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Udført af Museum Sydøstdanmark i januar - marts 2014. 
 
 
 
Indholdsfortegnelse 
Abstract ............................................................................................................................................................................ 1	  
Undersøgelsens forhistorie .......................................................................................................................................... 2	  
Administrative data ........................................................................................................................................................ 3	  
Øvrige data ...................................................................................................................................................................... 4	  
Topografi, terræn og undergrund ............................................................................................................................... 4	  
Målesystem ..................................................................................................................................................................... 6	  
Udgravningsmetode ...................................................................................................................................................... 6	  
Undersøgelsens resultater ........................................................................................................................................... 7	  

O1: ............................................................................................................................................................................... 7	  
N1: ................................................................................................................................................................................ 8	  
N2 og N3: ................................................................................................................................................................... 9	  
O2: ............................................................................................................................................................................. 10	  
O3: ............................................................................................................................................................................. 10	  
O4: ............................................................................................................................................................................. 11	  
N4: .............................................................................................................................................................................. 12	  
N5: .............................................................................................................................................................................. 13	  
O5: ............................................................................................................................................................................. 14	  
N6: .............................................................................................................................................................................. 15	  
N7: .............................................................................................................................................................................. 17	  
O6: ............................................................................................................................................................................. 18	  
O7: ............................................................................................................................................................................. 18	  
Konklusion: ............................................................................................................................................................... 19	  

Fremtidigt arbejde ........................................................................................................................................................ 19	  
Anlægsliste .................................................................................................................................................................... 20	  
Fotoliste .......................................................................................................................................................................... 21	  
Kontaktark ...................................................................................................................................................................... 22	  
Kortbilag: N1 ................................................................................................................................................................. 23	  
Kortbilag: N6 ................................................................................................................................................................. 24	  
 
 

Abstract 
Ved overvågning af anlæggelsen af 14 vandhuller som erstatningsnatur i forbindelse med 
Næstved Nordlige Omfartsvej blev der registreret 17 anlægsspor. Det var fortrinsvis ved 
muldafrømningen i forbindelse med anlæggelsen af nye vandhuller, at det var muligt at iagttage 
og registrere anlægsspor. Der fandtes to koncentrationer af forhistoriske anlæg, som begge 
kunne sættes i forbindelse med allerede kendte bopladser fra jernalderen.  
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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 Næstved Nordlige Omfartsvej i 
henhold til museumsloven og samarbejdsbeskrivelsen "Arkæologi og statens veje". 
Næstved Museum fusionerede i 2013 og opgaven blev herefter varetaget af Museum 
Sydøstdanmark. 
 
På et møde den 23.11.2012 blev det aftalt at dele projektet op i etaper, således at de områder 
som først ville blive berørt af anlægsarbejdet blev undersøgt først. Forundersøgelser på Etape 
1-3 blev påbegyndt i foråret 2013 og afsluttet inden anlægsstarten 01.09.2013. 
I forbindelse med anlæggelsen af omfartsvejen skulle Vejdirektoratet også etablere 
erstatningsnatur i form af vandhuller. De arkæologiske undersøgelser i forbindelse med denne 
opgave blev benævnt Etape 4. 
 

 
Figur 1: 4 cm kort i 1:40.000 med vandhuller markeret med rødt. 

 
D. 11.06.2013 modtog museet GIS tabeller med placeringen af 15 vandhuller, der skulle 
anlægges i efteråret 2013. 
Eftersom den præcise placering af vandhullerne var svær at bestemme på forhånd og da der 
ville være mulighed for at flytte vandhullets beliggenhed i et vist omfang var det ikke 
hensigtsmæssigt at lave en normal forundersøgelse. Det blev derfor besluttet at museet skulle 
overvåge entreprenørens muldafrømning og hurtigt dokumentere eventuelle fortidsminder. 
Vejdirektoratet ønsker at bevare fortidsminder i jorden og undgå unødvendige udgravninger, så 
det blev aftalt at hvis der ved overvågningen fremkom væsentlige fortidsminder i et omfang, der 
nødvendiggjorde yderligere undersøgelser, skulle der straks indledes en dialog om en 
alternativ placering af vandhullet. 
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Ved denne fremgangsmåde var det uhyre vigtigt at museet og entreprenøren udviste mest 
mulig gensidig hensyn og at begge parter sørgede for at arrangere opgaver og tidsplaner i tæt 
afstemning med hinanden, således at unødige forsinkelser eller andre gener kunne undgås. 
 
Ud af de 15 vandhuller var 7 allerede eksisterende vandhuller som skulle oprenses og 
udvides mens 8 vandhuller skulle nyanlægges, heraf lå de 3 indenfor omfartsvejens tracé, og 
ville blive undersøgt ved de arkæologiske forundersøgelser, mens 2 lå indenfor et areal der 
tidligere var undersøgt af Næstved Museum (Matrikel 6qd, Vridsløse by, Herlufholm. Se 
NÆM2006-161). 
Den arkivalske kontrol viste, at der ikke var registreret fund indenfor de berørte arealer, men at 
det ikke kunne udelukkes at der ville dukke væsentlige fortidsminder op ved etableringen af 
vandhullerne. 
Vandhul O1 og O2 er oprensninger/udvidelser, mens vandhul N1 er en nyanlæggelse. 
De tre vandhuller ligger nær en boplads fra RJ/ÆGJ med indslag fra YBA/ÆFRJ 
(Rørmosegård 040507-37). 
Vandhul O3 og O4 er oprensninger/udvidelser og ligger nær flere mulige gravhøje. 
Vandhul N4 ligger i et tidligere vådbundsområde, mens vandhul N5 ses på de høje 
målebordsblade. Begge vandhuller ligger tæt på overgangsstedet ved Ganges Bro, med fund 
fra jægerstenalder, huse og grave fra bondestenalder, en urnegrav fra bronzealderen samt flere 
gravhøje. 
Vandhul O5, O6 og O7 er genopgravninger af vandhuller. De ligger alle relativt højt i terrænet, 
og har ikke forbindelse med tidligere vådområder. De 3 vandhuller ligger dog tæt på 
jernalderbopladserne ved Jeshøjgård (NÆM2006-135 og NÆM2006-161) samt en boplads 
fundet ved prøvegravningen af Omfartsvejen Etape 2 (KNV00008-04 Felt 3). 
 
Der blev lavet et budget for overvågning af 10 vandhuller, hvoraf 7 skulle oprenses/udvides og 
3 nyanlægges. Budgettet blev godkendt af Kulturstyrelsen d. 19.08.2013 og der blev 
efterfølgende indgået en Rådgiveraftale med Vejdirektoratet. 
 
D. 09.10.2013 blev det meddelt at anlægsarbejdet blev rykket til efter 1. november, og d. 
20.11.2013 fik museet at vide at anlægsarbejdet sandsynligvis blev rykket til 2014. 
Der blev afholdt et opstartsmøde på projektet d. 15.01.2014 og anlægsarbejdet gik i gang d. 
21.01.2014.  
 
 

Administrative data 
Museum Sydøstdanmark, Algade 97, 4760 Vordingborg, er ansvarlig for undersøgelsen. 
Originaldokumentation og oldsager findes 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 museumsloven).  
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Øvrige data 
Overvågningen blev udført i perioden 21. januar til 10. marts 2014. 
 
Ansvarlig leder var museumsinspektør Jonas Christensen, der også varetog den daglige 
ledelse. Derudover deltog arkæologerne Pernille Rohde Sloth, Kim Christoffersen og Jacob 
Suhr Bisschop-Thomsen i overvågningen. 
 
Indtastning af dokumentation i Museernes Udgravningsdata (MUD) og behandling af  GIS-data 
er foretaget af Jonas Christensen, der også har udarbejdet beretningen. 
 
Muldafrømningen blev foretaget med en 20 tons gravemaskine med en 2 meter bred 
rabatskovl. Entreprenør var Jakobsen og Blindkilde, Drejervej 28, 7490 Aulum. 
 
Undersøgelsen strækker sig over flere sogne, men punktet på Fund & Fortidsminder (Sb.nr. 
04.05.07-123) er placeret i O4. 
 
 

Topografi, terræn og undergrund 
Vandhullerne lå placeret langs hele omfartsvejen, og der er således næsten 5,5 km mellem O1 
og O7, som ligger i hver sin ende af traceet. 
 
O1, O2, N1, N2, N3 ligger i et småkuperet og bølget morænelandskab, der ligger vest for de 
fladere engområder ned mod Susåen. N1 er anlagt i den sydlige del af det drænede 
vådbundsområde Rørmosen, mens N2 og N3 er placeret på en højning. O1 og O2 er 
genopgravninger af lokale lavninger, der ikke er markeret som vandhuller/vådbund på de Høje 
Målebordsblade. 
 
O3 ligger på den nordøstlige skråning til den markante bakketop Egehøj, og er markeret som 
et vandhul på de Høje Målebordsblade - sandsynligvis en mergelgrav. 
 
O4 ligger i et jævnt let sandet terræn øst for Susåen. Den er markeret som et vandhul på de 
Høje Målebordsblade. 
 
N4 ligger i et lavtliggende engområde nær Vasegrøften, der løber sammen med Susåen en 
halv km mod syd. 
 
N5 ligger i et jævnt terræn mellem bakketoppen Øllebjerg og plateauet med landsbyen 
Vridsløse. 
 
O5, O6, O7, N6 og N7 ligger i et højtliggende bakkelandskab på sydsiden af et større plateau 
af morænebakker. O5, O6 og O7 er markeret som vandhuller på de Høje Målebordsblade, 
men ingen ligger nær naturlige lavninger.  
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Figur 2: Høje Målebordsblad med vandhuller markeret med rødt, vestlige del af Etape 4. 

 

 
Figur 3: Høje Målebordsblad med vandhuller markeret med rødt, østlige del af Etape 4. 
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Målesystem 
Alle vandhuller og anlæg blev indmålt med GPS 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 
Feltarbejdet blev udført som en overvågning. Entreprenøren kontaktede museet før der blev 
afrømmet muld og museet sendte så hurtigt som muligt en arkæolog, der kunne overvåge 
anlægsarbejdet. Frigivelser blev meddelt entreprenøren direkte og efterfølgende skriftligt til 
Vejdirektoratet. 
 
Feltgrænsen for det afrømmede areal - ikke selve vandhullet - blev indmålt med GPS. Ved de 
nyanlagte vandhuller blev der afrømmet muld i større arealer, så den opgravede råjord kunne 
spredes ud og tildækkes med muld. Disse arealer er derfor noget større end den anlagte sø. 
 
De fremkomne anlæg i felterne (A1 - A17) blev afrenset og indridset med skovl, markeret med 
nummereret pind og indmålt med GPS. Alle fremkomne anlæg blev beskrevet i fladen eller i 
snit, men ikke tegnet. 
 
Der blev taget oversigtsfoto af felter og vandhuller (D. 
 
Anlægsliste og fotoliste er efterfølgende indtastet i MUD.  
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Undersøgelsens resultater 
Der blev overvåget anlæggelsen af 14 vandhuller (4 mere end det planlagte), men det var ikke 
nødvendigt at indstille arealer til yderligere undersøgelser. Nedenfor gennemgås resultatet af 
overvågningen af hvert vandhul, fra øst mod vest. 
 
 
O1: 
Oprensning af vandhul i skovkant. Overvåget d. 21. januar 2014. 
Der blev gravet ler op til opdæmning af vandløb, herefter fjernedes udelukkende overjord. Der 
kunne ikke iagttages nogle anlæg. 
 

 
Figur 4: Oprensning af O1. 
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N1: 
Nyanlagt vandhul i gammel mose. Overvåget d. 11. februar 2014. 
Der fremkom enkelte anlæg i det sydvestlige hjørne. Alle anlæg blev opmålt med GPS, snittet 
og beskrevet. 
Anlæggene omfatter 2 stolpehuller, 2 gruber og 2 kogegruber, hvoraf kogegruberne, den ene 
grube og det ene stolpehul formentlig er fra oldtiden. De forhistoriske anlæg må tolkes som 
udkanten af et bopladsområde, og hører sandsynligvis til lokaliteten Rørmosen II (KNV00060-
04 Felt 7), der blev undersøgt i forbindelse med omfartsvejens Etape 5 og vandhullerne N2 og 
N3. Bopladsen  ligger 100 m mod nordvest og består af tre langhuse, et mindre hus og flere 
hegnsforløb dateret til romersk / ældre germansk jernalder. 
 

 
Figur 5: Plan over anlæg på N1. 

 
  



  KNV00058-01 
Næstved Nordlige Omfartsvej Etape 4 Vandhuller 

 

 9 

N2 og N3: 
To nyanlagte vandhuller indenfor omfartsvejens tracé. Overvåget i perioden 24. januar til 29. 
januar 2014. På grund af det våde føre ønskede entreprenøren selv at trække mulden af på 
arealet, som endnu ikke var forundersøgt, og det blev aftalt at museet overvågede afrømningen 
frem for at trække søgegrøfter. Herved fremkom et bopladsområde med et langhus og to 
mulige hegnsforløb, der blev registreret som del af forundersøgelsen af Etape 5 (se 
KNV00060-04 Rørmosen II). 
 

 
Figur 6: Afrømning af N2 og N3, set mod nordvest. 
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O2: 
Oprensning af vandhul i skellet mellem to marker. Overvåget d. 31. januar. 
Der blev fortrinsvis oprenset i muldjorden, og det var ikke muligt at se anlæg. En lokal beboer 
fortalte at der er fundet en del flint i marken omkring vandhullet. 
 
 
O3: 
Oprensning af vandhul i skel. Overvåget d. 18. februar 2014. 
Det var ikke muligt at iagttage anlæg ved oprensningen på grund af vand og mudder. Det tykke 
muldlag i skellet mellem matr. nr. 13g Ladby By, Herlufholm og 1h Herlufholm Hgd., 
Herlufholm var meget tydeligt, ligesom det grå fedtede ler i undergrunden. Vandhullet kan ses 
på de Høje Målebordsblade. 
 

 
Figur 7: O3 set mod vest. 
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O4: 
Oprensning af vandhul i remise. Overvåget d. 18. februar 2014. 
Jorden var brun og tørveagtig. Det var ikke muligt at iagttage anlæg på grund af vand, mudder 
og rødder. Vandhullet kan ses på de Høje Målebordsblade - der er formentlig tale om en 
mergelgrav. 
 

 
Figur 8: O4 set mod nord. 
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N4: 
Nyt vandhul i engområde. Overvåget d. 11. og 13. februar. 
Der blev lavet afrømninger til råjord (N4a og N4c) samt nedgravning til søen (N4b), men 
bortset fra et dræn i det vestlige udsætningsområde (A7 i felt N4a) kunne der ikke iagttages 
nogle anlægsspor i undergrunden. 
 

 
Figur 9: N4, Udsætningsområde a set mod nordvest. 
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N5: 
Nyt vandhul på mark. Overvåget d. 20. februar 2014. 
Selve søen er nedgravet i en opfyldt lavning med sortbrun tørveagtig jord. Vest herfor er der 
muldafrømning til jorddepot, men der var ingen anlæg i undergrunden selvom afrensningen var 
fin. Lige vest for N5 er der på de Høje Målebordsblade angivet en mergelgrav, men den kan 
ikke ses i dag. 
 

 
Figur 10: N5 set mod vest. 
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O5: 
Nyt vandhul på mark. Overvåget d. 25. februar 2014. 
O5 skulle have været en genopgravning af et vandhul der er markeret på de Høje 
Målebordsblade, men den lå for tæt på skellet, og i stedet blev der anlagt et nyt vandhul på 
marken. 
Afrensningen var rimelig fin, dog var der spor af muld fra lavning i den sydøstlige side. 
Undergrunden består af fedtet gråt ler med røde og brune pletter, kridt og sten. Der ses 
enkelte gråbrune pletter som kan være anlæg, men ellers kun et dræn. Afrømningsgrænsen er 
indmålt med GPS, selve søen var ikke gravet ved overvågningen. 
 

 
Figur 11: O5 set mod nord/nordøst. 
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N6: 
Nyt vandhul på pløjemark. Overvåget d. 5., 6. og 10. marts 2014. 
N6 skulle oprindelig ligge ved siden af N7 på et frigivet areal, men blev flyttet til en mark syd 
for De Lodne Højder. Der blev lavet 2 felter til udlægning af undergrundsjord (N6 og N6b) og 
et felt til selve vandhullet (N6a). Muldtykkelsen var på 25-30 cm og undergrunden bestod af 
gulbrunt let leret sand med mange sten. 
Ved overvågningen d. 10 marts var felterne afrømmet til undergrundens overflade, men ret 
ujævnt så det var svært at se stolpehuller. Der blev fundet 5 gruber, 4 kogegruber og et 
kulturlag (A8-A17). De fundne anlæg er opmålt med GPS og beskrevet i fladen. 
Ved undersøgelsen af villakvarteret nord for feltet blev der også fundet en del kogegruber 
(Jeshøjgård Vest, se NÆM 2006:161 område III, sb. nr. 040507-84). Anlæggene ved N6 
styrker således opfattelsen af at der ligger et kogegrubefelt rundt om lavningen øst for N6. 
 

 
Figur 12: N6, vandhul N6a set mod nordvest. 

 
Figur 13: N6, udsætningsområde N6b set mod vest. 
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Figur 14: Plan over anlæg på N6. 
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N7: 
Nyt vandhul i villakvarter. Overvåget d. 10. marts 2014. 
Området er tidligere prøvegravet og frigivet, men vandhullet blev indmålt så den endelige 
placering er kendt. Ved besigtigelsen kunne iagttages en skrå dyb nedgravning i gulbrunt og 
gråt ler. Mulden meget mørk. Ikke muligt at se anlæg. 
 

 
Figur 15: N7 set mod nord. 
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O6: 
Nyopgravning i kanten af nåleskov. Overvåget i tæt tåge d. 27. februar 2014. 
Nåletræerne omkring hullet var fældet. Der var oprenset til 2-3 meters dybde, hvoraf den 
nederste halvdel var blåler. Herover gulbrunt ler. Øverst mørkt brunt muld - ingen spor af tørv. 
Ejeren har oprenset hullet indenfor de sidste år. Det var ikke muligt at se anlæg. 
 

 
 
 
O7: 
Nyopgravning i løvskov. Overvåget d. 6. marts 2014. 
O7 skulle oprindelig have været en opgravning af et eksisterende vandhul, men blev flyttet i 
sidste øjeblik. Ved overvågningen af O6 d. 27. februar 2014 var træerne på området fældet, 
men gravningen ikke påbegyndt. Ved opmåling med GPS d. 6. marts var gravearbejdet færdigt, 
og det var ikke muligt at se anlæg. 
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Konklusion: 
Generelt kan det siges at samarbejdet med entreprenøren gik godt. Gravemaskineføreren var 
dygtig og fulgte museets instruktioner i forhold til muldafrømningen. Selve anlæggelsen af 
vandhullerne foregik dog temmelig ad hoc, og museet fik derfor tidligst dagen i forvejen at vide 
hvornår muldafrømningen foregik - hvilket gjorde det stort set umuligt at koordinere 
overvågningen med andre opgaver. Flere af vandhullerne blev også flyttet i forhold til de 
oprindelige planer efter at gravemaskinen var flyttet til stedet og lokaliteten besigtiget, hvilket 
betød at museet kom til at overvåge flere vandhuller end der var budgetteret med (det gav dog 
ikke problemer i forhold til at overholde budgettet). 
De bedste iagttagelsesforhold blev opnået ved nyanlæggelserne, hvor mulden blev afrømmet i 
større regulære flader, mens det var næsten umuligt at gøre iagttagelser ved 
genopgravningerne, idet vand og mudder fra de eksisterende vandhuller løb ud over det hele.  
 
De vigtigste arkæologiske iagttagelser blev gjort ved N1 og N7. 
 
N1 ligger kun 100 meter fra en jernalderboplads, der blev undersøgt i forbindelse med 
anlæggelsen af Næstved Nordlige Omfartsvej Etape 5 Felt 7. På lokaliteten Rørmosen II 
(KNV00060-04) fandtes en boplads med 3 langhuse, og kogegruberne der blev registreret 
ved N6 kan udmærket repræsentere udkanten af bopladsområdet. I så fald har aktiviteterne på 
bopladsen foregået hele vejen rundt om lavningen Rørmosen (se Kortbilag). 
 
N6 ligger umiddelbart syd for et villakvarteret, hvor der tidligere er fundet en del kogegruber 
(Jeshøjgård Vest, NÆM 2006:161 område III, sb. nr. 040507-84). De 4 kogegruber 
registreret ved N6 støtter antagelsen om at der har ligget et spredt kogegrubefelt rundt om en 
lavning lige øst for N6, der se angivet på de Høje Målebordsblade. På de gamle kort ses 
ligeledes en mindre vej mellem Vridsløse og Jeshøjgård, men den kunne ikke ses i felterne. 
Måske har den ligget lidt længere mod nord, eller også har vejen kun efterladt sig spredte sten 
i muldlaget (se Kortbilag). 
 
 
 

Fremtidigt arbejde 
Anlægsarbejdet og overvågningen er afsluttet og museet agter ikke at foretage sig yderligere i 
sagen. 
 
Alle arealer er frigivet til anlægsarbejde. 
  
 
 
 
 
Museum Sydøstdanmark d. 01-07-2015 
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Anlægsliste 
 
A Nr Type Datering Felt Beskrivelse 
A1 Grube Nyere tid 

(1661 - ) 
Felt N1 Gråbrunt til rødbrunt humøst ler. Trækulsnister i få koncentrationer i anlægget. 

Der blev fundet et rødbrunt stykke naturligt træ i anlægget, som var delvist 
omdannet. Anlægget er formentlig ikke fra oldtiden. Dybde ca. 40 cm. 

A2 Koge-
/ildgrube 

Udateret Felt N1 Gråbrunt let humøst leret sand, delvist sodet. Lidt stumper af trækul og 
enkelte sortbrændte sten. Rest af kogegrube. 

A3 Koge-
/ildgrube 

Udateret Felt N1 Gråbrunt let humøst leret sand, delvist sodet. Lidt stumper af trækul og 
enkelte sortbrændte sten. Rest af kogegrube. 

A4 Stolpehul Udateret Felt N1 Mørkt gråbrunt let humøst leret sand. Lidt stumper af skørnet sten. Ø: 53 cm, 
D: 25 cm. 

A5 Stolpehul Nyere tid 
(1661 - ) 

Felt N1 Mørkt gråbrunt let humøst leret sand. Ret klart afgrænset. En mørk stump træ 
kunne ses i bunden, men profilen skred sammen pga vand. Formentlig ikke 
oldtid. 

A6 Grube Udateret Felt N1 Gråbrunt let humøst sand med lidt trækulsnister. Lidt diffust afgrænset. D: ca. 
40 cm. 

A7 Dræn Nutid Felt N4 Dræn i felt N4a. Ikke opmålt. 
A8 Koge-

/ildgrube 
Oldtid Felt N6 Mørkt gråt til sort leret sand med en del trækul samt ildpåvirkede sten og 

pletter af undergrund. Ringe dybde. 
A9 Grube Udateret Felt N6 Mørkt gråbrunt humøst ler med større og mindre sten. 
A10 Grube Udateret Felt N6a Grube eller kulturlag. Mørkt gråbrunt til sortbrunt humøst ler med større og 

mindre sten. 
A11 Koge-

/ildgrube 
Oldtid Felt N6b Sortbrunt humøst ler med mange knuste ildskørnede sten. 

A12 Kulturlag Udateret Felt N6b Sortbrunt humøst ler med få mindre sten. 
A13 Koge-

/ildgrube 
Oldtid Felt N6b Sortbrunt humøst ler med enkelte ildskørnede sten. 

A14 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Felt N6b Sortbrunt humøst ler med enkelte ildskørnede sten og pletter af brændt ler. 

A15 Grube Udateret Felt N6b Brungrå humøst leret sand. 
A16 Grube Udateret Felt N6b Gråbrunt humøst sandet ler. 
A17 Grube Udateret Felt N6b Mørkt gråbrunt humøst ler med en del sten. 
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Fotoliste 
 
Filmnr. Billednr. Motiv Dato Fotograf 
1 D1104 01, afgravning set mod N. 21-01-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1105 01, afgravning set mod N. 21-01-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1115 N2 og N3. Afrømning til vandhuller set mod NV. 23-01-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1125 N4, opgravning set mod V. 13-02-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1126 N4, opgravning set mod SV. 13-02-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1127 N4, opgravning set mod SV. 13-02-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1128 N4, udsætningsområde N4c set mod NV. 19-02-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1129 N4, vandhul N4b set mod NV. 19-02-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1130 N4, udsætningsområde N4a set mod NV. 19-02-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1131 N4, oversigtsfoto set mod V. 19-02-2014 Christoffersen, Kim 

1 D1163 N6, Kogegrube A8 set mod V. 06-03-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1164 N6, overisgtsfoto set mod S. 06-03-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1166 N6, overisgtsfoto set mod SØ. 06-03-2014 Sloth, Pernille Rohde 

1 D1965 O4 set mod N. 18-02-2014 Christensen, Jonas 

1 D1966 O4 set mod N. 18-02-2014 Christensen, Jonas 

1 D1967 O3 set mod N. 18-02-2014 Christensen, Jonas 

1 D1968 O3 set mod N. 18-02-2014 Christensen, Jonas 

1 D1969 O3 set mod V. 18-02-2014 Christensen, Jonas 

1 D1970 O3 set mod V. 18-02-2014 Christensen, Jonas 

1 D1971 N5 set mod V. 20-02-2014 Christensen, Jonas 

1 D1972 N5 set mod V. 20-02-2014 Christensen, Jonas 

1 D1978 O5 set mod V. 25-02-2014 Christensen, Jonas 

1 D1979 O5 set mod NNØ. 25-02-2014 Christensen, Jonas 

1 D1984 O6 set mod V. 27-02-2014 Christensen, Jonas 

1 D1985 O6 set mod V. 27-02-2014 Christensen, Jonas 

1 D1986 O6 set mod V. 27-02-2014 Christensen, Jonas 

1 D2009 N6 set mod N. N6 A og B i baggrunden. 10-03-2014 Christensen, Jonas 

1 D2010 N6 set mod N. N6 A og B i baggrunden. 10-03-2014 Christensen, Jonas 

1 D2011 N6A set mod NV. 10-03-2014 Christensen, Jonas 

1 D2012 N6B set mod V. 10-03-2014 Christensen, Jonas 

1 D2013 N7 set mod N. 10-03-2014 Christensen, Jonas 

1 D2014 N7 set mod N. 10-03-2014 Christensen, Jonas 

1 D2037 N3 med N2 i baggrunden. Set mod VNV. 09-04-2014 Christensen, Jonas 

1 D2038 N3 med N2 i baggrunden. Set mod VNV. 09-04-2014 Christensen, Jonas 

1 D2039 N2. Set mod VNV. 09-04-2014 Christensen, Jonas 
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