn og plant plateau. 
§ Metode: alle tagbærende stolper er snittet på tværs af husets længderetning. Tegnet i 1:20, 

samt fotodokumenteret ved oversigtsfotos med landmålerstokke i alle stolpehuller. 
Jordprøver er udtaget fra 6 anlæg, mens trækulsprøver er hjemtaget fra A3536 og A3544. 

§ Tolkning: Konstruktionen tolkes som en treskibet konstruktion med 4 sæt tagbærende 
stolper. K11 og K10 overlapper hinanden og kan ikke være samtidige. Der er ingen 
indbyrdes stratigrafi mellem de to konstruktioner. 

§ Datering: Typologisk dateret til perioden romersk til ældre germansk jernalder. 
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K12 
 

 
 
 

A4167 3 A4168 
2,9  2,8 

A4171 2,9 A4170 
 
 
§ Konstruktionstype: Økonomibygning med 4 tagbærende stolper. 
§ Dimensioner: Minimum	  3,0	  x	  2,9	  meter.	  K12	  er	  orienteret	  østnordøst-‐vestsydvest,	  men	  er	  i	  

øvrigt	  en	  næsten	  kvadratisk	  konstruktion. 
§ Anlæg: A4168, A4170, A4171, A4167.  

Fyld af gråbrunt, let humøst, let sandet ler. Enkelte trækulsnister. 
§ Fund og prøver: P218, P219, P220, P221. 
§ Tegninger: T63, T65 
§ Undergrund: Undergrund af orangebrunt ler. 
§ Terræn: Forholdsvist jævnt plateau, let faldende mod vest, øst og syd. 
§ Metode: Alle tagbærende stolper er snittet nord-syd, og tegnet i 1:20. Fotodokumentation 

af hver tagbærende stolpe og oversigtsfotos. Jordprøver udtaget fra alle stolpehuller. 
§ Tolkning: Økonomibygning. Formentlig tilhørende langhusene K10 eller K11, der ligger ca. 

12 m mod øst. 
§ Datering: Formentlig	  jernalder. 
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K38 
 

 
 
 
§ Konstruktionstype: Hegnsforløb med tre stolpesæt. 
§ Dimensioner: Længdespændene varierer mellem  310 og 360 cm og tværspændene er på 

120-135 cm. Profilerne i de tre stolpesæt er meget ensartede med hensyn til dimensioner 
og fyld. Stolpesættene er placeret med en lille drejning i forhold til vinkelret på 
konstruktionens længderetning. Orientering: Vestnordvest - østsydøst. 

§ Anlæg: A3285, A3284, A3286, A3305, A3306, A3309, A3307. 
§ Fund og prøver: P194, P195, P196, P197, P305 
§ Tegninger: T43, T44 
§ Undergrund: Undergrunden udgøres af ler. 
§ Terræn: K38 ligger på et plateau, hvor terrænet falder let mod sydvest. 
§ Metode: K38 er afrømmet i første etape af frilægningen af Felt 7. Konstruktioner 

beliggende syd for K38 er frilagt i 2. etape af feltafrømningen. Alle anlæg er tegnet i 1:20. 
Der er taget jordprøver til flotering af fire af stolpehullerne i stolpesættene, samt trækul fra 
et anlæg (A3306). 

§ Tolkning: Den parvise placering af stolperne samt det smalle tværspænd og de let 
skråtplacerede stolpesæt indikerer, at der er tale om et sadeltagslignende hegn. Det er 
sandsynligt at K38 og K39 er to sekvenser af det samme hegnsforløb, muligvis også med 
K41. De tre hegnsforløb indhegner langhusene K10 og K11. Orienteringen antyder en 
sammenhæng mellem K38, K39 og langhuset K11. Ligeledes er stolpesættene i 
hegnsforløbene K38 og K39 relativt dybe i lighed med K11.  

§ Datering: Yngre romersk - ældre germansk jernalder (typologisk). 
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K39 
 

 
 
 
§ Konstruktionstype: K39 er et hegnsforløb med to sæt stolper samt en enkeltstående stolpe.  
§ Dimensioner: Stolpesættene er placeret med en lille drejning i forhold til vinkelret på 

konstruktionens længderetning. Længdespændet imellem de to sæt er 370 cm og 
tværspændet er på 160-170 cm. Den enkeltstående stolpe er placeret 350 cm fra det 
nordvestligste stolpesæt i hegnet. Orientering: Vest-nordvest - østsydøst. 

§ Anlæg: A4150, A4197, A4195, A4196, A4198  
Profilerne i de to stolpesæt samt i den enkeltstående stolpe er meget ensartede med 
hensyn til dimensioner og fyld. Stolpehullerne er generelt ret dybe (26-58 cm), hvilket 
indikerer at konstruktionen kan have haft en tagbærende funktion. 

§ Fund og prøver: P314, P315, P316, P317, P322 
§ Tegninger: T66, T69 
§ Undergrund: Undergrunden udgøres af ler. 
§ Terræn: K39 er beliggende tæt på en lavning på en let sydvestskrånende del af Felt 7. 
§ Metode: K39 er afrømmet i 2. etape af frilægningen af Felt 7. Alle anlæg er snittet med 

spade og tegnet i 1:20. Der er udtaget trækulsprøver af alle fem stolpehuller i 
konstruktionen. 

§ Tolkning: Den parvise placering af stolperne samt det smalle tværspænd indikerer, at der er 
tale om et sadeltagslignende hegn. Det er sandsynligt at K38 og K39 er to sekvenser/faser 
af det samme hegnsforløb, formentlig også med K41. K38, K39 og K41 indhegner 
konstruktionerne K10 og K11. Orienteringen antyder en sammenhæng mellem K38, K39 
og langhuset K11. Ligeledes er stolpesættene i hegnsforløbene K38 og K39 relativt dybe i 
lighed med K11. 

§ Datering: Sadeltagshegn kendes fra yngre romersk samt ældre germansk jernalder. 
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K40 
 

 
 
 
§ Konstruktionstype: K40 består af et hegnsforløb på to sæt stolper samt fire enkeltstående 

stolper. 
§ Dimensioner: De to stolpesæt har et tværspænd på 135-140 cm og et længdespænd på 

360-390 cm. De enkeltstående stolper er placeret med en afstand på 215-295 cm. 
Orientering: SV - NØ. 

§ Anlæg: A3241, A3237, A3255, A3242, A3238, A3256, A3257, A3239. 
Profilerne i stolpehuller i K40 er meget ensartede med hensyn til dimensioner og fyld. 

§ Fund og prøver: Ingen. 
§ Tegninger: T39 
§ Undergrund: Undergrunden udgøres af let leret sand. 
§ Terræn: K40 er beliggende ligger centralt på et plateau. Terræn og undergrund falder let 

mod sydøst. 
§ Metode: K40 er afrømmet i 1. etape af frilægningen af Felt 7. Alle anlæg er snittet med 

spade og tegnet i 1:20. 
§ Tolkning: De to stolpesæt i K40 kan være en sekvens af et sadeltagslignende hegn. 

Tværspændene i stolpesættene  er meget lig de øvrige hegn med stolpesæt på feltet. 
Hegnet kan med rimelig sikkerhed knyttes til langhuset K6 og dateres derfor i relation hertil. 

§ Datering: Yngre Romersk Jernalder - Ældre Germansk Jernalder 
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K41 
 

 
 
 
 
§ Konstruktionstype: K41 består af et hegnsforløb på fire sæt stolper samt en enkeltstående 

stolpe. 
§ Dimensioner: Stolpesættene er placeret med en lille drejning i forhold til vinkelret på 

konstruktionens længderetning. De to vestlige sæt har et tværspænd på 120-130 cm og et 
længdespænd på 260-310 cm. De to østlige sæt, som ligger tilnærmelsesvis vinkelret på 
de vestlige sæt, har uensartede tværspænd på 80 og 160 cm og længdespænd på 330-
350 cm. Den enkeltstående stolpe er placeret 340 cm fra det nordøstligste stolpesæt i 
hegnet. Orientering: VNV - ØSØ samt SSV - NNØ. 

§ Anlæg: A3552, A3553, A3506, A3505, A3559, A3557, A4161, A4158, A4157. 
Profilerne i de to stolpesæt samt i den enkeltstående stolpe er meget ensartede med 
hensyn til dimensioner og fyld. 

§ Fund og prøver: Ingen. 
§ Tegninger: T66 
§ Undergrund: Undergrunden udgøres af ler. 
§ Terræn: K41 er beliggende tæt på en lavning på en let sydvestskrånende del af Felt 7. 
§ Metode: K41 er afrømmet i 2. etape af frilægningen af Felt 7. Alle anlæg er snittet med 

spade og tegnet i 1:20.  
§ Tolkning: K41 er muligvis et sadeltagslignende hegn ligesom K38 og K39 og tolkes som 

en mulig del/fase af samme hegn. K41 er knap så godt bevaret og denne del af hegnet 
vurderes som usikkert udskilt. K38, K39 og K41 indhegner langhusene K10 og K11. 
Orienteringen antyder en sammenhæng mellem K38, K39, K41 og langhuset K11. 
Ligeledes er stolpesættene i hegnsforløbene K38 og K39 relativt dybe i lighed med K11. 

§ Datering: Yngre Romersk Jernalder - Ældre Germansk Jernalder (typologisk). 
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Anlægsliste 
 
A Nr Type Datering Beskrivelse K Nr Fund T Nr 
A3236 Dræn Nutid Mørkt gråbrunt, humøst sand. Ringe dybde. 

Mulddræn? 
   

A3237 Hegns-
stolpehul 

Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 44 cm. D= 34 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Brungråt, let leret sand. 
b) Lyst brungråt, let leret sand, let opblandet med 
undergrundssand. 
c) Undergrund af gulbrunt, let leret sand med mange 
jernudfældninger. 

K40  T39 

A3238 Hegns-
stolpehul 

Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord, set fra øst. 
Ø= 48 cm. D= 17 cm 
Anlægget består af ét fyldskifte over undergrund. 
a) brungråt, let leret sand, let opblandet med 
undergrund. enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund med pletter af a). 
c) Undergrund af gulbrunt, let leret sand med mange 
jernudfældninger. 

K40  T39 

A3239 Hegns-
stolpehul 

Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Tegnet sammen med A3240. 
Anlægget er snittet nordvest-sydøst. 
Ø= 34 cm. D= 24 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
b) Brungråt, let leret sand, med lidt mørkere brune 
indslag. Enkelte trækulsnister 
c) Gråt til lyst brungråt, let leret sand. Enkelte 
trækulsnister. 
d) Undergrund af gulbrunt, leret sand med orange 
jernudfældninger. 

K40  T39 

A3240 Stolpehul Oldtid Tegnet sammen med A3239. 
Anlægget er snittet nordvest-sydøst. 
Ø= 35 cm. D= 8 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Brungråt, let leret sand. Lidt pletter af 
undergrundssand. Enkelte trækulsnister. 
d) Undergrund af gulbrunt, leret sand, med orange 
jernudfældninger. 
Tolkning: Muligt stolpehul. 

  T39 

A3241 Hegns-
stolpehul 

Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 46 cm. D= 26 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Brungråt, let leret sand, let opblandet med 
undergrundssand. Muligt stolpespor. 
b) Undergrundssand med pletter af (a). Pakfyld. 
c) Undergrund af gulbrunt, let leret sand, med 
mange jernudfældninger. 

K40  T39 

A3242 Hegns-
stolpehul 

Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 34 cm. D= 29 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Brungråt, let leret sand. 
b) Lyst brungråt, let leret sand, let opblandet med 
undergrundssand. 
c) Undergrund af gulbrunt, let leret sand med mange 
jernudfældninger. 

K40  T39 

A3243 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 45 cm. D= 32 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Brungråt, let leret sand. 

  T39 
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A Nr Type Datering Beskrivelse K Nr Fund T Nr 
b) Lyst brungråt, let leret sand. 
c) Undergrund af gulbrunt, let leret sand med mange 
jernudfældninger. 

A3244 Grube Oldtid Gråbrunt, let leret sand, let opblandet med 
undergrund. D= 18 cm. Ikke tegnet. 

   

A3245 Tag-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet vestnordvest-østsydøst. 
Ø= 59 cm. D= 30 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Mørkt gråbrunt, sandet ler, let opblandet med 
undergrundssand. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt, leret sand, spættet med 
gråt. 

K6 P200 T41 

A3246 Stolpehul  Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 64 cm. D= 14 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Brungråt, leret sand med trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrun ler med jernudfældninger. 
Tolkning: Muligt stolpehul. 

  T42 

A3247 Tag-
stolpehul 

Ældre Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nordvest-sydøst. 
Ø= 40 cm. D= 18 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Mørkt brungråt, leret sand. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt, leret sand med orange 
jernudfældninger. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K6, Felt 7. 

K6 P198 T39, 
T41 

A3248 Dør-
stolpehul 

Ældre Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet sydøst-nordvest. 
Ø= 40 cm. D= 28 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Mørkt brungråt, leret sand. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt sand med orange 
jernudfældninger. 
Tolkning: Stolpehul/Dør-stolpehul?? 

K6  T39 

A3249 Dræn Nutid Mørkt gråbrunt, humøst sand. Ringe dybde. 
Mulddræn? 

   

A3250 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Gråbrunt, let leret sand, let opblandet med 
undergrund. D= 18 cm. Ikke tegnet. 

   

A3251 Grube Oldtid Mørkt, brungråt, humøst, leret sand med mange 
jernudfældninger og enkelte trækulsnister. Anlægget 
skæres af to dræn. 

   

A3252 Dræn Nutid     
A3253 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 

Ø= 64 cm. D= 15 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Brungråt, leret sand, med klumper af 
jernudfældninger. Trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrun ler med orange 
jernudfældninger. 
Tolkning: Muligt stolpehul. 

  T42 

A3254 Tag-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet sydøst-nordvest. 
Ø= 46 cm. D= 34 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Mørkt brungråt, let leret sand. Enkelte 
trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt, leret sand, med kraftige 
jernudfældninger. 
Tolkning: Tagbærende stolpe i K6. 

K6 P202 T39, 
T41 

A3255 Hegns-
stolpehul 

Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 42 cm. D= 29 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Brungråt, let leret sand,  

K40  T39 
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A Nr Type Datering Beskrivelse K Nr Fund T Nr 
b) Lyst brungråt, let leret sand, let opblandet med 
undergrundssand. 
c) Undergrund af gulbrunt, let leret sand med mange 
jernudfældninger. 
Tolkning: Hegns-stolpehul 

A3256 Hegns-
stolpehul 

Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 43 cm. D= 22 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Brungråt, let leret sand, let opblandet med 
undergrundssand. 
b) Som (a), kraftigt opblandet med 
undergrundssand. 
c) Undergrund af gulbrunt, let leret sand med mange 
jernudfældninger. 
Tolkning: Muligt Hegns-stolpehul. 

K40  T39 

A3257 Hegns-
stolpehul 

Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 46 cm. D= 21 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Brungråt, let leret sand med enkelte trækulsnister. 
b) Undergrundssand med pletter af (a). 
c) Undergrund af gulbrunt, leret sand, med mange 
jernudfældninger. 
Tolkning: Hegns-stolpehul 

K40  T39 

A3258 Dræn Nutid Mørkt gråbrunt, humøst sand. Ringe dybde. 
Mulddræn? 

   

A3259 Grube Oldtid Gråbrunt, sandet ler med mange trækulsnister, let 
opblandet med undergrund. 

   

A3260 Udgår Udateret Ej genfundet/beskrevet.    
A3261 Koge-

/ildgrube 
Oldtid Mørkt brungråt til sort leret sand, let opblandet med 

undergrund, med mange trækulsnister og 
ildskørnede sten. 

   

A3262 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Mørkt brungråt til sort leret sand, let opblandet med 
undergrund, med mange trækulsnister og 
ildskørnede sten. 

   

A3263 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Mørkt brungråt til sort leret sand, let opblandet med 
undergrund, med mange trækulsnister og 
ildskørnede sten. 

   

A3264 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Mørkt brungråt til sort leret sand, let opblandet med 
undergrund, med mange trækulsnister og 
ildskørnede sten. 

   

A3265 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Mørkt brungråt til sort leret sand, let opblandet med 
undergrund, med mange trækulsnister og 
ildskørnede sten. 

   

A3266 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Mørkt brungråt til sort leret sand, let opblandet med 
undergrund, og med mange trækulsnister og 
ildskørnede sten. 

   

A3268 Ikke 
anvendt 

Udateret Ikke anvendt.    

A3269 Tag-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 60 cm. D= 29 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Mørkt gråbrunt, sandet ler, let opblandet med 
undergrundssand.  
    Enkelte trækulsnister (stolpespor). 
b) Som (a), men kraftigt opblandet med 
undergrundssand (pakfyld). 
c) Undergrund af gulbrunt, leret sand med 
jernudfældninger. 
Tolkning: Tagbærende stolpe. 
 

K6 P199 T41 
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A3270 Tag-

stolpehul 
Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 60 cm. D= 25 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Mørkt gråbrunt, sandet ler, let opblandet med 
undergrundssand. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt, leret sand med 
jernudfældninger. 
Tolkning: Tagbærende stolpe. 

K6 P203 T41 

A3271 Tag-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet vestsydvest-østnordøst. 
Ø= 64 cm. D= 38 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Mørkt gråbrunt, sandet ler. Lidt iblanding af 
undergrundsler. Enkelte trækulsnister. Muligvis 
stumper af brændt ler/keramik. 
Dyregang ser ud som (a), men lidt mere iblanding af 
undergrundsler. 
b) Lyst gråbrunt, leret sand, karakter af nedsivning. 
c) Undergrund af gulbrunt, sandet ler med 
jernudfældninger. 

K6 P204 T41 

A3272 Tag-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet østnordøst-vestnordvest. 
Ø= 57 cm. D= 25 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, leret sand med enkelte 
trækulsnister, let opblandet med undergrundsler. 
b) Undergrund af gulbrunt, sandet ler med 
jernudfældninger. 
c) Undergrund af lyst gråt, sandet ler. 

K6 P201 T41 

A3273 Tag-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet vestsydvest-østnordøst. 
Ø= 52 cm. D= 27 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Mørkt gråbrunt, sandet ler, let opblandet med 
undergrundssand. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt, leret sand med 
jernudfældninger. 

K6 P205 T41 

A3274 Dør-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet sydvest-nordøst. 
Ø= 68 cm. D= 34 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Heterogent, mørkt gråbrunt til lyst brungråt, leret 
sand. Lidt trækulsnister. 
b) Meget kraftig jernudfældning. 
c) Undergrund af gulbrunt, leret sand med orange 
jernudfældninger. 

K6  T42 

A3275 Dræn Nutid Gråbrunt, kraftigt humøst, sandet ler. Karakter af 
recent - formentlig dræn. D = 15 cm. 

   

A3276 Stenspor, 
Natur 

Udateret Gråbrunt, let sandet ler, kraftigt opblandet med 
undergrund. Ringe dybde. 

   

A3277 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Mørkt brungråt til sort, sandet ler, let opblandet med 
undergrund, med mange trækulsnister og 
ildskørnede sten. Snittet syd-nord, set fra øst, ikke 
tegnet. Ø = 37 cm, D= 7 cm. 

   

A3278 Grube Oldtid Gråbrunt, let sandet ler med enkelte trækulsnister 
samt en del marksten, ikke ildskørnede, kraftigt 
opblandet med undergrund. 

   

A3279 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Mørkt brungråt til sort sandet ler, let opblandet med 
undergrund, med mange trækulsnister og 
ildskørnede sten. 

   

A3280 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Mørkt brungråt til sort, sandet ler, kraftigt opblandet 
med undergrund, med mange trækulsnister og 
ildskørnede sten. Bund af kogestensgrube. 
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A3281 Koge-

/ildgrube 
Oldtid Mørkt brungråt til sort sandet ler, let opblandet med 

undergrund, med mange trækulsnister og 
ildskørnede sten. 

   

A3282 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Mørkt brungråt til sort, sandet ler, kraftigt opblandet 
med undergrund, med mange trækulsnister og 
ildskørnede sten. Karakter af bund af 
kogestensgrube. 

   

A3283 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Mørkt brungråt til sort sandet ler, let opblandet med 
undergrund, med mange trækulsnister og 
ildskørnede sten. 

   

A3284 Hegns-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet sydøst-nordvest. 
Ø= 34 cm. D= 26 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let sandet ler. Enkelte spredte 
trækulsnister. Lidt iblanding af undergrundsler. 
b) Undergrund af gulbrun ler med orange 
jernudfældninger. 

K38  T43 

A3285 Hegns-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet sydvest-nordøst. 
Ø= 40 cm. D= 30 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let sandet ler. Enkelte spredte 
trækulsnister. Lidt iblanding af undergrundsler. 
b) Undergrund af gulbrun ler med orange 
jernudfældninger. 

K38 P194 T43 

A3286 Hegns-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet sydvest-nordøst. 
Ø= 36 cm. D= 12 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, let sandet ler. Enkelte spredte 
trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrun ler med orange 
jernudfældninger. 

K38  T43 

A3287 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Mørkt brungråt til sort sandet ler, let opblandet med 
undergrund, med mange trækulsnister og 
ildskørnede sten. 

   

A3288 Stolpehul Nutid Homogent, gråbrunt, kraftigt humøst, sandet ler. 
Skarpt afgrænset. Karakter af recent. 

   

A3289 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet sydvest-nordøst. 
Ø= 32 cm. D= 11 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Mørk brungrå, let humøs ler, homogen. 
b) Undergrund af rødbrun ler, spættet med orange 
og gråt, sandet ler. 
Note: Der anes et svagt c-lag mellem (a) og (b). I så 
fald ligner anlægget  A3290 og A3293. 

  T44 

A3290 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet sydvest-nordøst. 
Ø= 36 cm. D= 12 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Mørk brungrå, let humøs ler, homogen. 
b) Lys grå, sandet ler. Ikke humøst. 
c) Undergrund af rødbrun ler, spættet med orange 
og gråt, sandet ler. 

  T44 

A3291 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 26 cm. D= 23 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lys gråbrun ler. Enkelte trækulsnister. Iblanding af 
undergrundsler. 
b) Undergrund af let rødbrun ler, spættet med 
orange. 
 
 

  T44 
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A3292 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 

Ø= 31 cm. D= 22 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lys gråbrun ler. Enkelte trækulsnister. Iblanding af 
undergrundsler. 
b) Undergrund af let rødbrun ler, spættet med 
orange. 

  T44 

A3293 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet sydvest-nordøst. 
Ø= 37 cm. D= 18 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Mørk brungrå, let humøs ler, homogen. 
b) Lys grå, sandet ler. Ikke humøst. 
c) Undergrund af rødbrun ler, spættet med orange 
og gråt, sandet ler. 

  T44 

A3294 Pælehul Oldtid Tegnet sammen med A3295. 
Anlægget er snittet nordnordvest-sydsydøst. 
Ø= 19 cm. D= 6 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lys gråbrun, let humøs ler. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af let rødbrun ler, spættet med 
orange. 
Tolkning: Pælehul/støttestolpe. 

  T44 

A3295 Stolpehul Oldtid Tegnet sammmen med A3294. 
Anlægget er snittet nordnordvest-sydsydøst. 
Ø= 32 cm. D= 22 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lys gråbrun, let humøs ler. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af let rødbrun ler, spættet med 
orange. 

  T44 

A3296 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Mørkt brungråt til sort sandet ler, let opblandet med 
undergrund, med mange trækulsnister og 
ildskørnede sten. 

   

A3297 Grube Oldtid Gråbrunt, let sandet ler med en del trækulsnister 
samt en del brændt ler og let opblanding med 
undergrund. 

   

A3298 Grube Oldtid Gråbrunt, let sandet ler med en del trækulsnister 
samt en del brændt ler og let opblanding med 
undergrund. 

   

A3299 Grube Oldtid Gråbrunt, let sandet ler med en del trækulsnister 
samt en del brændt ler og let opblanding med 
undergrund. 

   

A3300 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Mørkt brungråt til sort sandet ler, let opblandet med 
undergrund, med mange trækulsnister og 
ildskørnede sten. 

   

A3301 Grube Oldtid Gråt, sandet ler med enkelte trækulsnister.    
A3302 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet sydvest-nordøst. 

Ø= 30 cm. D= 16 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Brungrå, let humøs ler. Homogen. 
b) Undergrund af rødbrun ler, spættet med orange 
og gråt, sandet ler. 
Tolkning: Stolpehul/pælehul. 

  T44 

A3303 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet sydvest-nordøst. 
Ø= 29 cm. D= 12 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Mørk brungrå, let humøs ler. Homogent. 
b) Undergrund af rødbrun ler, spættet med orange 
og gråt, sandet ler. 

  T44 

A3304 Stolpehul Oldtid  
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A3305 Hegns-

stolpehul 
Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet sydvest-nordøst. 
Ø= 50 cm. D= 28 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let sandet ler. Enkelte spredte 
trækulsnister. Lidt iblanding af undergrundsler. 
b) Undergrund af gulbrun ler med orange 
jernudfældninger. 

K38 P197 T43 

A3306 Hegns-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet sydvest-nordøst. 
Ø= 58 cm. D= 28 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Lyst gråbrunt, let sandet ler. Spredte nister og 
klumper af trækul. Lidt iblanding af undergrundsler. 
Trækulsprøve hjemtaget. 
b) Undergrund af gulbrun ler med orange 
jernudfældninger. 

K38 P305, 
P195 

T43 

A3307 Hegns-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet sydvest-nordøst. 
Ø= 32 cm. D= 28 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Grårød, let humøs ler, spættet med orange ler, 
samt trækulsnister. 
b) Undergrund af rødbrun ler, spættet med orange 
og grå ler. 

K38 P196 T44 

A3308 Stenspor, Natur     
A3309 Hegns-

stolpehul 
Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 25 cm. D= 13 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt ler. Enkelte nister og klumper af trækul. 
b) Undergrund af gulbrun ler med orange 
jernudfældninger. 
Anlægget kan være en del af hegnsforløbet K38, 
men det kan ikke sikkert afklares. 

K38  T43 

A3310 Stolpehul Oldtid Kan ikke erkendes i snit. 
Anlægget kan være den absolutte bund af et 
stolpehul og kan udgøre en del af hegnsforløbet 
K38, men det kan ikke sikkert afklares. 

   

A3311 Udgår Udateret Ikke erkendt i snit.    
A3312 Koge-

/ildgrube 
Oldtid Bund af kogestensgrube. Sodning og trækul i fladen 

lige over undergrund. 
   

A3313 Udgår  Ikke erkendt i snit.    
A3314 Grube Oldtid Gråbrun ler. Lidt svage trækulspor.    
A3315 Dræn Nutid Gråbrunt, kraftigt humøst, sandet ler. Karakter af 

recent - formentlig dræn (mulddræn?). D = 15 cm. 
   

A3316 Dyregang Udateret     
A3317 Dræn Nutid Gråbrunt, kraftigt humøst, sandet ler. Karakter af 

recent - formentlig dræn (mulddræn?). D = 15 cm. 
   

A3318 Dræn Nutid Gråbrunt, kraftigt humøst, sandet ler. Karakter af 
recent - formentlig dræn (mulddræn?). D = 15 cm. 

   

A3320 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 53 cm. D= 16 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Gråbrunt, leret sand. Spredte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt sand med orange 
jernudfældninger. 

  T43 

A3321 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø= 34 cm. D= 14 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 
a) Mørkt gråbrunt, let humøst sand. Iblanding af 
undergrundssand. Trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt sand med orange 
jernudfældninger. 

  T43 
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A3322 Grube Oldtid Mørkt gråbrunt, humøst sand med enkelte skørnede 

sten. D= 30 cm. 
   

A3323 Grube Oldtid Mørkt gråbrunt, humøst sand. Stedvist lidt 
trækulsnister. D=14 cm. 

   

A3324 Dræn Nutid Mørkt gråbrunt, humøst sand (mulddræn?). D= ca. 
10 cm. 

   

A3325 Grube Oldtid Mørkt gråbrunt, humøst sand. D= 25 cm.    
A3326 Dræn Nutid Mørkt gråbrunt, humøst sand (mulddræn?). D= ca. 

10 cm. 
   

A3327 Dræn Nutid Mørkt gråbrunt, humøst sand (mulddræn?). D= ca. 
10 cm. 

   

A3328 Rodvælte
r 

Udateret Diffust afgrænset. Mørkt gråbrunt, humøst sand. 
Dybde= 15 cm. 

   

A3499 Dræn Nutid     
A3504 Tag-

stolpehul 
Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø: 54 cm, D: 48 cm. 
Fyld i profil: 
a) Kompakt, gråbrun, humøs sandet ler. I fyldet ses 
trækul og en del keramik (taget op i klump) 
b) Gul- og rødgrå, kompakt og sandet ler. 
Stolpespor, omrodet med undergrundsler. 
c) Rødbrun undergrundsler. 
Tolkning: A3504 og A3577 hænger sammen, dvs er 
makkere i et stolpesæt, der ligger yderst/østligst i 
konstruktionen. 

K10 P206 T61, 
T64 

A3505 Hegns-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø: 36cm, D:20cm. 
Fyld i profil: 
a) Gråbrun, løst pakket, humøs og homogen sand.. 
Få pletter af orange undergrund. Stolpe. 
b) Undergrund af grågul sand. 

K41  T66 

A3506 Hegns-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø: 50cm, D: 16cm. 
Fyld i profil: 
a) Gråbrun, humøs sand. Homogen og mørk i fyldet. 
Stolpehul. 
b) Gråbrun, humøs sand, omrodet med 
undergrundssand og få trækulnister. Pakfyld eller 
rest af grube. 
c) Undergrund af sandet, orange/grå ler. 

K41  T66 

A3507 Dræn Nutid     
A3512 Naturfæn

omen 
Udateret Gråbrunt, humøst ler til brunsort leret humus. 

Formentlig natur. 
   

A3517 Dræn Nutid     
A3534 Ildsted Oldtid Sodet anlæg inden i K11, ret skarpt afgrænset. 

Trækul og lidt ildskørnet sten af bjergart i fladen, 
samt brændt flint. Snittet nordvest-sydøst, ikke 
tegnet. Kun få cm dyb. Flad bund. 
Fyld: Gråbrunt, let humøst, sandet ler, der er meget 
sodet og med meget trækul. 
Ø= 36 cm, D= 3 cm. 
Tolkning: Bund af ildsted evt. knyttet til K11 eller 
kogegrube.  
Trækulsprøve hjemtaget. Trækul taget i fladen, eller 
lige under flade. 
 
 
 
 

K11? P330 T67 
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A3535 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 

Ø:32cm, D: 8 cm. 
Fyld i profil: 
a) grå, let humøs sand. Homogent og løst pakket 
fyld. Bund af stolpe. 
b) Undergrund af sandet, orange og brun 
undergrundsler. 

  T66 

A3536 Tag-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 100cm. D= 80cm. 
Fyld i profil: 
a) Brungrå, kompakt, sandet og let humøs ler. Fyld 
er godt opblandet med grågul og okkerspættet 
undergrundsler. 
b) Grågul og okkerspættet undergrundsler med 
enkelte brungrå klumper af humøs, løs, sandet ler, 
sandsyndligvis fra (a).  
c) Lysgrå, særdeles sandet, løs, humøs ler. Mange 
trækul og trækulnister i fyldet (prøve hjemtaget). 
Bund af stolpehul. 
d) Grågul undergrundsler med okkerfarvede 
spætter. 
Tolkning: Dybt tagbærende stolpehul. Kompakt ler 
og opblandning med undergrundsler. Der er tegn på 
hurtig genopfyldning af stolpehullet efter optagning. 
Lag (c) sandsydnligvis farvet på grund af afsvedning 
af stolpeenden inden nedsætning i hullet. 

K11 P313, 
P212 

T62 

A3537 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 70 cm. D= 8 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Mørkegråt, sandet ler. Mange små klumper og 
nister af trækul, samt sodning i hele fylden. 
b) Undergrund af gulbrun ler. 

  T63 

A3538 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Sort ler med meget opløst trækul, let opblandet med 
undergrund.  
Prøvestik: D=10 cm. 

   

A3539 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 56 cm. D= 19 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 
a) Gråbrunt, humøst, leret sand, med enkelte 
trækulsnister. 
b) Brungråt, leret sand med enkelte trækulsnister. 
c) Undergrund af gulbrunt, leret sand. 
Tolkning: Stolpehul - det blev overvejet, om A3539 
er en hegnsstolpe i K41. Dette kan grundet den 
ringe bevaringsgrad i dette område ikke afklares. 

  T68 

A3540 Vådområ
de 

Oldtid Mørkt gråbrunt humøst, let sandet ler. Enkelte 
trækulsnister.  
Snittet nordvest-sydøst, ikke tegnet.  
Ø= 218 cm, D= 10 cm.  
Tolkning: Virker som udsmidslag på kanten af 
vådområde/vådbundsaflejring med enkelte 
kulturindslag i form af trækul. 

   

A3541 Stolpehul Oldtid Ø= 38 cm. D= 7 cm. Let rundet bund. Brungråt let 
humøst ler med trækulsnister. Bund af stolpehul. 

   

A3542 Grube Oldtid Ø= 65. D= 6 cm. Flad bund. Brungrå let humøst ler. 
Bund af grube. 
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A3543 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet sydvest-nordøst 

Ø= 33 cm. D= 10 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst, leret sand. 
b) Undergrund af gulbrunt, leret sand. 
Tolkning: Stolpehul - det blev overvejet, om A3543 
er en hegnsstolpe i K41. Dette kan grundet den 
ringe bevaringsgrad i dette område ikke afklares. 

  T68 

A3544 Tag-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø=74cm. D= 55cm. 
Fyld i profil:  
a) gråbrun, kompakt, humøs, sandet ler, spættet 
med okkerfarvet undergrundsler. Få trækulnister i 
fyldet. Diffust afgrænset. Tagbærende stolpe 
b) gråbrun, kompakt, humøs, sandet ler, spættet 
med okkerfarvet undergrundsler. Få trækulnister i 
fyldet og særdeles opblandet med undergrundsler. 
Pakfyld eller nedgravningsspor. 
c) mørk grå, løs og sandet ler, lettere humøst med få 
trækulnister. Bund af stolpe. Evt var stolpen brændt i 
bunden inden nedsækning. 
d) lys grå og gulgrå undergrundsler, spættet med 
okkerfarvede klumper. 

K11 P331, 
P213 

T62 

A3545 Tag-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd.  
Ø= 70cm. D= 71cm. 
Fyld i profil: 
a) gråbrun, kompakt, humøs sandet ler. En del 
okkerfarvede spætter, samt omrodet med 
undergrundsler (lysegrå og gulgrå). Relativ diffust 
afgrænset tagbærende stolpe. Få håndstore sten i 
fyldet, samt trækulnister. 
b) Lysgrå og gul-grå, sandet undergrundsler. 

K11 P215 T62 

A3546 Stolpehul Jernalder Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø=38cm. D=24cm. 
Fyld i profil: 
a) Gråbrunt, humøst, let sandet ler, let opblandet 
med undergrund. Skarpt afgrænset. 
b) Undergrund af orangebrun ler. 
Tolkning: Stolpehul, der kan være recent. 

  T63 

A3547 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø: 43cm, D: 23cm. 
Fyld i profil: 
a) mørk, gråbrun, humøs ler. Homogen fyld. Relativ 
tæt pakket. Stolpehul. 
b) Undergrund af gul/grå/orange sand. 

  T66 

A3548 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Mørkt gråt til sort, leret sand med en del skørnede 
sten samt opløst trækul.  
Prøvestik: D= 50 cm. 

   

A3549 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø:63cm, D: 52cm. 
Fyld i profil: 
a) Mørk/sodet, gråbrun og humøs ler/sand. Mange 
sten i fyld gør laget kompakt. Mange trækul i toppen 
af fyldet. Kogegrube. 
b) Undergrund af gul - og orange ler. 

 P326 T66 

A3550 Grube Oldtid Snittet nord-syd. Ikke tegnet.  
Ø: 97cm, D:0-5cm. 
Ringe dybde. Sodet, mørkegrå, humøs sand/ler(?). 
Diffust afgrænset i bunden. Fladbundet grube. 

  T66 
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A3551 Grube Oldtid Anlægget er snitttet nordvest- sydøst. 

Ø: 63cm, D:15cm. 
Fyld i profil: 
a) Mørk gråbrun, humøs, løst pakket ler. Flere 
trækulnister og spor af sodning. Flere steder 
forstyrret af dyregange. 
b) Undergrund af grå/organge sand. 

  T66 

A3552 Hegns-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø: 43cm, D:15 cm. 
Fyld i profil: 
a) Gråbrun, humøs, tætpakket sand. Profil forstyrret 
af dyregange. Stolpe. 
b) Gulgrå undergrund af sand. 

K41  T66 

A3553 Hegns-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. Ikke tegnet. 
Ø: 35cm, D:3cm 
Gråbrun, humøs sand. Ringe dybde og løst pakket, 
homogen fyld. Bund af stolpe eller fladbundet grube. 

K41  T66 

A3554 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø:32cm, D: 12cm. 
Fyld i profil: 
a) meget mørkebrun, humøs, leret sand. Homogent i 
fyld. Få eller ingen trækulnister. Bund af stolpe. 
b) Undergrund af grå og orange sand. 

  T66 

A3555 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Mørkt gråt til sort, leret sand med en del opløst 
trækul, let opblandet med undergrund.  
Prøvestik: D= 10 cm. 

   

A3556 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø: 43 cm, D: 23 cm. 
Fyld i profil: 
a) Mørkt brunt, humøst og løstpakket sand. En del 
småsten i fyld samt trækulsnister. Stolpehul eller lille 
grube. 
b) Undergrund af grå- og gulbrunt sand. 

 P325 T66 

A3557 Hegns-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd.  
Ø:26cm. D: 15cm. 
Fyld i profil: 
a) Gråbrun, humøs, løst pakket sand. Flere steder 
forstyrret af dyregange. Bund af stolpe 
b) Undergrund af grågul sand. 

K41  T66 

A3558 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Mørkt gråt til sort, leret sand med en del skørnede 
sten samt opløst trækul, let opblandet med 
undergrund.  
Prøvestik: D= 13 cm. 

   

A3559 Hegns-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø:40cm, D: 21cm. 
Fyld i profil: 
a) gråbrunt, humøs, leret sand. Homogen, løst 
pakket  fyld. Stolpe. 
b) nedgravningsspor eller pakfyld. Gråbrun, humøs 
sand, let opblandet med undergrundssand. 
c) undergrund af grå- og grågul sand. 

K41  T66 

A3560 Stolpehul Oldtid Lyst gråbrunt ler med enkelte trækulsnister. 
Det er muligt, at anlægget er en del af hegnsforløbet 
K38, men det kan ikke sikkert afklares. 
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A3561 Koge-

/ildgrube 
Oldtid Anlægget er snittet nordvest-sydøst. 

Ø= 65 cm. D= 11 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Mest undergrundsler med lidt lyst gråbrunt ler, 
samt sodet nedsivning. 
b) Undergrund af gulbrunt ler, spættet med orange. 
Tolkning: Bund af kogegrube/ildsted. 

  T65 

A3562 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 43 cm. D= 10 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Brungråt, let humøst ler med en del trækul og 
trækulsnister. Lidt pletter af undergrundsler. 
b) Undergrund af gulbrunt ler, spættet med orange. 
Tolkning: Muligt stoplpehul. 

  T67 

A3563 Stolpehul Oldtid Amlægger er snittet nord-syd. 
Ø=35cm. D=7cm. 
Fyld i profil: 
a) Lys grå, meget sandet, let humøs og meget 
kompakt ler. Homogen fyld og ringe dybde. Bund af 
stolpe eller natur. 
b) Undergrund af orangebrun ler. 

  T63 

A3564 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Ø= 120 cm. D= 14 cm. Ikke tegnet.  
Gråbrunt, let humøst ler med enkelte trækulsnister 
samt skørnede sten. 

 P327  

A3565 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nordøst-sydvest. 
Ø= 29 cm. D= 24 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Kompakt fyld af lyst gråbrunt ler, blandet med 
undergrundsler. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt ler, spættet med orange. 

  T65 

A3566 Tag-
stolpehul 

Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø: 33cm, D:48cm. 
Fyld i profil: 
a) Gråbrun, let humøs  og kompakt ler. I profilen ses 
trækul og trækulnister, samt sodning. Stolpehul. 
b) Nedgravningsspor eller sammenstyrtning. Ler fra 
(a), omrodet med en del undergrundsler. 
c) Rødgul undergrundsler. 

K10 X324, 
P207 

T61, 
T64 

A3567 Tag-
stolpehul 

Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø: 25cm, D: 38cm. 
Fyld i profil: 
a) Gråbrun, kompakt, humøs, sandet ler. I fyldet ses 
en del sten i nævestørrelse. Stolpehul. 
b) Rødgul undergrundsler. 

K10 P208 T61, 
T64 

A3568 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 40 cm. D= 10 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Kompakt fyld af lyst gråbrunt ler, blandet med 
undergrundsler. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt ler, spættet med orange 
Tolkning: Bund af stolpehul. 

  T65 

A3569 Tag-
stolpehul 

Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø: 50cm, D: 15cm. 
a) Gråbrun, kompakt og let humøs ler (sandet ler). 
Flere sten ses i fladen og profil, der mod midten er 
løs og skrøbelig. Stolpehul eller stolpespor. 
b) Gul - og rødgrå kompakt og sandet ler. 
Stolpespor/nedgravningsspor, omrodet med 
undergrundsler. 

K10  T61, 
T64 
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A3570 Tag-

stolpehul 
Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø:40cm, D:30 cm. 
Fyld i profil: 
a) Gråbrun, kompakt og let humøs ler (sandet ler). 
Flere sten ses i profil, der mod midten er løs og 
skrøbelig. 
b) Gul- og rødgrå, kompakt og sandet ler. 
Stolpespor, omrodet med undergrundsler. 
c)Gul - og rødgrå, kompakt og sandet ler. 
Stolpespor omrodet med en hel del undergrundsler. 
Bund af stolpespor med mere humøst og diffust 
indhold eller dyregang i profilen. 

K10 P209 T61, 
T64 

A3571 Tag-
stolpehul 

Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø: 24cm, D:24cm. 
Fyld i profil: 
a) Gråbrun, humøs, sandet ler. I fyldet ses en del 
trækul og trækulnister. Stolpehul. 
b) Gråbrun, humøs, sandet ler, opblandet med 
rødbrun undergrundsler. Nedgravningsspor.  
c) Grågul undergrundsler. 

K10 P210 T61, 
T64 

A3572 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 62 cm. D= 16 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, let humøst ler. Enkelte pletter af 
undergrundsler. spredte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt ler, spættet med orange. 
Tolkning: Muligt stolpehul/alternativt lille grube. 

  T67 

A3573 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Flade: Mørkt gråt til sort, leret sand med en del 
opløst trækul samt en del ildpåvirkede sten, let 
opblandet med undergrund. 
Anlægget er snittet syd-nord. 
Ø= 126 cm. D= 20 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Mørkegrå og sodet ler, løs fyld. Humøst. 
Særdeles mange sten - flere ildskørnede og sodede. 
Mange trækul og nister, og hele fylden sodet/ mørk 
af ildpåvirkning. 
Fladbundet profil. 
b) Undergrund af grågul ler. 

 P323 T63 

A3574 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Flade: Mørkt gråt til sort, leret sand med en del 
opløst trækul samt en del ildpåvirkede sten, let 
opblandet med undergrund. 
Anlægget er snittet sydøst-nordvest. 
Ø= 48 cm. D= 10 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Mørkt gråt til sort, humøst, leret sand, løst pakket. 
Mange trækul (trækulsprøve hjemtaget) 
b) Undergrund af gult og orangespættet, sandet ler. 

 P324 T63 

A3575 Tag-
stolpehul 

Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget et snittet nord-syd. 
Ø: 50cm, D:25cm. 
Fyld i profil: 
a) gråbrun, kompakt og humøs sandet ler. I fladen 
ses flere håndstore sten. Fyldet er omrodet med 
undergrundsler. 
b) gul-grå undergrundsler. 
 
 
 
 

K10  T61, 
T64 
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A3576 Grube Oldtid Anlægget er snittet syd-nord. 

Ø=24cm. D=24cm. 
Fyld i profil: 
a) Gråbrun, humøs, sandet ler med mange sten i 
toppen af fyldet. 
b) Rødspættet, lys grå, sandet undergrundsler. 
Tolkning: Svært at afgøre funktion/type. 
Kategoriseret som grube, men form og til dels fyld 
antyder et stolpehul. 

  T63 

A3577 Tag-
stolpehul 

Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget et snittet nord-syd. 
Ø:24cm, D:48cm. 
Fyld i profil: 
a) gråbrunt, kompakt, let humøst ler, iblandet med 
undergrundsler. 
b) gulbrunt undergrundsler, spættet med orange. 

K10 P211 T61, 
T64 

A3578 Dyregang Udateret     
A3579 Nedsivnin

gsfænom
en 

Udateret Prøvesnit, ringe dybde, få cm. 
Fyld: Gråbrunt, let humøst, sandet ler. En del mindre 
marksten. 
Tolkning: Formentlig naturfænomen, nedsivning. 

  T67 

A3580 Nedsivnin
gsfænom
en 

Udateret Prøvesnit, ringe dybde, få cm. 
Fyld: Gråbrunt, let humøst, sandet ler. Enkelte 
trækulsnister. Lidt marksten. 
Tolkning: Formentlig naturfænomen, nedsivning. 

  T67 

A3581 Grube Oldtid Gråbrunt, humøst sand, kraftigt opblandet med 
undergrund og med enkelte skørnede sten. 

   

A3582 Naturfæn
omen 

Udateret Gråbrunt, humøst sand, kraftigt opblandet med 
undergrund og med enkelte skørnede sten, desuden 
pletter af rødbrunt sand. Meget ringe dybde. 
Formentlig natur/nedsivning eller vådbundsaflejring. 

   

A3583 Nedsivnin
gsfænom
en 

Udateret Anlægget er snittet nord-syd, ikke tegnet. 
Anlægget har ringe dybde, få cm. 
Gråbrunt, let humøst ler, enkelte trækulsnister. 
Undergrund af beige til gulbrunt ler, pættet med 
orange. 
Flad bund. Ø= 150 cm. 
Tolkning: Formentlig naturfænomen, nedsivning. 

   

A3584 muldrest Udateret     
A3585 Muldrest Udateret     
A3586 Nedsivnin

gsfænom
en 

Udateret Anlægget er snittet sydvest-nordøst. 
Ø= 150 cm. D= 20 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund: 
a) Gråbrunt. humøst, let sandet ler (evt. stenspor). 
b) Lyst gråbrunt ler, med iblanding af 
undergrundsler. Spor af ormegange. Heterogent. 
b) Undergrund af en blanding af gulbrunt, orange og 
grågrønt ler. 
Tolkning: Formentlig naturfænomen, nedsivning. 

  T67 

A3587 Naturfæn
omen 

Udateret     

A3588 Dyregang Udateret Anlægget er snittet nord-syd, ikke tegnet. 
Dyreaktivitet. 

   

A3589 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 50 cm. D= 12 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Kompakt fyld af lyst gråbrunt ler, blandet med 
undergrundsler. Enkelte trækulsnister 
b) Undergrund af gulbrunt ler, spættet med orange. 
Tolkning: Bund af stolpehul. 
 

  T65 
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A3590 Tag-

stolpehul 
Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 85cm. D=80cm. 
Fyld i profil: 
a) Brungrå, kompakt, sandet og humøs ler. Fyld er 
godt opblandet med grågul og okkerspættet 
undergrundsler. 
b) Mørk - og lysegrå, kompakt og sandet ler. Fyld er 
kraftigt omrodet med undergrundsler. 
c) Grågul undergrundsler med røde spætter. 

K11 P329 T62 

A3591 Tag-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 82cm. D= 65cm. 
Fyld i profil: 
a) gråbrun, meget lidt humøs ler, omrodet med 
undergrundsler. (grå- og rødspættet). Profilen ses 
kun svagt. 
b) gråbrun ler med okkerfarvede spætter. 

K11 P217 T62 

A3592 Tag-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 90cm. D= 74cm. 
Fyld i profil: 
a) gråbrun, kompakt og let humøs, sandet ler. Fyldet 
er godt opblandet med undergrundsler 
(grågul/rødbrun). Fund af keramikskår. Prøve 
hjemtaget. Tagbærende stolpe. 
b) mørk - og lysgrå, sandet ler. Flere trækul i fyld. 
c) grågul/rødbrun undergrundsler. 

K11 P216 T62 

A3593 Dyregang Udateret Anlægget er snittet nordøst-sydvest. 
Dyreaktivitet. 

  T67 

A4128 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø=30cm. D=21cm. 
Fyld i profil: 
a) gråbrun, let humøs sand med enkelte trækulnister. 
b) lys grå, kompakt sand. Diffust afgrænset på grund 
af  2 dyregange i bunden. Nedgravning eller pakfyld. 
c) undergrund af orange og lysgrå sand. 

  T63 

A4129 Nedsivnin
gsfænom
en 

Udateret     

A4130 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 20 cm. D= 11 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Mørkt gråbrunt, humøst og løst sand med enkelte 
trækulsnister. 
b) Undergrund af gråt sand, spættet med orange. 

  T63 

A4131 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 15 cm. D= 17 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Lyst gråbrunt, humøst sand. 
b) Undergrund af gråt og orange sand. 

  T63 

A4132 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 42 cm. D= 8 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst sand. Ringe dybde og løs fyld. 
b) Undergrund af gråt og orange sand. 

  T63 

A4133 Stolpehul Oldtid Gråbrunt, sandet ler, let opblandet med undergrund.  
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A4134 Grube Oldtid Anlægget er snittet nordøst-sydvest. 

Ø= 124 cm. D= 18 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Brungråt ler med spredte trækulsnister. Enkelte 
mindre pletter af undergrundsler. 
b) Undergrund af en blanding af orange og grågrønt 
ler med kalknister og mindre klumper af kalk. 
Tolkning: Grube/nedgravning på kanten af 
vådområde. 

  T67 

A4135 Grube Oldtid Anlægget er snittet sydvest-nordøst. 
Ø= 90 cm. D= 25 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Lyst brungråt, humøst ler med enkelte 
trækulsnister. 
b) Undergrund: Gråt skiftende - gulbrunt, sandet ler. 

  T68 

A4136 Grube Oldtid Anlægget er snittet syd-nord 
Ø= 100 cm. D= 28 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund: 
a) Brungråt, humøst ler med en del trækulsnister og 
enkelte nister af brændt ler. 
b) Gråbrunt, humøst ler med en del trækulsnister. 
c) Undergrund af gråt, skiftende til gulbrunt ler. 
Tolkning: Grube. 

  T68 

A4137 Stolpehul Oldtid Lyst gråbrunt ler, blandet med undergrundsler.    
A4138 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet syd-nord. 

Ø= 30 cm. D= 10 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst ler. 
b) Undergrund af gulbrunt ler. 

  T68 

A4139 Dræn Nyere tid (1661-) Recent. Samme som A3507.    
A4140 Materiale

grube 
Oldtid Anlægget er snittet på tværs, nord-syd. 

Ø= 276 cm. D= 76 cm. 
Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund: 
a) Gråbrunt, let humøst ler med iblanding af 
undergrund, især dybest i laget. 
b) Mørkt gråbrunt, meget humøst ler, tørveagtigt. 
c) Gråbrunt, ret humøst ler, der også er en smule 
tørveagtigt, men også med en smule iblanding af 
undergrundsler. 
d) Undergrund af stiv grøngrå ler, spættet med 
orange. Kalknister. 
Tolkning: Formentlig lertagningsgrube. A4140 har 
en lidt mindre nabo mod syd, A4143 (se foto). 

  T69 

A4141 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 
Ø=55cm. D=10cm. 
Fyld i profil: 
a) gråbrun, humøs, homogen ler. Medium kompakt. 
Stolpebund. 
b) orangebrun undergrundsler. 

  T63 

A4142 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd.  
Ø=53cm. D=10cm. 
Fyld i profil: 
a) gråbrun, humøs og sandet ler. Homogen og løs 
fyld. 
b) gråbrun, humøs og sandet ler. Opblandet med 
undergrund. 
c) undergrund af orangebrun ler. 

  T63 

A4143 Materiale
grube 

Oldtid Anlægget er snittet på tværs, ikke tegnet. 
Fotodokumenteret. 

  T69 

A4144 Dræn Nyere tid (1661-) Recent.    
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A Nr Type Datering Beskrivelse K Nr Fund T Nr 
A4145 Tag-

stolpehul 
Ældre Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 80cm. D= 74cm. 
Fyld i profil: 
a) gråbrun, let humøs ler, omrodet med 
undergrundsler (grå - og rødspættet). Laget og 
profilen ses kun svagt, dvs meget små 
nuanceforskellge på fyld og omgivende lag. 
Stolpehul. 
b) fyld som (a), men med større andel af 
undergrundsler i fyldet. 
c) gråbrun ler med okkerfarvede spætter. 
Tolkning: Stolpehul med paklag/nedgravningsspor, 
der er meget lidt humøs.Måske fyldt hurtigt op med 
ren undergrundsler straks efter optagning af stolpe? 

K11 P214 T62 

A4146 Muldrest Udateret Homogent, gråbrunt, humøst ler. Kan være muldrest.    
A4147 Koge-

/ildgrube 
Oldtid Anlægget er snittet nord-syd 

Ø= 70 cm. D= 20 cm. 
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund: 
a) Gråbrunt, humøst, tætpakket ler. Ingen spor af 
sodning i modsætning til (b). Nedgravningsspor eller 
stolpe. 
b) Mørkt gråbrunt, løst pakket og humøst ler. Mange 
trækulsnister og sodning i hele fylden. 
c) Undergrund af gulbrunt ler. 

  T63 

A4148 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø= 46 cm. D= 34 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Lyst brungråt ler, der er let humøst i fladen. 
Nedefter mere udvasket og med lidt iblanding af 
undergrundsler. Enkelte spredte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt ler, spættet med orange. 
Tolkning: Stolpehul. Kan have relation til K11. 

  T67 

A4149 Stenspor, 
Natur 

Udateret Anlægget er snittet nord-syd, ikke tegnet. 
Tolkning: Stenspor. 

  T67 

A4150 Hegns-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd.  
Ø:46cm, D: 58cm. 
Fyld i profil: 
a) gråbrun, humøs, tætpakket sandet ler. Fyld er 
omrodet med orange undergrund.  
b) lys, gråbrun, let humøs ler, meget opblandet med 
undergrundsler (orange og grå). Pakfyld eller 
nedgravning. 
c) gul og orange og grå undergrundsler. 

K39 P322 T66 

A4151 Tag-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nordøst-sydvest. 
Ø=85cm. D=70cm. 
Fyld i profil:  
a) Brungrå, kompakt, sandet og let humøs ler. Fyld 
er godt opblandet med grågul og okkerspættet 
undergrundsler. 
b) Grågul og okkerspættet undergrundsler med 
enkelte brungrå klumper af humøs, løs, sandet ler, 
sandsyndligvis fra (a).  
c) Mørkgrå, kraftigt sandblandet, let humøs ler. 
trækul og trækulnister i bunden af laget. 
d) Gråbrun og gul, sandblandet undergrundsler. 
Da lagene er en smule diffuse er det ikke afgjort at 
alle 3 lag repræsenterer menneskelig aktivitet. 

K11   

A4152 Vådbund
slag 

Udateret Mørkt gråbrunt, humøst og tørveholdigt, sandet ler.      
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A4153 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 

Ø= 40 cm. D= 10 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Lyst gråt, sandet ler med enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt, sandet ler. 
Tolkning: Bund af stolpehul. 

  T68 

A4154 Nedsivnin
gsfænom
en 

Udateret Nedsivning.     

A4155 Grube Oldtid Mest undergrundsler med pletter af gråbrunt ler. 
Rest af grube. 

   

A4156 Grube Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. Ikke tegnet. 
Ø: 100cm, D: 10cm. 
Fyld i profil: Mørkt og sodet, grå og humøs sand. 
Særdeles diffus i bunden og bærer præg af 
nedsivning. Trækulprøve hjemtaget. 

 X325, 
P328 

T66 

A4157 Hegns-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø: 23cm, D: 10cm. 
Fyld i profil: 
a) lys, gråbrun og humøs sand. Homogen fyld. 
Stolpe. 
b) Undergrund af gul - og  orangebrun sand. 

K41  T66 

A4158 Hegns-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø:22cm, D: 17cm. 
Fyld i profil: 
a) gråbrun, humøs, homogen og løst pakket sand. 
Stolpehul. 
b) undergrund af grågul sand. 

K41  T66 

A4159 Naturfæn
omen 

Udateret Naturligt fyldskifte tæt på feltets lavning mod øst.   T66 

A4160 Naturfæn
omen 

Udateret Naturligt lag tæt på lavningen mod øst.   T66 

A4161 Hegns-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø: 26cm, D: 17cm. 
Fyld i profil: 
a) gråbrun, humøs, løst pakket sand. Flere steder 
forstyrret af dyregange. Bund af stolpe. 
b) grå, løst pakket sand. Let humøs og forstyrret af 
rod - eller dyregange. Nedgravningsspor eller natur. 
c) undergrund af grågul sand. 

K41  T66 

A4162 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 41 cm. D= 10 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Kompakt fyld af lyst gråbrunt ler, iblandet lidt 
undergrundsler. Enkelte trækulsnister. 
b) Undergrund af gulbrunt ler, spættet med orange. 
Tolkning: Mulig bund af stolpehul. 

  T65 

A4163 Stolpehul Oldtid Anlægget er snitttet nord-syd. 
Ø=37cm. D=8cm. 
Fyld i profil: 
a) gråbrun, humøs og sandet ler. Homogen og løs 
fyld. 
b) undergrund af orangebrun ler. 

  T63 

A4164 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø=26cm. D=18cm. 
Fyld i profil: 
a) Gråbrun, humøs, sandet ler. Enkelte marksten 
(bjergart) og i øvrigt homogent fyld. 
b) Undergrund af brunorange ler. 

  T63 
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A4165 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 

Ø=35cm. D=17cm. 
Fyld i profil: 
a) gråbrun, humøs og sandet ler. Homogen og løs 
fyld. 
b) undergrund af orangebrun ler. 

  T63 

A4166 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nordøst-sydvest. Ikke tegnet. 
Ø= ca 35cm. D= 0-1cm. 
Anlægget er tydeligt i fladen, men svært at erkende i 
profilen. En smule humøs, sandet mørkegråbrun ler i 
0-1cm dyb profil. 

  T63 

A4167 Tag-
stolpehul 

Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø=32cm. D=16cm. 
Fyld i profil: 
a) Gråbrun, humøs, let sandet ler, let omrodet med 
undergrundsler. 
b) Undergrund af orangebrun ler. 

K12 P219 T63, 
T65 

A4168 Tag-
stolpehul 

Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø=40cm. D=24cm. 
Fyld i profil: 
a) gråbrun, humøs, let sandet ler. Klart afgrænset, 
lettere kompakt fyld. Stolpehul. 
b) Gråbrun, humøs, let sandet ler, let omrodet med 
undergrund. Diffust afgrænset mod (a). 
c) Undergrund af orangebrun ler. 

K12 P221 T63, 
T65 

A4169 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. Ikke tegnet. 
Ø= 35cm. D= 0-1cm. 
Fyld i profil: Anlægget er tydeligt i overfladen, men 
svært at erkende i profil. En smule gråbrun, humøs, 
sandet ler. Stolpebund eller natur. 

   

A4170 Tag-
stolpehul 

Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø=22cm. D=43cm. 
Fyld i profil: 
a) Gråbrun, humøs, let sandet ler, let omrodet med 
undergrundsler. Klart afgrænset. 
b) Undergrund af orangebrun ler. 

K12 P220 T63, 
T65 

A4171 Tag-
stolpehul 

Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø=32cm. D=16cm. 
Fyld i profil: 
a) Gråbrun, humøs, let sandet, let omrodet med 
undergrundsler. Klart afgrænset. 
b) Undergrund af orangebrun ler. 

K12 P218 T63, 
T65 

A4172 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 20cm. D= 18cm. 
Fyld i profil: 
a) mørkebrungrå, særdeles sandet, let humøs, 
homogen ler eller sand. Klart afgrænset bund af 
stolpe. 
b) gulbrun undergrund af sand. 

  T63 

A4173 Dyregang Udateret Anlæg snittet nord-syd, ikke tegnet. 
Tolkning: Dyreaktivitet. 

  T65 

A4174 Nedsivnin
gsfænom
en 

Udateret Lyst gråt, leret sand med pletter af gråbrunt, humøst 
sand og enkelte trækulsnister. Karakter af 
nedsivning. 
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A4175 Grube Oldtid Ø= ca. 120 cm. D= 30 cm. Skrå side, rund bund. 

Brungråt, humøst, leret sand. Diffust afgrænset i 
flade. 

   

A4176 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 20cm. D= 23cm. 
Fyld i profil: 
a) mørk grå humøs og homogen ler. Kompakt fyld. 
Stolpehul. 
b) undergrund af gul - og orangebrun ler. 

  T63 

A4177 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø: 24cm, D:18cm. 
Fyld i profil: 
a) gråbrun, humøs og sandet ler (eller sand?). 
Homogen fyld. Mod nord et diffust område med 
dyregang og opblanding med undergrund. 
b) undergrund af gulgrå sand. 

  T66 

A4178 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 39 cm. D= 13 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Gråbrunt, let humøst, sandet ler. En del stumper 
og nister af trækul. 
b) Undergrund af gulbrunt ler, spættet med orange. 

  T67 

A4179 Under-
grund 

Udateret Lyst gråt ler.     

A4180 Muldrest Udateret     
A4181 Muldrest Udateret     
A4182 Grube Oldtid Anlægget er snittet vest-øst. 

Ø= 208 cm. D= 26 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Brungråt, leret sand, let opblandet md 
undergrund. 
b) Undergrund af gulbrunt, leret sand. 
Tolkning: Grube(r). 

  T68 

A4183 Dræn Nyere tid (1661-) Recent.    
A4184 Dræn Nyere tid (1661-) Recent.    
A4185 Udgår Udateret Intet at se i snit.    
A4186 Udgår Udateret Intet at se i snit.    
A4187 Våd-

område 
Udateret Gråbrunt, leret sand. Kan være natur,del af 

vådbundslag, tæt på lavning i feltets østlige ende. 
   

A4188 Våd-
område 

Udateret Mørkt gråbrunt, humøst og tørveholdigt, sandet ler.      

A4189 Våd-
område 

Udateret Gråbrunt til gulbrunt, leret sand.    

A4190 Grube Oldtid Anlægget er snittet øst-vest. 
Ø: 105cm, D:22cm. 
Fyld i profil: 
a) Gråbrun, sandet, homogen og humøs fyld. Grube 
eller nedgravningslag/udsmidslag. 
b) Stolpehul (?): Lysere brun og lettere humøs fyld. 
Stolpehul i/under grube. 
c) Undergrund af gråt, sandet ler. 

  T66 

A4191 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nordvest-sydøst. 
Ø= 22cm. D= 9cm. 
Fyld i profil: 
a) grågul og brun sandet og humøs ler. Uhomogen i 
farven og afgræsning diffus. Stolpe eller natur. 
b) orangebrun undergrundsler. 

 

  T63 
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A4192 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-vest. 

Ø=24cm. D= 8cm. 
Fyld i profil: 
a) grågul og brun, sandet og humøs ler. Uhomogen i 
farven og afgrænsningen er diffus. Stolpehul eller 
natur. 
b) undergrund af rødbrun ler. 

  T63 

A4193 Naturfæn
omen 

Udateret     

A4194 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø=35cm. D=30cm. 
Fyld i profil: 
a) lys, grågul, sandet og medium kompakt ler. Bund 
af stolpe. I øvrigt uhomogen i farven qua spættet 
med rød ler, samt en smule trækulnister 
 

  T63 

A4195 Hegns-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 24 cm. D= 26 cm. 
Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund: 
a) Mørk gråbrun og sodet ler. Tæt pakket med 
ildskørnede sten. Formen er et stolpehul. 
b) Undergrund af gulgrå  ler. 
Tolkning: Formentlig et stolpehul, hvor stolpen er 
vrikket op, og efterfølgende fyldt op med 
kogegrubeaffald. 

K39 P314 T69 

A4196 Hegns-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø=50cm. D=40cm. 
Fyld i profil: 
a) gråbrunt, humøst, sandet ler. Få klumper af 
orange undergrund. Tæt pakket fyld, flere 
trækulnister. Mod midten en trekant (markeret) af 
undergrundsler. Stolpehul.  
b) undergrund af orange og gulbrun ler. 

K39 P316 T66 

A4197 Hegns-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø=43 cm. D=28 cm. 
Fyld i profil: 
a) Gråbrunt, humøst og tætpakket ler. Få klumper af 
undergrundsler samt jernsalte. Stolpehul.  
b) Undergrund af gul- og gråbrun ler. 

K39 P315 T66 

A4198 Hegns-
stolpehul 

Yngre Romersk 
Jernalder - Ældre 
Germansk 
Jernalder 

Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø= 38cm. D= 50cm. 
Fyld i profil: 
a) mørk gråbrun, sodet og humøst ler. En del 
trækulnister og større sten i fyldet der er tæt pakket. 
b) gul - og gråbrun undergrundsler med orange 
pletter. 

K39 P317 T66 

A4199 Stolpehul Oldtid Anlægget er snittet nord-syd. 
Ø=21 cm. D=11 cm. 
Fyld i profil: 
a) gråbrun, humøs, homogen og sandet ler. 
Stolpehul. 
b) Undergrund af gulbrun sand med orange pletter. 

  T66 
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Fundliste 
 
 
X Nr A Nr Materiale Genstand Datering Antal Beskrivelse 
X324 A3566, 

K10 
Keramik / 
oldtid 

Sideskår Jernalder 1 1 sideskår. Fint til halvgroft magret med granit.  
Godstykkelse 12 mm. Gråbrun farve. 
Fra tagbærende stolpe A3566, K10, Felt 7. 

X325 A4156 Flint Afslag Udateret 1 1 flintafslag med cortex på siden modsat slagbulen. 
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Prøveliste 
 
 
P Nr A Nr Materiale  Beskrivelse 

P194 A3285, K38 Jord  til flotering  Fra hegnsstolpe. 
P195 A3306, K38 Jord  til flotering  Fra hegnsstolpe. 

P196 A3307, K38 Jord  til flotering   
P197 A3305, K38 Jord  til flotering  Fra hegnsstolpe. 

P198 K6, A3247 Jord  til flotering   
P199 A3269, K6 Jord  til flotering   

P200 A3245, K6 Jord  til flotering   
P201 A3272, K6 Jord  til flotering   

P202 K6, A3254 Jord  til flotering   
P203 K6, A3270 Jord  til flotering   

P204 A3271, K6 Jord  til flotering   
P205 K6, A3273 Jord  til flotering   

P206 A3504, K10 Jord  til flotering   
P207 A3566, K10 Jord  til flotering   

P208 A3567, K10 Jord  til flotering   
P209 A3570, K10 Jord  til flotering   

P210 A3571, K10 Jord  til flotering   
P211 A3577, K10 Jord  til flotering   

P212 K11, A3536 Jord  til flotering   
P213 K11, A3544 Jord  til flotering   

P214 A4145, K11 Jord  til flotering   
P215 A3545, K11 Jord  til flotering   

P216 A3592, K11 Jord  til flotering   
P217 A3591, K11 Jord  til flotering   

P218 K12, A4171 Jord  til flotering   
P219 A4167, K12 Jord  til flotering   

P220 K12, A4170 Jord  til flotering   
P221 K12, A4168 Jord  til flotering   

P305 A3306, K38 Træ Trækul Trækulsprøve fra hegnsstolpe A3306, Felt 7. 
P313 A3536 Træ Trækul Trækulsprøve fra tagbærende stolpe A3536, K11, Felt 

7. 
P314 A4195 Træ Trækul Trækulsprøve fra A4195 

P315 A4197 Træ Trækul Trækulsprøve fra A4197 
P316 A4196 Træ Trækul Trækulsprøve fra A4196 

P317 A4198 Træ Trækul Trækulsprøve A4198 
P322 A4150 Træ Trækul Trækul A4150, Felt 7. 

P323 A3573 Træ Trækul Trækul A3573, Felt 7 
P324 A3574 Træ Trækul Trækul A3574, Felt 7 

P325 A3556 Træ Trækul Trækul A3556, Felt 7 
P326 A3549 Træ Trækul Trækul A3549, Felt 7 
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P Nr A Nr Materiale  Beskrivelse 

P327 A3564 Træ Trækul Trækul A3564, Felt 7 
P328 A4156 Træ Trækul Trækul A4156, Felt 7 

P329 A3590 Træ Trækul Trækul A3590, Felt 7 
P330 A3534 Træ Trækul Trækul A3534, Felt 7 

P331 A3544 Træ Trækul Trækul A3544, Felt 7 
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Tegningsliste 
 
T Nr Type Målestok Format Beskrivelse Dato Tegner 
T39 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 7 23-01-2014 Sloth, Pernille Rohde 

T40 Skitse 0:00 A4-format Skitse og 
konstruktionsbeskrivelse for 
K6. 

24-01-2014 Sloth, Pernille Rohde 

T41 Profiltegning 1:20 A3-format Tagbærende stolper i K6, Felt 
7. 

24-01-2014 Sloth, Pernille Rohde 

T42 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 7 24-01-2014 Christoffersen, Kim 

T43 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 7 28-01-2014 Christoffersen, Kim 

T44 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 7 28-01-2014 Suhr Bisschop-
Thomsen, Jacob 

T61 Profiltegning 1:20 A3-format K10 tagbærende konstruktion, 
Felt 7 

31-03-2014 Suhr Bisschop-
Thomsen, Jacob 

T62 Profiltegning 1:20 A3-format K11 tagbærende konstruktion, 
Felt 7 

01-04-2014 Suhr Bisschop-
Thomsen, Jacob 

T63 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 7 01-04-2014 Suhr Bisschop-
Thomsen, Jacob 

T64 Skitse 0:00 A3-format Konstruktionsbeskrivelse K10 
og K11, Felt 7 

03-04-2014 Suhr Bisschop-
Thomsen, Jacob 

T65 Profiltegning 1:20 A3-format Profiltegning, samt 
konstruktionsbeskrivelse K12, 
Felt 7 

03-04-2014 Christoffersen, Kim 

T66 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 7 07-04-2014 Suhr Bisschop-
Thomsen, Jacob 

T67 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 7 07-04-2014 Christoffersen, Kim 

T68 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 7 08-04-2014 Sloth, Pernille Rohde 

T69 Profiltegning 1:20 A3-format Felt 7 09-04-2014 Christoffersen, Kim 
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Fotoliste 
 
 
Film Foto Motiv Dato Fotograf 
1 D1106 A3241, hegnsstolpehul, set fra øst. 23-01-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1107 A3241, hegnsstolpehul. Med målestok, set fra øst 23-01-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1108 A3242, hegnsstolpehul, set fra øst. 23-01-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1109 A3242, hegnsstolpehul. Med målestok, set fra øst. 23-01-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1110 A3237, hegnsstolpehul, set fra øst. 23-01-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1111 A3237, hegnsstolpehul. Med målestok, set fra øst. 23-01-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1112 A3238, hegnsstolpehul, set fra øst. 23-01-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1113 A3238, hegnsstolpehul. Med målestok, set fra øst 05-06-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1114 A3238, hegnsstolpehul. Med målestok, set fra øst. 05-06-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1115 Felt 7 vandhuller, set fra sø 23-01-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1116 Felt 7 vandhuller, set fra sø 23-01-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1117 Felt 7 vandhuller, K6, set fra nv 24-01-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1118 Felt 7 vandhuller, K6, set fra nv 24-01-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1119 Felt 7 vandhuller, K6, set fra sø 24-01-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1120 Felt 7 vandhuller, K6, set fra sø 24-01-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1121 Felt 7  vandhuller nv del, set fra s 28-01-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1122 Felt 7 vandhuller nv del, set fra s 28-01-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1123 Felt 7 vandhuller, udvidelse mod sø, set fra ø 29-01-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1124 Felt 7 vandhuller, udvidelse mod sø, set fra n 29-01-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1251 A3592, K11. Med målestok, set fra vest. 03-04-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1252 A3592, K11. Med målestok, set fra vest. 03-04-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1253 A3536, K11. Med målestok, set fra vest. 03-04-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1254 A3536, K11. Med målestok, set fra vest. 03-04-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1255 Oversigt AA3536 + A3592. Med målestok, set fra vest 03-04-2014 Suhr Bisschop-Thomsen, 
Jacob 

1 D1256 K10, set fra vest. 03-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1257 K10, set fra vest. Med målestok. 03-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1258 K10, set fra øst 03-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1259 K10, set fra øst. 03-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1260 K10, set fra øst. Med målestok. 03-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1261 K11, uden målestok. Set fra øst. 03-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1262 K11, med målestok. Set fra øst. 03-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1263 K11, uden målestok. Set fra vest. 03-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1264 K11, med målestok. Set fra vest. 03-04-2014 Christoffersen, Kim 
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Film Foto Motiv Dato Fotograf 
1 D1265 K11, uden målestok. Set fra vest. 03-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1266 K12, uden målestok. Set fra ØNØ. 04-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1267 K12, med målestok. Set fra ØNØ. 04-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1268 K12 med K10 i baggrund, set fra vest. 04-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1269 K12 til venstre, vestenden af k10 til højre. Set fra SØ. 04-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1270 K12 til venstre, vestenden af k10 til højre. Set fra SØ. 04-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1271 A4170, tagbærende stolpe i K12. Set fra vest. 04-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1272 A4170, tagbærende stolpe i K12. Med målestok. Set fra 
vest. 

04-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1273 A4171, tagbærende stolpe i K12. Set fra vest. 04-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1274 A4171, tagbærende stolpe i K12. Med målestok. Set fra 
vest. 

04-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1275 A4167, tagbærende stolpe i K12. Set fra vest. 04-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1276 A4167, tagbærende stolpe i K12. Med målestok. Set fra 
vest. 

04-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1277 A4168, tagbærende stolpe i K12. Set fra vest. 04-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1278 A4168, tagbærende stolpe i K12. Med målestok. Set fra 
vest. 

04-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1279 Oversigt Felt 7, sydlige del. Set fra øst. 09-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1280 Oversigt Felt 7, sydlige del. Set fra øst. 09-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1281 Oversigt Felt 7, sydlige del. Arm mod øst. Set fra øst. 09-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1282 Oversigt Felt 7, sydlige del. Set fra nord. 09-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1283 Oversigt Felt 7, sydlige del. Set fra NØ. 09-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1284 Oversigt Felt 7, sydlige del. Set fra vest. 09-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1285 Felt 7, sydlige del - område med kogegruber. Set fra øst. 09-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1286 A4140, lertagningsgrube. Med målestok, set fra vest. 09-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1287 A4140, lertagningsgrube. Uden målestok, set fra vest. 09-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1288 A4143, lertagningsgrube. Med målestok, set fra vest. 09-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1289 A4143, lertagningsgrube. Uden målestok, set fra vest. 09-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1290 Lertagningsgruber A4140 og A4143, set fra vest. 09-04-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1291 Lertagningsgruber A4140 og A4143, set fra vest. 09-04-2014 Christoffersen, Kim 

3 D2040 Registrering Felt 7, mod syd 09-04-2014 Christensen, Jonas 

3 D2041 Registrering Felt 7, mod syd 09-04-2014 Christensen, Jonas 
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