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Beretning for udgravning af 21 felter med spor af væsentlige fortidsminder fra
Ertebøllekulturen til middelalder fordelt over en strækning på knap 10 km. Beretningen
dækker både udgravningerne i forbindelse med forundersøgelsen, epate 1 samt etape 2.
Udført af museumsinspektør Kasper Wurr Stjernqvist og cand.mag. Nanna Holm Bendtsen
for Næstved Museum.

Figur 1: Oversigtskort over spildevandsledningens forløb mellem rensningsanlægget i Glumsø og rensningsanlægget i Gelsted.
MapInfo plan: Nanna Holm Bendtsen, Næstved Museum, kort: 4 cm kort fra Kort og Matrikelstyrelsen.
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Abstract
Forud for nedgravningen af en spildevandsledning mellem Glumsø og Gelsted blev der over en
strækning på knap 10 km udgravet 21 mindre felter med spor af væsentlige fortidsminder. De
ældste fund stammede fra Ertebøllekulturen og blev fundet på felt E i form af en flinthuggerplads.
På 7 felter fremkom anlæg fra neolitikum, hovedsagelig i form af gruber og kulturlag med
forskellige former for flintaffald og redskaber. Der blev fundet spor fra ældre og yngre bronzealder
på 8 felter i form af ét- og treskibede huse, kogestensgruber, gruber og stolpehuller, der ikke kunne
tilskrives en konstruktion. Der blev fundet både keramik og flint fra perioden. Der blev desuden
fundet bebyggelse og anlæg fra jernalderen på 5 felter. På felt A og B fremkom spor fra ældre
romersk jernalder i form af kulturlag, en keramikovn, stolpehuller og enkelte kogestensgruber,
mens der på felterne S, T og R var brandgrave og bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Endelig
blev der på felterne G og K fundet bebyggelse og aktivitetsspor fra middelalderen.

Undersøgelsens forhistorie
Byrådet i Næstved Kommune vedtog den 22. september 2009 spildevandsplan for tidligere Suså
Kommune. Vedtagelsen betød, at der skulle lægges ny afskærende tryk-/gravitationsledning fra
Glumsø Renseanlæg via Trælløse og Gelsted Nederland til Gelsted Renseanlæg. Anlæggelsen ville
medføre nedgravning af spildevandsledningen i et knap 10 km langt trace i dybder på 1,5-5,5 m. På
visse strækninger ville spildevandsledningen blive lagt som styret underboring. Der skulle desuden
etableres et 20-30 m bredt arbejdstrace og områder til jorddeponi. Efter vedtagelsen i byrådet blev
planerne gennemgået og godkendt i Teknisk Udvalg, Næstved Kommune, 8. februar 2010.
Museet blev kontaktet af NK-Spildevand A/S og bedt om en udtalelse om det berørte område. I
denne forbindelse kunne følgende oplyses om de tidligere fund langs med ledningstraceet.
Umiddelbart vest for ledningstraceets start ved Glumsø var der nær Skåninggård under
grusgravning i 1914 fundet en jordfæstegrav i form af et skelet med ”spor af Haar” (050704-26
Glumsø). I nærheden, syd for bakketoppen, var der tillige tidligere fundet et andet skelet. Begge
skeletter dateres til jernalderen. Ud fra fundene kunne der derfor være tale om en gravplads, hvorfor
der kunne være risiko for at påtræffe flere lignende grave eller den tilhørende boplads.
Ved tørveskæring i 1914 blev der fundet et depot af 3-4 flintøkser lige vest for det sted, hvor
ledningen skærer gennem Torpe Kanal og et større vådområde (050704-24 Glumsø mose/sump).
Der er derfor risiko for at påtræffe andre lignende fund ved gravearbejder i området eller eventuelt
boplads og aktivitetsområder. At der var aktivitet i området i stenalderen ses bl.a. også ved andre
fund af våben og flintøkser i områderne mellem tracéet og jernbanen (050704-42 og 44). Endelig
ligger det udpegede kulturarvsareal ved Højkærgård (050710-56) lige vest ledningen. Ved
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kulturarvsarealet ses også andre fund og anlæg fra stenalder såsom 5 langdysser indenfor et
begrænset område (SB050710-1-5). Mindst de 3 af dem aflukker et næs omgivet af moser og
fugtige områder, hvilket minder om et Sarup-anlæg, uden at der dog er sikre tegn på et sådant. I
mosen er også opsamlet et depot med slebne flintøkser (050704-24). Desuden er der på næsset
fundet bopladsspor fra yngre bronzealder (050704-25), en vikingetidig guldarmring (050710-51) og
genstande fra vikingetid og middelalder (050704-25). Dette viser aktivitet i området gennem det
meste af oldtiden, hvorfor man på strækningen ned mod Trælløse kunne forvente at finde lignende
anlæg og fortidsminder.

Figur 2: Luftfoto med hidtil kendte registrede fortidsminder, her markeret med pink stjerner, og kulturarvsarealer, markeret med
gult, omkring ledningstraceet. MapInfo plan: Nanna Holm Bendtsen, Næstved Museum. Kort: Luftfoto fra Kort og Matrikelstyrelsen
og punkter samt arealer fra Fund & Fortidsminder, Kulturarvsstyrelsen.

Trælløse landsby selv har fortidige aner. Landsbyen er omtalt i skriftlige kilder allerede i 1200 som
Træløsæ og igen i 1378 som Threlløsæ. Mindst fra 1700-tallet har der været kalkbrud på stedet.
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Endelsen –løse viser, at landsbyen har meget gamle aner, helt tilbage til jernalderen, perioden før
vikingetiden. Andre stednavne fra jernalderen er byer med endelsen –lev, -inge og –sted. Landsbyer
fra jernalder og vikingetid har det med at flytte rundt i området for først i middelalder at danne de
landsbyer, vi ser stedbundet i dag. Der kunne derfor være risiko for at påtræffe spor af
bopladsaktivitet fra jernalder og vikingetid i området. Middelalderen er repræsenteret ved fund af
mønter i den nordlige del af byen (050710-53).
Mellem Trælløse og Gelsted skar ledningen gennem kulturarvsarealet for offermosen
Knoldeng/Søgård Sø (050705-66). I Knoldengen øst for Ravnstrup Sø er opsamlet en flintøkse samt
fund af en udhulet træstamme, muligvis en brønd, og keramik fra jernalder. I samme mose er
opsamlet et lerkar fra den yngre stenalder ca. 2400-1700 f. Kr., samt knogler af menneske og hund
(de sidste i Herlufholms samling). På Hovedskovgårds jord, syd for Knoldeng, skal Herlufmagleglasflasken og -glasskålen være fundet (050705-0A). Længere mod vest er fundet skeletgrave fra
romersk jernalder (050710-50). I sydenden af Søgård Sø syd for Ravnstrup Sø er fund af en
stammebåd og menneskeknogler C-14 dateret til yngre jernalder (050705-39), og af stammebåd og
menneskeknogler C-14 dateret til 990-1120 evt. (050705-47). Desuden er der opsamlet flække- og
skiveskrabere samt flækker af flint i området øst for Søgård Sø (NÆM1994:601x54). Arealet
rummer således offerfund fra yngre stenalder til yngre jernalder-tidlig middelalder samt gravfund
fra romersk jernalder med importgenstande.
I området sydvest for Gelsted er et broanlæg med kraftige træstolper nær vandløbet blevet
registreret som Køberup Bro (050708-29). Anlægget kan være fra jernalder eller vikingetid. I
området kan befinde sig endnu ukendte fortidsminder af samme karakter som ovenfor nævnt.
Med det fundrige område langs med ledningen var det således oplagt, at der på strækningen ville
fremkomme spor af væsentlige fortidsminder. Det var desuden ønskeligt om muligt at klarlægge
bopladsstrukturen langs med de våde områder, hvor de mange ovennævnte genstandsfund tidligere
var fremkommet.
Administrative data
Næstved Museum har udført en forundersøgelse og efterfølgende arkæologisk udgravning af
udgravningstracé til spildevandsledning mellem Glumsø og Gelsted.
Dette er gjort i henhold til museumslovens § 27. Den finansierende bygherre i forbindelse med
anlægsarbejdet er:
NK-Spildevand A/S
Ved Fjorden 18
4700 Næstved.
Bygherres rådgiver på projektet var:
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Nielsen og Risager AS
Marskvej 29
4700 Næstved
15-03-2010: Næstved Museum (NÆM) modtager forespørgsel på udtalelse jf. Museumslovens § 23
omkring et større ledningsarbejde fra Glumsø til Gelsted.
16-03-2010: NÆM udfører arkivalsk kontrol og udtaler til bygherre, at det anbefales at der
foretages en forundersøgelse forud for en udtalelse jf. Museumslovens § 25.
06-04-2010: NÆM fremsender forundersøgelsesbudget til godkendelse hos Kulturarvsstyrelsen
(KUAS).
08-04-2010: KUAS fremsender godkendelse af forundersøgelsesbudget.
09-04-2010: NÆM fremsender forundersøgelsesbudget til godkendelse hos bygherre.
13-04-2010: Bygherre fremsender godkendt forundersøgelsesbudget.
03-05-2010: NÆM starter på forundersøgelsen.
11-05-2010: NÆM meddeler bygherre, at der på Etape 1 er udpeget 11 lokaliteter af særlig
kulturhistorisk værdi, som skal udgraves.
21-05-2010: NÆM fremsender undersøgelsesbudget for Etape 1 til godkendelse hos KUAS.
25-05-2010: KUAS godkender undersøgelsesbudget for Etape 1.
26-05-2010: NÆM meddeler bygherre, at en delstrækning (st500- st1550) på Etape 1 er frigivet og
fremsender undersøgelsesbudget for Etape 1til godkendelse.
27-05-2010: Bygherre godkender undersøgelsesbudget til Etape 1.
28-05-2010: NÆM meddeler bygherre, at der på Etape 2 er udpeget 10 lokaliteter af særlig
kulturhistorisk værdi, som skal udgraves.
31-05-2010: Bygherre udbeder sig budget for Etape 2.
02-06-2010: NÆM fremsender undersøgelsesbudget for Etape 2 til KUAS.
04-06-2010: KUAS fremsender godkendelse af undersøgelsesbudget for Etape 2.
07-06-2010: NÆM fremsender undersøgelsesbudget for Etape 2 til godkendelse hos bygherre.
09-06-2010: Bygherre fremsender godkendelse af undersøgelsesbudget for Etape 2.
29-06-2010: NÆM deltager i byggemøde, hvor en prioriteret rækkefølge for udgravningen af
udgravningsfelterne forelægges.
13-07-2010: NÆM deltager i byggemøde, hvor der rettes en smule i den prioriterede rækkefølge.
13-08-2010:NÆM frigiver de resterende arealer til bygherre og den arkæologiske undersøgelse
anses som afsluttet.
Næstved Museum er ansvarlig for forundersøgelsen/overvågningen, og al original dokumentation
opbevares på museet under sagsnummer NÆM 2010:115.

side 6

NÆSTVED MUSEUM
Øvrige data
De samlede arkæologiske undersøgelser påbegyndtes 03-05-2010 og blev afsluttet 13-08-2010.
I udgravningen deltog BA Kim Christoffersen, BA Pernille Rohde Sloth, BA Søren Weidemann,
BA Christina Seje, cand.mag. Nanna Holm Bendtsen, cand.mag. Mass Hoydal, cand.mag. Jeppe
Ravn og ph.d. Bo Jensen samt udgravningsleder cand.mag. Kasper Wurr Stjernqvist.
Udgravningsansvarlig var museumsinspektør Birgitte Borby Hansen.
Alt jordarbejde blev udført med en 14 tons gravemaskine på gummibælter, påmonteret en 2m
rabatskovl. Maskinen blev kørt af Jørgen Nielsen fra EAP Entreprenør og Maskinudlejning ApS,
Oddsvej 4, 4171 Glumsø.
Vejret var i forundersøgelsesperioden lidt vådere end normalen, men i undersøgelsesperioden for
både Etape 1 og Etape 2 var det noget mere tørt og varmt end normalen. Dette betød at de felter
som lå i fortrinsvis lerjord tørrede en del op.
BA Kim Christoffersen, BA Pernille Rohde Sloth, BA Christina Seje, cand.mag. Nanna Holm
Bendtsen, ph.d. Bo Jensen har alle deltaget i indtastningsarbejdet sammen med udgravningslederen.
Udgravningsberetningen er for en stor dels vedkommende forfattet af cand.mag. Nanna Holm
Bendtsen med tilføjelser af udgravningslederen.
Beretningen dækker både udgravningerne i forbindelse med forundersøgelsen, epate 1 samt etape 2.
Topografi, terræn og undergrund
Landskabet i Sydvestsjælland blev dannet under den sidste istid af storebæltsgletsjeren for ca.
15.000 år siden. Landskabet nord for Næstved er præget af de mindre isfremstød, der skabte et
bakket landskab med tunneldale, skabt af smeltevand der flød under isen. I forbindelse med isens
tilbagetrækning blev der skabt mange dødishuller af den is, der lå tilbage.
Spildevandsledningen fulgte for størstedelen af strækningens vedkommende en tunneldal skabt af
smeltevandet, der løb fra sydøst mod nordvest. I denne forbindelse blev der også dannet mange
mindre bakkeøer, hvilket giver et bakket relieflandskab med flere stejle skrænter efter vandets
erosion. I dag står store dele af tunneldalen endnu våd med bl.a. Glumsø Sø, Søgård Sø, Nørremose,
Tranemose, moserne omkring Trælløse og moserne ved Torpe Kanal. Udover tunneldalen var
områder for spildevandsledningen præget af jævne morænebakker med mange lokale lave toppe.
Undergrunden bestod af en meget vekslende jordbund med moser og lette sandjorder i tunneldalen,
der vidner om smeltevandets mange aflejringer, og morænebakker, der bestod af tunge lerjorde.
Herunder vil den nære topografi for hvert af de udgravede felter blive gennemgået. Alle koter er
opmålt i DVR 90.
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Figur 3: Reliefkort med underliggende 4 cm kort. På kortet ses spildevandsledningens placering med rødt. Hovedparten af traceet
følger en af de mange tunneldale, skabt af smeltevandet under iskappen. Desuden ses de lerede morænebakker som små toppe i
landskabet. MapInfo plan: Nanna Holm Bendtsen, Næstved Museum. Kort: Reliefkort fra Kort og Matrikelstyrelsen og
Kulturarvsstyrelsen.

Etape 1
Felt A og B
Der har ikke været brugt særligt kortmateriale til forståelsen af området og dets karakter. Det ældste
tilgængelige kort for lokaliteten er et Original 1 kort fra 1798, og her ligger udgravningsområdet på
åben mark. Området består af et lavt bakket terræn vekslende mellem små bakketoppe og våde
lavninger på østsiden af Glumsø Sø og umiddelbart syd for Glumsø By. De to felter var placeret på
matrikel 7b og 22f med ca. 50 m’s mellemrum og ca. 250 m øst for bredden af Glumsø Sø.
Udgravningerne lå på kanten af et vådt engområde, der på stedet for udgravningen skyder sig væk
for bredden af søen. Engområdet er i dag drænet, og der går kreaturer. Begge felter var placeret i
kote 17-18 på østsiden af en mindre bakke, hvis top ligger i kote ca. 23. Undergrunden bestod af
brungråt og brungult let leret sand med enkelte mindre sten samt vandaflejrede lag, der må være
afsat når vandstanden i Glumsø Sø har stået højt. Glumsø Sø er, som ovenfor beskrevet, dannet i en
større tunneldal, der strækker sig fra sydøst til nordvest, hvorigennem smeltevandet fra
Storebæltsgletsjeren har strømmet.
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Figur 4: Placering af felterne A og B i forhold til det omgivende terræn. Mod øst ses på højdekurven, hvorledes det flade våde
engareal ligger helt ind til kanten af udgravningsområdet og hvordan terrænet stiger i en mindre bakke mod vest. MapInfo plan:
Nanna Holm Bendtsen, Næstved Museum. Kort: Højt målebordsblad fra Kort og Matrikelstyrelsen.

Felt C, D og E
Til forståelsen af området, der nu er præget af intensivt landbrug, er både original 1 kort fra 1806 og
høje målebordsblade fra 1899 blevet benyttet. På begge kort er området præget af store moser og
engarealer. Alle felterne ligger på samme matrikel; 14e Trælløse By, Skelby Sogn, der afgrænses af
Torpe Kanal i Nord og et moseområde i vest. Mosen er i dag væsentligt reduceret og engene er
kraftigt drænet. Landskabet består af lave bakker og våde lavninger. Alle felter ligger i kote ca. 15,
dog ligger den nordvestre del af felt E i kote ca. 13. Det voldsomme fald i feltet skyldes, at denne
del af feltet ligger i en mose. Felt C var placeret på østsiden af en mindre bakkeø med et større fladt
plateau. Bakkeøen var på tre sider omgivet af mose og vådområder. Felt D lå på et mindre plateau
på en nordvest skråning af en større bakkeø. Højeste punkt på denne bakkeø var i kote 22 ca. 100 m
øst for feltet, mens mosen var ca. 40 m på vestsiden af feltet. Nordvest for feltet var der også en
mindre våd lavning. Felt E var placeret dels på et plateau på samme bakkeø som felt D, dels på en
stejl vestvendt skråning ned mod mosen.
Undergrunden bestod i alle felter af let leret sand. Dog var der store moseaflejringer i den vestlige
del af felt E. Under tørvelagene var undergrunden mere leret.
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Figur 5: De tre felters placering på lave plateauer omgivet af våde området. Felt C er feltet længst mod nord, felt D i midten og E
længst mod syd. Mod vest ses kanten af det næs hvorpå der findes flere langdysser. MapInfo plan: Nanna Holm Bendtsen, Næstved
Museum. Kort: Højt målebordsblad fra Kort og Matrikelstyrelsen.

Felt F og G
Felterne var begge placeret på matrikel 14f. Der har ikke været interessante oplysninger at hente fra
forskelligt ældre kortmateriale. De to felter var placeret på et højtliggende plateau i kote ca. 25. I
området omkring felterne var der flere mergelgrave, som nu var blevet fyldt op med muld. Området
bar desuden præg af, at der fra første verdenskrig var gravet kalk i store mængder i området. Fra
1920 til 1950 var kalkudvinding en decideret industri i området. Flere af gravene fra
kalkudvindingen står nu som søer med stejle kanter øst for felterne. Undergrunden var som
mergelgravene også antydede leret og kalket. I felt G var der dog noget større koncentrationer af
kalk, og meget tyder på, at der her også er blevet gravet rent kalk, dog i mindre mængder end de
spor industrien havde efterladt sig. Måske var kalken gravet til private formål.
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F

G

Figur 6:Felternes placering her markeret med rødt. Søerne i østsiden af kortet er de nu vandfyldte kalkgrave. MapInfo plan: Nanna
Holm Bendtsen, Næstved Museum, kort: 4 cm kort fra Kort og Matrikelstyrelsen.

Felt H, I, og J
I forbindelse med forståelsen af de tre felters placering i landskabet og områdets mange stendysser
har både original 1 kort, høje målebordsblade og reliefkort været anvendt. På de gamle kort var
områdets mange moser og vådområder, der nu er reduceret væsentligt ved dræning, tydelige.
Sporene fra vådområderne fremstod klart i alle felterne. De tre felter lå alle placeret lavt i forhold til
det omgivende terræn ned til disse gamle moser og vandhuller. Felterne H og I var placeret i kote
ca. 20, mens felt J var placeret i kote ca. 16. Landskabet bestod af mindre bakker med mange lokale
toppe, hvorpå der var anlagt flere langdysser. Flere af dysserne er i dag forsvundet, men de fremgår
alle tydeligt af de høje målebordsblade. Felterne lå ved foden af mindre bakker, hvilket har medført,
at der i perioder har stået vand, og i felt J var der endnu dele, der stod under vand. I de våde laveste
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dele af felterne var der dannet kulturlag af eroderet materiale fra de aktivitetsområder, der har ligget
højre oppe på bakken. Undergrunden i alle felterne bestod af stift ler eller let sandet ler, desuden var
der store mængder flintsten og kalkstykker i undergrunden.

Figur 7: Felterne H, I og J’s placering i landskabet. Alle felterne ligger ned til våde lavninger og moser. MapInfo plan: Nanna Holm
Bendtsen, Næstved Museum. Kort: Højtmålebordsblad fra Kort og Matrikelstyrelsen.

Felt K
Udgravningsområdet lå umiddelbart nord for Trælløse. Landsbyen kendes tilbage til 1200-tallet og
ligger under Skelby Sogn. Trælløse har ikke forandret sig nævneværdigt siden optegningen af byen
i forbindelse med udformningen af de høje målebordsblade, der for området omkring Næstved blev
tegnet omkring 1899. Landsbyen ligger på nogle plateauer i kote 15-20 og er en såkaldt
klyngelandsby klemt inde mellem flere moser, hvor der tidligere er fundet flere forhistoriske
genstande. Feltet lå på et af de større plateauer i kote ca. 16 på en flad dyrket mark og ca. 50 m fra
nærmeste gård. Umiddelbart nord for feltet er en større lavning med laveste punkt nær felt J.
Undergrunden består af brungult sandet eller let sandet ler.
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Figur 8: Den røde cirkel markerer felt K. Feltet lå på kanten af et gammelt vejforløb, der følger en tør sti gennem våde enge og
moser i udkanten af Trælløse. MapInfo plan: Nanna Holm Bendtsen, Næstved Museum. Kort: Original 1 kort fra 1808, fra Kort og
Matrikelstyrelsen.

Etape 2

Felt L
Feltet samt en udvidelse omkring en keramikfyldt bronzealdergrube var omtrent placeret i kote 20
på et plateau på nordsiden af en større morænebakke i et højt åbent terræn. Moræneplateauet
strækker sig i nordlig retning ind til den sydlige del af Trælløse og i østlig retning ind til
Nørremosen langs med Trælløsevej. Mod nordvest og sydvest er der større moseområder, hvor der
tidligere er fundet økser og andre flintredskaber samt knusesten og områder med kogestensgruber.
Undergrunden i felt L består af gulbrunt sandet ler med jern- og manganudfældninger.
Feltet var placeret på matrikel 4a, mens den mindre udvidelse omkring bronzealdergruben lå på
matrikel 5e, begge beliggende på Trælløse Bys jorder, Skelby Sogn. Undergrunden og muldlaget
bar præg af, at markerne for feltet og udvidelsen har været intensivt dyrket i mange år, og at der
gennem længere tid har været pløjet dybt. Desuden var der i forbindelse med den intensive dyrkning
også gravet særdeles mange dræn på de to matrikler. Drænene var ikke kun gravet på tværs af
højdekurverne, men flere krydsede hinanden i forskellige retninger.
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Figur 9: Felterne La, Lb og M var alle placeret på sydsiden af Trælløsevej. Feltet La er placeret længst mod vest, Lb i midten og M
længst mod øst. MapInfo plan: Nanna Holm Bendtsen, Næstved Museum, kort: 4 cm Topografiskkort fra Kort og Matrikelstyrelsen.

Felt M
Udgravningsområdet ligger på et sydvendt plateau på en morænebakke i kote 22,5. Højeste punkt
på bakken ligger i kote 32. Umiddelbart syd for det udgravede felt falder terrænet kraftigt og ender i
en mindre mose i kote 13. Mosen har ikke umiddelbart forbindelse til Nørremosen, men er
formentlig skabt af en mindre dødisklump. Plateauet, hvorpå feltet er placeret, strækker sig ca. 1 km
mod nord og ligger således som en større moræneknold mellem Ravnstrup Sø og Tranemosen.
Feltet var placeret på matrikel 6i, Trælløse By, Skelby Sogn.
Undergrunden i felt M bestod af gulbrunt meget sandet ler og leret sand og havde en muldtykkelse
på 30-40 cm.
Til forståelse af de tre felter langs Trællæsevej er der benyttet høje målebordsblade samt
topografiske kort 1:10.000 fra Kort og Matrikelstyrelsen.
Ca. 300 m nord for udgravningsfeltet nær moræneplateauets top er der flere stendysser og høje fra
neolitikum. Øst for udgravningsområdet blev der i forbindelse med anlæggelsen af Trælløsevej i
1934 fundet jordfæstegrave fra romersk jernalder (SB050710-50). Gravene er dog kun dateret ud fra
et mindre keramikskår. Jordfæstegravene blev fundet i udkanten af det, der senere er blevet
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udpeget til kulturarvsareal (SB05705-66). Kulturarvsarealet rummer flere depotfund fra neolitikum
og frem til yngre jernalder og tidlig middelalder, fund af romersk glas (SB050705-0A), stammebåde
og menneskeknogler (SB050705-39), (SB050705-47). Desuden er der opsamling af flække- og
skiveskrabere og andet flintmateriale på de omkringliggende marker (NÆM1994: 601x54).
Felt N
Arealet for udgravningen var placeret på et smalt plateau eller en terrasse på en stejl sydvendt
skråning i den nordlige kant af Spang Nørremose, der er en del af den tunneldal, skabt af
smeltevandet, der løber fra sydøst mod nordvest, og som har dannet hovedparten af de våde
lavninger i området. Skråningen er en del af en større markant morænebakke med topkote i 32 knap
400 m nordvest for feltet. Feltet var placeret i kote 13, dog var den østlige del af feltet placeret i
kote 16 tæt ved et større plateau på bakken. Udgravningsområdet var placeret på matrikel 14a,
Herlufmagle By, Herlufmagle Sogn. På morænebakkens østside er et større plateau, hvorpå der
ligger flere stendysser (SB050705-14-16). Disse dysser ligger 200-350 m nord for feltet.

Figur 10: På reliefkortet med underliggende luftfoto ses felt N indplaceret på kanten af Nørremosen og Søgård Sø. MapInfo plan:
Nanna Holm Bendtsen, Næstved Museum. Kort: Reliefkort og luftfoto fra Kort og Matrikelstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen.

Der var en del muld på feltet, optil 80 cm. Mulden må være pløjet ned fra de højere liggende
niveauer på bakken. Det tykke muldlag gav gode bevaringsforhold i feltet. Undergrunden var sandet
og siltet.
Mosen mod syd er en del af det kulturarvsareal (SB05705-66), som er beskrevet ovenfor. Der er
desuden opsamlet en del flint ved markvandringer omkring mosen (SB050705-76).
Felt O
Området ned mod Søgård Sø består af lave våde enge og moser. På en delvist tør holm i det lave
engområde var felt O placeret i kote 15-17. Feltet var placeret på et let sydskrående terræn på den
nederste del af et større moræneplateau, men selve feltet skråner let mod nord og øst. I det
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nordvestlige hjørne af udgravningsområdet var en mindre våd lavning med tørvedannelse.
Undergrunden bestod af stiv ler med mange sten af både flint og bjergart. Det udgravede feltareal
var på 300 m2.
Mosen mod syd og vest er en del af kulturarvsareal (SB05705-66), arealet er beskrevet ovenfor.

Figur 11: Felterne O, P og Q indplaceret på et reliefkort. Her ses det tydeligt hvorledes udgravningsområderne ligger på de tørre
områder omkring smeltevandsdalen, hvori Søgård Sø er dannet. MapInfo plan: Nanna Holm Bendtsen, Næstved Museum. Kort:
Reliefkort fra Kort og Matrikelstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen.

Felt P og Q
De to felter var placeret på et plateau på en vestvendt skråning, som er en del af et næs, der strækker
sig ud i de våde områder omkring Søgård Sø, der tidligere hed Luderup Sø. Omkring felterne ligger
der enkelte gamle gårde fra den gamle landsby Nederland, der nu er blevet en del af Gelsted By.
Næsset er sandet og gruset, hvilket giver bakkerne et knapt så markant udtryk som på
morænelersjorderne, der ellers præger området. Både reliefkort og de høje målebordsblade har
været benyttet til forståelsen af områdets oprindelige udtryk, da der i løbet af de seneste 30 år er
blevet bygget en del nye parceller i området i forbindelse med udvidelse af Gelsted By.

side 16

NÆSTVED MUSEUM
Begge felter lå i kote 20 til 21 næsten i forlængelse af hinanden med kun 35 m’s mellemrum. Den
udgravede del af felt P udgjorde et 270 m2 stort område, mens felt Q var 560 m2 stort.
Mosen mod vest og nord er en del af kulturarvsareal (SB05705-66). Arealet er beskrevet ovenfor.
Felt R, S, T og U
Alle fire felter lå sydvest og vest for Gelsted i et småbakket landskab med store flade plateauer.
Gelsted By ligger højt i landskabet på en markant morænebakke i forhold til udgravningsområdet.
Til forståelse af områdets oprindelige udseende, før intensiv dyrkning forandrede moserne og
engenes udtryk, er der anvendt Original 1 kort og høje målebordsblade.

Figur 12: Felterne R, S, T og U indplaceret på et højt målebordsblad fra ca. 1898-99. MapInfo plan: Nanna Holm Bendtsen, Næstved
Museum. Kort: Højt målebordsblad fra Kort og Matrikelstyrelsen.

Felt R var placeret på et lille plateau, der ligger som et næs ud i landskabet ned mod tidligere moser
og våde områder. Områderne er i dag drænet og bliver brugt til landbrugsjord. Alt vandet fra
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markerne løber til dræn, der bliver tømt i en gravet kanal. Plateauet ligger i kote 18 og det
udgravede område var på 360 m2. Undergrunden bestod af lyst gulbrunt til gråbrunt sandet ler.
Felterne S og T var placeret med en afstand på 40 m. Begge felter ligger på en sydvestvendt
skråning halvvejs mellem bakkens top og den sydlige del af mosen, der omgiver Søgård Sø
(tidligere Luderup Sø). Felt S lå i kote 16, og det undersøgte område var på 595 m2, mens felt T lå i
kote 15 og havde et udgravningsområde på 375 m2. Undergrunden bestod i begge felter af lyst
gulbrunt til gråbrunt, sandet ler. Felt U var et 375 m2 stort felt, der lå lavt i en lille tør gryde nær en
mindre bæk. Gryden var placeret i kote 11, mens bækkens topkote lå i 10. Terrænet steg mod en
bakketop 150 m nordøst for feltet med en top i kote 18. Den lille bæk er sandsynligvis gravet
mellem to større moseområder som afvanding for markens dræn. Oprindeligt har feltet derfor ligget
på en tør passage mellem moseområdet omkring Søgård Sø (tidligere Luderup Sø) og Slagmose.
Undergrunden består af stenet og gruset gulbrunt sandet moræneler.
Udgravningsmetode
Anlægsarbejdet med etablering af spildevandsledningen var opdelt i to nogenlunde lige store dele,
etape 1 og etape 2. Selve anlægsarbejdet var udbudt som to særskilte entreprenøropgaver. Af
praktiske årsager blev forundersøgelsen lavet som en samlet opgave for begge etaper.
Spildevandstraceets midte blev afsat af landmålere med skelpæle påført stationsnumre og afstande
fra traceets begyndelse i meter. Pælene var placeret med 50 m’s afstand, dog var der flere pæle de
steder, hvor spildevandsforløbet slog knæk o. l. Der blev gravet én søgegrøft i midten af traceet på 2
m’s brede. Grøften blev gravet med en Takeuchi TB 1140, 14 ton gravemaskine med rotortilt.
Maskinen blev kørt af gravemaskinefører Jørgen Nielsen fra EAP Entreprenør & Maskinudlejning
ApS ved Anders Pedersen, Oddsvej 4, 4171 Glumsø (EAP). Grøfterne blev gravet med en 2 m bred
planerskovl. Hvor der kom større koncentrationer af anlægsspor i grøften, blev grøften udvidet for
at kunne bedømme fortidsmindernes karakter. Herefter blev felterne udpeget. Alle anlæg blev
indmålt efter lokale målesystemer, der var udlagt på baggrund af skelpælene udsat af landmåleren.
Alle anlæg blev som minimum fladebeskrevet, men langt hovedparten af anlæggene blev snittet,
tegnet og beskrevet. Efter endt forundersøgelse var der udpeget 21 felter, fordelt med 11 felter på
etape 1 og 10 felter på etape 2. Alle felter og anlæg blev indmålt i 1:100 efter minimum fire
målepunkter. Punkterne blev opmålt af en landmåler fra Landmålergården i Næstved. Herefter blev
alle anlæg snittet og tegnet. Desuden blev alle neolitiske anlæg tørsoldet i felten, hvor jordens
bestanddele gjorde det muligt. Efter endt udgravning modtog Næstved Museum opmålingerne fra
Landmålergården. Disse opmålingsfiler, blev fremsendt i dwg-filformat, som herefter blev
omformateret til Tab-filer, der kunne læses i MapInfo ved hjælp af programmet
UniversalTranslator. Alle felter blev georefereret i MapInfo. Desuden blev enkelte af feltplanerne
georefereret. Øvrige feltplaner blev rentegnet og tolket i Adobe Photoshop. Alle genstande
fremkommet ved udgravningen blev vasket og fik påskrevet genstandsnummer. Alle genstandene
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blev desuden tolket og indskrevet i MUD. Efterfølgende er de alle kommet på magasin. Al
dokumentation fremkommet i forbindelse med udgravningen og den efterfølgende behandling
findes på Næstved Museum under J.nr. NÆM 2010:115.

Figur 13: Felt Q efter endt udgravning og soldning af alle anlæg. Set fra syd. Foto: Mass Hoydal, Næstved Museum.

Undersøgelsens resultater
I det knap 10 km lange spildevandstracé blev der udgravet 21 mindre felter. På felterne fremkom
spor fra Ertebøllekulturen, neolitikum, ældre og yngre bronzealder, ældre romersk jernalder, yngre
jernalder og middelalder. I det følgende vil de enkelte felter blive gennemgået.
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Etape 1
Felt A og B
Felterne A og B skal ses i sammenhæng og må være en del af samme udkantsområde for en større
boplads. Begge felter var placeret ned mod våde engarealer omkring Glumsø Sø. Det afdækkede
areal for de to felter var i alt 700 m2.
I felterne blev der i alt fundet 43 anlæg. Begge felter blev domineret af et stort kulturlag, der var
aflejret i naturlige lavninger i det lave våde område ud mod Glumsø Sø. Hovedparten af de øvrige
anlæg var små kogegruber, der rummede store mængder trækul samt varmepåvirkede og
ildskørnede sten. Derudover fremkom der enkelte gruber og stolpehuller og sidst men ikke mindst
en ovn, formentlig en keramikovn, i tre faser.
Kulturlagene A107, A201 og
A218 kunne være dele af samme
anlæg, men det begrænsede
undersøgelsesområde gjorde det
umuligt at få klar vished herom.
Lagene er naturligt aflejret i
lavninger direkte på gammel
vådbund i felternes vestlige sider.
Lagene bestod af mørkebrunt
humøst sandet ler. I felt A og i
den nordlige del af felt B var
lagene kun få cm tykke, mens
aflejringerne blev gradvis tykkere
mod syd op til 13 cm i tykkelse.
Flere steder var der øverst et
tyndt lag af fint sand. Dette lag
tolkes som værende vandaflejret.
I felt B var der flere steder koncentrationer af trækul, brændt ler og råler/undergrundsler i de enkelte
kulturlag. Koncentrationerne tolkes som affald, deponeret her ved separate lejligheder inden for en
kortere årrække. I det sydligste af kulturlagene blev der fundet en del keramik, bl.a. et facetteret
randskår. Kulturlaget dateres på baggrund af keramikken til ældre romersk jernalder. I kanterne af
kulturlagene og i den østlige del af felterne blev der fundet flere kogegruber. Gruberne var
tilnærmelsesvis cirkulære, op til 2 m i diameter og 20 til 30 cm dybe under muldlaget. Gruberne lå
ikke i system og var efter al sandsynlighed ikke blevet brugt i en rituel sammenhæng, men derimod
som dagligdags madlavningsgruber tæt ved en bebyggelse.
I udkanten af kulturlaget A201 i felt B blev der fundet et større område med store koncentrationer af
brændt ler og keramik. Koncentrationerne samlede sig i tre næsten cirkulære områder og tolkes som
Figur 14: Felt B under udgravning set fra syd. I baggrunden ses felt A. Foto Kasper
Wurr Stjernqvist.
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tre keramikovne. Ovnene var gravet ned i det sandede kulturlag og opbygget med bund og
ovnkappe i ler. Kappen var efter endt brug styrtet sammen. Mellem de brændte lerklumper blev der
fundet flere stykker keramik. Stratigrafien mellem de tre ovne var uklar, dog formodes det ikke, at
ovnene har fungeret samtidig, men snarere kontinuerligt efter hinanden. I umiddelbar nærhed af
ovnene blev der fundet flere keramikkoncentrationer. Disse koncentrationer var ikke placeret i
anlæg, men smidt direkte på den gamle overflade. Keramikken fra ovnene og den, der blev fundet
tæt ved, var af samme type som keramikken fra kulturlaget. Ovnene dateres derfor også til ældre
romersk jernalder.
I felterne fremkom der enkelte mindre gruber og stolpehuller. I disse anlæg blev der ikke fundet
genstande eller andet materiale til datering, men anlæggene tolkes som sammenhørende med
ovnene, kogegruberne og kulturlagene.
Samlet tolkes anlæggene fra de to felter som udkanten af et bopladsområde fra ældre romersk
jernalder. Bopladsen har ligget ned til Glumsø Søs østlige bred, men i en højere kote end
udgravningsområdet. Set i forhold til tidligere gravninger i området er der stor sandsynlighed for, at
der i ældre romersk jernalder har ligget en større boplads tæt ved udgravningen. Nordøst for
udgravningsområdet er et større område undersøgt, hvor der ligeledes fremkom stolper og gruber
(SB 050704-50, NÆM 1999:104). Disse var dog både færre og mere spredte end anlæggene fundet
i udgravningen. Keramikken fra udgravningen minder i type meget om keramikken fundet ved
denne udgravning. Sydøst for udgravningen er der fundet to skeletter (SB 050704:26). Skeletterne
dateres ligeledes til jernalderen. På vestsiden af Glumsø Sø er der udgravet flere områder med
bopladser og grave fra ældre og yngre romersk jernalder samt germansk jernalder (SB 050704-62).
Desuden er der her også gjort mange metaldetektorfund af genstande fra samme perioder. Hvis den
topografiske placering af bopladserne på østsiden af Glumsø Sø har været den samme som på
vestsiden, set i forhold til de indtil nu undersøgte områder og begravelser, kunne selve beboelsesområdet været placeret på bakken umiddelbart øst for udgravningsområdet. Området her har været
tørt ved højvande også om vinteren, og plateauet er ideelt til placering af et større gårdsanlæg.
Udgravningen af felt A og B har bidraget væsentligt til forståelsen af bopladsdannelsen omkring
Glumsø Sø i jernalderen forud for dannelsen af landsbyen Glumsø, der menes at være etableret i
vikingetiden. Meget peger i retning af, at området omkring Glumsø Sø har været tæt beboet allerede
i jernalderen.
Felt C
Der blev i alt fundet 55 anlæg på det ca. 400 m2 store felt. Anlæggene fordelte sig på nogenlunde
lige mange stolpehuller og gruber samt to kogegruber. Feltet var placeret på et let skrående terræn
på østsiden af en mindre bakkeø med et fladt plateau på toppen.
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Anlæggene bestod af undergrundssand blandet med muld, desuden var der nister af trækul i stort set
alle anlæg. Der blev kun fundet genstande i to af anlæggene, og i begge tilfælde var der tale om
flækker. På ingen af flækkerne var der spor af retouche eller anden brug. Den ene flække kunne dog
være forarbejde til en mikrolit.

Figur 15: Rentegning af tolket plan over felt C. På planen er indtegnet forslag til mulige konstruktioner, de er dog på ingen måde
sikre. De blå markeringer er stolpehuller, mens de grønne og gule markeringer enten kan tolkes som små gruber eller store
stolpehuller. De pink markeringer er større gruber og de grå er kogegruber. Planen er tegnet i Adobe Photoshop af Kasper Wurr
Stjernqvist.
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Kun enkelte af de udgravede anlæg kunne danne systemer til egentlige konstruktioner i form af
mulige huskonstruktioner og hegnsforløb. Der er dog meget stor usikkerhed om disse
konstruktioners udformning. De stolper, der på planen er markeret med blå, danner med stor
sandsynlighed en konstruktion, mens de grønne og gule markeringer er mere usikre. I den nordlige
del af feltet var en gruppe af lavbundede gruber, der ligger på rækker i en nordvest-sydøstlig
retning. Om disse mindre gruber skal ses som store stolpehuller, eller om de har haft en specifik
funktion, kunne ikke afgøres ved udgravningen. Feltets øvrige gruber, som på planen er markeret
med pink, var polygonformede og centreret i feltets midterste og østlige del. Løsfund af en
forarbejdet mikrolit samt flintflækker fra feltet kunne tyde på, at der har været mesolitisk aktivitet i
området, men ingen af de udgravede anlæg kan med sikkerhed tilskrives perioden.

Figur 16: Felt C set fra nord efter endt udgravning. I forlængelse af feltet kan jordbunkerne fra felt D skimtes. Foto: Søren
Wiedemann.

Samlet set tolkes anlæggene i felt C som bopladsspor. Med al sandsynlighed ligger den øvrige del
af bopladsen på det flade plateau på toppen af bakkeøen 20 til 30 m fra feltet. Dateringen af
anlæggene sker på baggrund af anlæggenes udseende, fyld og de mulige konstruktioner. Feltet
dateres til neolitikum eller ældre bronzealder. Bopladssporene skal formentlig også ses i
sammenhæng med de aktiviteter, der blev fundet i felterne D og E med samme datering.
Ca. 70 m nordvest for feltet blev der i 1914 fundet et øksedepot med tre økser (SB 050704-24), og i
området er der flere langdysser (SB 050710-1 og SB 050710-2). Det er dog meget usikkert om de
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udgravede anlæg kan tilskrives en boplads fra dyssetid. Området omkring moserne ved Torpe Kanal
ser generelt ud til at rumme mange spor fra neolitikum og tidlig bronzealder.
Felt D og E
Felt D var placeret på et lavt plateau ved foden af en mindre bakke. På feltet blev der i første
omgang registreret 73 anlæg, men en del af anlæggene, 32 i alt, viste sig under udgravningen at
være rester af et kulturlag, der næsten var forsvundet pga. intensiv dyrkning af jorden gennem
mange år.

.
Figur 17: Kogestensgruber fra felt D. De fremstod alle tydeligt mod den gule undergrund. Set fra nord. Foto: Kasper Wurr
Stjernqvist, Næstved Museum.

Feltet blev domineret af 15 store kogestensgruber, der alle var cirkulære og havde en diameter
mellem 125 og 175 cm og en dybde mellem 15 og 27 cm. En enkelt af gruberne havde dog kun en
dybde på 4 cm. Fylden bestod nederst af et kraftigt trækulslag, hvorover der var en tæt pakning af
varmepåvirkede og ildskørnede sten. Øverst i alle gruberne var et lag af muld blandet med trækul
og ildskørnede sten. Dette lag var opstået ved dyb pløjning på området i moderne tid. Forstyrrelsen
af anlæggene medførte, at flere gruber var meget diffuse i overfladen, mens de blev tydeligt
afgrænset ved udgravning. Ingen af gruberne overlappede hinanden, og de tolkes derfor som
tilnærmelsesvist samtidige og regnes for at være resultat af en enkelt eller få begivenheder over en
relativ kort periode. Der er kun gjort enkelte fund i kogestensgruberne. En enkelt lang smal flække
med slaglæbe (x29) og fragmenter af dyreknogler og tænder (x31). Gruberne var ikke placeret på en
decideret række, men i en klynge eller gruppering.
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Udover kogestensgruberne blev der registreret enkelte stolpehuller spredt over hele feltet. Ud fra de
registrerede stolper kunne der ikke dannes konstruktioner. I en enkelt af stolpehullerne blev der
fundet tre små flækker fra samme blok. Alle med slaglæbe. På feltet blev der også udgravet enkelte
gruber. De havde alle en meget lys og udvasket fyld med trækulsnister. En enkelt af gruberne
(A439) var gravet ned i en af kogestensgruberne (A440) og kunne derfor tolkes som yngre. I samme
grube blev der også fundet enkelt små fragmenter af keramik, der var meget groft magret med bl.a.
små granitstykker. Der blev desuden fundet enkelte grove flintafslag. Grubernes funktion kunne
ikke tolkes.
Alle anlæg i felt D dateres til ældre bronzealder på baggrund af keramikken, kogestensgrubernes
indhold og udformning samt flinten. Den primære funktion på det udgravede område har
formodentlig været kultiske handlinger gennem et ritual med madlavning i kogestensgruberne.
Klyngen af gruber peger i retning af den bakketop, feltet lå for foden af, og det formodes, at der på
denne top har været en bronzealdergravhøj. De øvrige anlæg tolkes som mulige bopladsspor også
fra ældre bronzealder, men yngre end kogestensgruberne. Bopladsen forventes at ligge på det flade
plateau på sydsiden af bakketoppen, som felt D’s sydlige del ligger op til, og som også felt E
grænser op til.

Figur 18: Felt E set fra NV. I forgrunden ses gruber og stolpehuller og i baggrunden ses kanten af mosen som en mørk plet. Foto:
Kim Christoffersen, Næstved Museum.

Felt E var placeret på en skrænt ned mod et større moseområde, der i dag er drænet og kun ses som
en mindre sø. Den sydøstlige del af feltet var placeret på et højere liggende plateau i en kote ca. 2,5
m over mosens oprindelige kant. Der blev registreret 84 anlæg i feltet, hvoraf 12 var rester af mose
og små våde huller. Der blev lavet flere snit gennem mosen og de våde huller, men der fremkom
ingen genstande udover ubearbejdede stykker af træ og andet naturligt organisk materiale. På
kanten af mosen blev der fundet en flinthuggerplads (A500) med adskillige flækker, store og små
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afslag og et enkelt forarbejde til en tværpil. Kun pilespidsens ene basekant var blevet retoucheret,
før flintstykket blev kasseret. Tværpilen har en noget skæv udformning, der er dog ikke tale om en
decideret skævpil. Flinthuggerpladsen dateres til ertebøllekulturen, måske den ældste del på grund
af stødflækkernes udseende og tværpilens skæve udformning. Udover flinthuggerpladsen blev der
ikke fundet spor i felt E fra denne periode. De øvrige anlæg i felt E fordelte sig primært mellem
stolpehuller og gruber. Gruberne lå hovedsageligt i et bælte på det skrående terræn ned til mosen,
mens stolpehullerne primært lå i feltets østlige del på et mindre plateau. Gruberne og
stolpehullernes fyld var lys gråbrun, og hovedparten indeholdt enkelte trækulsnister. Der var kun
enkelte fund fra anlæggene og med undtagelse af en enkelt dyretand var de alle af flint. Der var tale
om enkelte flintafslag og flækker. Fundene kom primært fra anlæggene i den østligste del af feltet.
Det var ikke muligt at udrede sikre konstruktioner i feltet, dog er der fundet flere forløb af stolper,
som kunne antyde, at der har været bebyggelse på stedet. I feltets sydvestligste del fremkom tre
mulige stolpepar. De enkelte tagbærende sæt var placeret med en afstand på ca. 5 m og med 2,5 m
mellem de enkelte stolpepar. Stolperne ligger en anelse forskudt i forhold til hinanden, og det er
derfor uklart, om konstruktionen i stedet er et hegn. Udover denne konstruktion blev der fundet
flere rækker af stolper. Disse forløb udgår vinkelret fra mosens kant. Om der er tale om
hegnsforløb, indhegninger eller anden markering er uklart. Anlæggene i felt E dateres til
bronzealder på baggrund af flintens udformning.
Generelt er anlæggene i felt D og E meget udvaskede og nedpløjede, og derfor vil det formentlig
være vanskeligt at erkende hele bopladsområdet ved en fremtidig udgravning i lyset af fortsat
intensiv dyrkning af matriklen. Der er ikke tidligere udgravet bronzealderbopladser i det nære
område af felt D eller E, men 650 m vest for udgravningen er der i 1976 ved Højkærgård fundet en
affaldsgrube, hvori der bl.a. er fundet en knusesten, flintaffald og en bronzering. Gruben blev
dateret til yngre bronzealder. Desuden er der på marken sydvest for Højkærgård i 1989 fundet en
armring. Om fundene her kan sættes i relation til de udgravede områder er tvivlsomt. Udover den
formodede boplads på bakkeplateauet og en eventuel bronzealderhøj på bakketoppen er der også
fundet spor fra bronzealderen på felt F.
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Figur 19: På den tolkede oversigtsplan ses den sydligste del af felt E. Med Rødt, gult og blåt er stolpehullerne markeret, mens
gruberne er lyserøde og mosens tørveaflejringer er markeret med brunt. Plan: Kasper Wurr Stjernqvist, Næstved Museum.

Felt F
Der blev registreret 20 anlæg samt et kulturlag i feltet, der ligger i kote ca. 25. Topkoten i område er
ca. 29. Hovedparten af anlæggene var allerede fundet i forundersøgelsen, og udvidelsen gav kun et
sparsomt resultat. Derfor blev feltet også væsentligt mindre end forventet, idet der kun blev
afrømmet et område på ca. 300 m2 mod de forventede 625 m2. I alt blev der registreret 5 gruber, 15
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stolpehuller og et kulturlag med keramik. Hovedparten af stolperne var mellem 12 og 25 cm dybe,
men danner ingen konstruktion som f.eks. hegn eller huse. I flere af gruberne blev der fundet
trækulsnister og varmepåvirket ler, men egentlige produktionsgruber var der ikke tale om. Feltets
mest interessante fund var dele af et større kulturlag med små nedgravninger. I disse nedgravninger
blev der fundet keramik med meget grov magring og med en skrå vulst.
Felt F dateres til bronzealder på baggrund af keramikken fra kulturlaget. Det er dog usikkert, om de
øvrige anlæg på feltet er fra samme periode.
Ud fra de sparsomme fund var der næppe tale om egentlige bopladsspor, men nok nærmere spor af
periodevise aktiviteter og enkelte hændelser.
Felt G
I feltet blev der registreret 23 anlæg, dog var der flere større gruber, der var gravet ned i ældre
stolpehuller, og derfor blev der i alt registreret 30 anlæg i feltet. Feltet rummede spor fra to
perioder. En yngre fra 1900 til 1950, hvor der var blevet gravet kalk, hvilket ses gennem flere større
nedgravninger, der efterfølgende var blevet fyldt op med muld og sten fra marken. I enkelte af
gruberne var der også en del dyreknogler, disse blev tolket som hele dyr, som den daværende
landmand har skullet skaffe af vejen. Han har derfor benyttet de eksisterende huller efter, at kalken
var blevet gravet ud.
Fra en ældre periode ses i feltet 17 stolpehuller. Flere blev først registreret ved snitning af de yngre
kalktagnings-nedgravninger. Stolpehullerne, der blev registreret under gruberne, var alle af en vis
størrelse, og det må formodes, at de dybe gruber har fjernet alle spor af evt. mindre stolper som
vægstolper. Der var flere mulige konstruktioner i feltet. De blev dog alle sløret af de mange
moderne nedgravninger. Stolperne A707, A708 og A716 kunne danne en konstruktion af et
midtsulehus, hegn eller en treskibet bygning. Stolperne havde en dybde på mellem 16 og 32 cm.
Terrænet falder med 12 cm fra den dybeste stolpenedgravning til stolpenedgravningen med den
ringeste dybde. Fylden i de tre stolpenedgravninger var meget ens og bestod af humøst gråbrunt
kalket sand. Der var mellem 3,5 og 3,8 m mellem de enkelte stolper. Der kunne ikke findes sikre
tegn på en huskonstruktion i forløbet, men det kunne heller ikke udelukkes. Andre forløb, der kunne
indgå i konstruktioner i feltet, var stolperne A715.5, A717 og A718 eller stolperne A719, A717,
A715.2 og A712. Begge sekvenser kunne være mulige hegnsforløb eller dele af huskonstruktioner.
Tolkningen er dog meget usikker.
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Figur 20: De mulige konstruktioner markeret med landmålerstokke. Oversigtsbillede set fra NØ. Foto: Kasper Wurr Stjernqvist,
Næstved Museum.

Der blev ikke gjort daterende fund udover de, der var i de moderne gruber. Alle stolper formodes at
være fra oldtiden eller tidlig middelalder på grund af stolpefyldens karakter og udvaskning.
De mange moderne nedgravninger og aktiviteter fra perioden 1900 til 1950 gjorde det meget
vanskeligt at finde fortidsminder i området omkring felt G. Ved forundersøgelsen kunne det
konstateres, at der flere steder var blevet fjernet små forhøjninger med kalkjord og udjævnet terræn
i forbindelse med kalkproduktionen.
Felt H
Det udgravede område blev opdelt i to felter, da der omkring et krydsende markskel ved et gammelt
vandhul og mose begyndte at stige vand ind i udgravningsområdet. Den nordligste del blev herefter
kaldt felt Ha og den sydligste del Hb. Begge felter var placeret i kote ca. 20 på kanten af et nu
drænet vådområde. De to felters samlede areal blev på ca. 400 m2. Ved udgravningen fremkom 33
anlæg. Heraf var der 4 stolpehuller, et større område med kulturlag, hvori der var flere mindre
nedgravninger, samt 3 ildsteder med større mængder brændt flint. Alle øvrige anlæg var større og
mindre gruber. Stolpehullerne var placeret i den østlige del af feltet, men danner ingen samlet
konstruktion. Kulturlagene var alle bevaret i naturlige lavninger og i 8-20 cm tykkelse. Generelt var
lagene meget udvaskede og indeholdt ofte trækulsnister eller mindre sodpletter.
Ved udgravningen fremkom der ikke mange fund fra de enkelte anlæg. I Ildstederne A801, A815 og
A827 blev der fundet flere stykker brændt flint. Der var meget flint i undergrunden og disse
ildsteder kunne måske være stedet, hvor flinten til nogle af de dysser og jættestuer, der ligger i
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området, var blevet brændt. Udover den brændte flint blev der i gruben A807 fundet et enkelt
mindre keramikskår af oldtidskarakter, måske fra tragtbæger-kulturen.
Udover de ovenfor nævnte fund
fremkom der under muldafrømningen af
felt Hb to skrabere x52. Den største var
lavet på et fladt afslag med tre parallelle
ar på ryggen. Den var ret groft i formen,
men tydeligt slået af en præpareret blok.
Der var desuden en mindre slaglæbe.
Skraberens retouchering var på venstre
distalkant og havde en meget lige
skraberæg. De øvrige kanter var alle
ubearbejdede. Skraberen var fremstillet
Figur 21: Ildsted A801 med store mængder brændt flint. Set fra N. Foto:
af mørkgrå danienflint med mange
Pernille Sloth, Næstved Museum.
urenheder. Den mindre skraber var lavet
på et groft afslag med bevaret cortex på hele bagsiden og med tydelig retouchering på 3/4 af
omkredsen. Skraberen var fremstillet af grov, gulgrå danienflint. Begge skrabere blev dateret til
tragtbægerkulturen.
Udover skraberne blev der fundet 8 mindre stykker keramik af oldtidskarakter i mulden nær A832.
Samlet blev feltet tolket som en del af et større aktivitetsområde fra tidlig- eller mellemneolitikum.
Kun 230 m øst for feltet på et plateau på bakkens top har der engang stået en dysse (SB050710-12).
Denne er nu fuldstændig ødelagt og kun to randsten står tilbage. Selve bopladsen til
akrivitetsområdet forventes at skulle findes på et af bakkens plateauer øst eller vest for feltet.
Desuden kunne en del af bopladsen være placeret i området omkring felt I og J. Det tre felter H, I
og J skal formentlig ses i sammenhæng og må derfor tolkes sammen. Denne tolkning findes efter
gennemgangen af felt J.
Felt I
Feltet, der lå på et let sydvestskrånende plateau i kote 19 på en større bakke, rummede 22 anlæg.
Umiddelbart vest og syd for feltet var der mose. Feltet blev domineret af et større kulturlag A900,
der ved udgravning viste sig at have overlejret adskillige ældre gruber og flinthuggerpladser. Laget
var særdeles velbevaret, da det havde ligget godt beskyttet under et tykt eroderet muldlag, der var
kommet ned fra de højereliggende dele af marken. Kulturlaget kan desuden også være opstået som
et eroderet lag fra de aktiviteter, der har foregået på den del af bopladsen, der har ligget højere. I
kulturlaget blev der fundet adskillige stykker keramik samt flintafslag og flækker. Laget blev
dateret til tragtbægerkulturen.
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Figur 22: Billede af felt I under udgravning set fra syd. Feltet blev udvidet væsentligt mod øst ved erkendelse af kulturlaget A900,
som på billedet ses i profilen. Foto: Kim Christoffersen, Næstved Museum.

Gruberne under kulturlaget var alle relativt dybe og blev tolket som materialetagningsgruber. I flere
af gruberne var kanterne takket og der kunne ses tydelige skovlspor i det hårde ler. Alle gruberne
var gravet ned gennem leret til et niveau, hvori der kom sand, og tolkes derfor som
lertagningsgruber.
Gruben A918 var gravet således, at man kunne sidde i den. Mod nord og syd var der gravet ud til et
sæde. På grubens bund blev der umiddelbart ovenpå sandundergrunden fundet et helt lag af flækker
og afslag samt andet flinteaffald, X86. Der blev i alt fundet 41 flækker og 137 afslag. Næsten alle
var af samme, ret fine, grå og sorte senonflint, og stykkerne stammer rimeligvis fra en enkelt blok.
Et antal af 8 meget grove afslag syntes alene slået i forbindelse med præparation, og flere flækker
og afslag havde bevaret cortex. Et afslag havde en stjerne af fem ar på ryggen, der så ud til at være
spidsen af en flækkeblok. Det er sandsynligt, at næsten alle afslag stammer fra samme produktion,
en produktion, der involverede en stor andel flækker. Efter optagning af leret tolkes gruben til at
have fungeret som flinthuggerplads. I grubefylden blev der desuden fundet 75 stykker keramik X81,
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hvoraf et enkelt var ornamenteret X80. Endelig blev der fundet en skraber X84, der kun var delvis
færdighugget, og en slagsten X83. Også i andre af gruberne blev der fundet meget flintaffald.
Kulturlaget og gruberne i felt I dateres til tidligneolitikum på baggrund af flintens og keramikkens
udformning.
Anlæggenes og kulturlagets udbredelse og karakter vidner om, at feltet må være en del af et
bopladsområde. Der blev ikke fundet tegn på konstruktioner i feltet, og kun tre stolpehuller blev
erkendt. De øvrige dele af bopladsen skal findes nordøst og øst for feltet.

Figur 23: Kendte fortidsminder i området omkring de udgravede felter H, I og J, her markeret med en stor rød cirkel. Kort:: 4 cm
kort fra Kort og Matrikelstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen samt udtræk fra Fund og Fortidsminder, Kulturarvsstyrelsen.
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Felt J
Udgravningsområdet lå som felterne H og I i kanten af et større vådområde og rummede spredte
stolpehuller, gruber og kogegruber. Feltet var meget stenet, og gruberne var alle meget diffuse og
udvaskede. Der blev ikke erkendt konstruktioner i feltet, men området tolkes til at være en del af en
større boplads fra neolitikum. Der fremkom enkelte fund fra feltet primært af flint, bl.a. X100, der
var en stor "hovformet" flækkeblok af lysgrå delvist omdannet senonflint. Blokken havde to
platforme, placeret nogenlunde i ret vinkel på hinanden. På blokken var to grupper flækkear, også i
rette vinkler på hinanden, bestående af hhv. tre og fire ar. Desuden var der en smule bevaret cortex.
Udover blokken blev der også fundet en mulig økseplanke der knækkede i to stykker under
optagning, X104. Planken var af meget grov danienflint med nogenlunde firkantet snit. Overfladen
var noget omdannet, men i bruddet var det tydeligt, at dette var sekundært. Planken blev fundet i
A1030, der var en mindre grube.
De tre felter H, I og J er alle dele
af et større bopladsområde. Det
kunne i udgravningen ikke
afgøres, om de tre felter stammer
fra samme boplads, eller om de
markerer flere pladser, der har
fungeret over en længere periode i
tidlig- og mellemneolitikum. Det
forventes at der på de højere
liggende plateauer på markerne
omkring de tre felter kan findes
større og mere sammenhængende
bopladser fra samme periode.

Figur 24: Øverst oversigtsbillede af felt J og i baggrunden felt I. Mellem de to felter ses en mindre lokal våd lavning. Set fra SØ.
Foto: Nanna Holm Bendtsen. Nederst ses felterne I og J i skellet mellem græsmarken og den gule bygmark. Set fra SV. Det
formodes at der på bygmarken vil være velbevarede neolitiske bopladsspor. Foto: Kasper Wurr Stjernqvist, Næstved Museum.
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Der er ikke tidligere fundet bopladser i området fra denne periode, men på de omliggende
højderygge er der flere megalitgrave.
Vest for felterne er kulturarvsarealet SB050710-56, hvori der ligger 5 langdysser indenfor et
begrænset område (SB050710-1-5). Mindst 3 af dysserne aflukker et næs, omgivet af moser og
fugtige områder, hvilket minder om et Sarup-anlæg uden at der dog er sikre tegn på et sådant. I
mosen er der desuden opsamlet et depot med slebne flintøkser (050704-24).
Kun 230 m øst for felt H har der stået en dysse (SB050710-12) og øst for udgravningsområderne på
felt I og J ligger der også mange megalitanlæg (SB050710-14-15 og SB050705-12).
Området må anses for at være yderst interessant for forståelse af tidlig- og mellemneolitikum.
Anlæggene fra perioden virker til at være særdeles velbevarede og udgør et stort potentiale for at
udbygge vort indblik i bopladsstrukturen i denne periode.
Felt K
På det knap 300 m2 store felt fremkom 26 anlæg, hvoraf 7 var recente. 16 af de øvrige anlæg var
stolpehuller, tre var gruber, og det sidste anlæg var et ildsted. Hovedparten af anlæggene indeholdt
trækul, og fylden var desuden forholdsvis humøs.
Omtrent midt på feltet fremkom tre stolper på linje, A1126, A1113 og A1116. Stolperne havde en
indbyrdes afstand på ca. 490 cm. Det er muligt at der kan findes flere stolper uden for feltgrænsen.
Der kunne i feltet ikke konstateres parallelle forløb af stolperækker. Alle tre stolper stod tydeligt,
omend fylden var noget uens. A1126 var væsentligt hårdere afgravet og derfor bevaret i mindre
udstrækning.
Der fremkom ingen fund fra feltet, men på baggrund af nedgravningernes karakter samt det mulige
midtsulehus bliver feltet dateret til tidlig middelalder.
Flere af de øvrige stolper fra feltet indgår med stor sandsynlighed også i forskellige typer af
konstruktioner. Flere af stolperne var temmelig svære. Ved fremtidige udgravninger omkring feltet
vil sandsynligheden for at finde et større middelalderligt gårdsanlæg være stor.
Der er desværre ikke kort bevaret fra Trælløse fra før udskiftningen, men med placeringen helt tæt
på den nuværende Trælløse er sandsynligheden for at finde yderligere middelalderlig bebyggelse
stor. På Original 1 kortet er vejen syd for feltet stiplet, og der står at vejen fører til husene og
udflytterne. Det kunne tænkes, at der på den udgravede matrikel har ligget en gård helt frem til
udflytningen i 1800-tallet, og at det var spor fra den yngste del af dette gårdsanlæg, der var
registreret som recente spor i udgravningen.

side 34

NÆSTVED MUSEUM

Figur 25: Tolket oversigtsplan af felt K. De røde markeringer er stolpehuller, de grønne gruber og den sorte er et ildsted. Omtrent
midt på feltet fremkom en stolperække der kunne være del af et middelalderligt midtsulehus. Plan: Kasper Wurr Stjernqvist,
Næstved Museum.

Der er ikke tidligere gravet inde i Trælløse By, og det eneste tidligere registrede middelalderfund
fra området er en mønt (SB 050710-53) som er fundet i et rosenbed! Mønten er slået i Lund under
Christopher I (1252-59). Fundet af de middelalderlige anlæg bidrager med væsentlig viden om den
middelalderlige landbebyggelse, særlig da der intet er udgravet tidligere i området. Bebyggelsen i
Trælløse er desuden særlig interessant, da ejerlavet er temmelig stort og da der ikke ligger kirke i
byen. Hvilken størrelse og betydning landsbyen har haft i middelalderen vil derfor være interessant
at få afklaret i fremtiden.
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Etape 2
Felt La
Det afrømmede 160 m2 store areal lå på nordsiden af et mindre bakkeplateau syd for Trælløse og
helt op ad landevejen. Terrænet faldt primært mod nordvest ned mod et større moseområde, hvor
der ifølge gårdejer Karl Johan Thomasen, Birkemosegård, tidligere er blevet fundet flere økser og
forskellige fladehuggede flinteredskaber. Ved udgravningen fremkom i alt 18 anlæg i form af
stolpehuller og gruber. Gruberne var alle store, dybe og relativ lyse i fylden. Der var ikke spor af
fund eller bemærkelsesværdige komponenter i gruberne, der i øvrigt betragtes som
materialetagningsgruber. Nogle af gruberne var ældre end de påtrufne stolpehuller og nogle var
yngre, og det kunne derfor konkluderes, at der må have været aktivitet på området gennem en
længere periode. Stolpehullerne var for de flestes vedkommende mørke i fylden og indeholdt
trækul. De var desuden dybe, mellem 20 og 28 cm.

Figur 26: Oversigtsplan af felt La tolket i Adobe Photoshop. Stolpehullerne er markeret med mørkegrå. Den formodede
huskonstruktion er markeret med sorte streger. Det forventes at der udenfor feltgrænsen kan findes flere stolper fra
konstruktionen. Plan: Kasper Wurr Stjernqvist, Næstved Museum.

Flere af stolperne A1213, A1214, A1211, A1210, A1207 og A1202 formodes at være del af en
treskibet langhuskonstruktion. Konstruktionen var meget forstyrret af flere drængrøfter, der
tilnærmelsesvis løb i husets længderetning, og det var derfor svært at afgøre om alle stolper specielt
til husets nordside blev fundet. Huset kunne ikke dateres nærmere end til oldtid. Umiddelbart syd
for udgravningsområdet blev der i 1914 fundet en bronzeøkse, en såkaldt pålstav, fra ældre
bronzealder, og sydvest for udgravningen blev der i 2008 opmålt hen ved 42 kogestensgruber, som
var blevet oppløjet ved dybdepløjning. Disse fund kunne, sammen med fundene fra felterne Lb og
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M, tyde på, at der er en del spor fra bronzealderen i området, og muligvis er de bebyggelsesspor der
fremkom på felt La også fra denne periode. Kloaktraceet var meget smalt på denne del af
strækningen, og det var derfor ikke muligt at følge anlægssporene i konstruktionen for at få afklaret
om stolpehullerne var en den af en større huskonstruktion. En mere uddybende diskussion af
bronzealderen i området kommer efter gennemgangen af felt M.

Figur 27: Felt La set fra Ø. Midt på feltet ses de stolpehuller, der formodes at være en del af en huskonstruktion. Foto: Søren
Wiedemann, Næstved Museum.

Felt Lb
Der var ikke tale om et decideret udgravningsfelt, men om en udvidelse omkring en større grube
med keramik fra bronzealderen. Gruben blev først set i forundersøgelsen som en kogestensgrube,
men ved snitning viste det sig, at gruben var langt større og at der var flere nedgravninger i
nedgravningen. Den ældste del af gruben bestod af en ca. 60 cm dyb nedgravning, der var foret med
15-20 cm store granitsten langs bunden. Måske skal denne del af gruben ses som en nedgravet
kælder. Efterfølgende var gruben blevet fyldt op med affald fra en nærliggende boplads.
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Der blev fundet utrolig mange genstande i gruben X266-X311, bl.a. blev der fundet store mængder
keramik. Denne blev i første omgang dateret til tragtbægerkulturen på grund af ornamentikken, men
ved nærmere gennemgang blev gruben dateret til ældre bronzealder. Ornamentikken bestod af
indtryk med en snorebeviklet stang, hængende buer også lavet med snoreindtryk, vulst under en høj
hals og indridsninger af parallelle linjer. Udover keramikken blev der fundet store mængder flint,
bl.a. flækker, skrabere og bor samt adskillige afslag. Sidst men ikke mindst blev der fundet klumper
af brændt ler og små fragmenter af brændte knogler.

Figur 28: Bronzealdergruben A2042 under udgravning efter et kraftigt regnvejr. Forrest ses den ældste del af gruben og bagerst
under målestokken ses kogestensgruben. Set fra øst. Foto: Søren Wiedemann, Næstved Museum.

I den vestlige del af gruben havde en yngre kogestensgrube forstyrret den oprindelige grube. Det
virkede dog ikke til i profilen, at der tidsmæssigt var langt mellem de to nedgravninger. Det
formodes at der på de flade bakkeplateauer omkring felt Lb ligger en større boplads fra bronzealder.
Gruben og de omliggende formodede bopladser skal ses i sammenhæng med anlægsfundene fra felt
La og M.

side 38

NÆSTVED MUSEUM
Felt M
Det 140 m2 store felt tolkes som en del af et større bopladsområde på et større fladt plateau på en
morænebakke. Der blev ved udgravningen registreret 29 anlæg i form af stolpehuller, gruber og
kogestensgruber. Ved udgravningen fremkom der ingen fund fra feltet, men ud fra stolpernes
karakter og øvrige fund i området dateres feltet til bronzealder.

Figur 29: Tolket oversigtsplan af felt M. På planen er stolpehullerne markeret med grønt, gruberne med rødt og kogegruberne med
gråt. Planen er en rentegnet udgravningsplan, der er behandlet i Adobe Photoshop af Kasper Wurr Stjernqvist, Næstved Museum.

Af de 29 anlæg var 10 stolpehuller. Alle stolpehullerne var rimelig velbevaret og fremstod klart i
snit. Dybden varierede fra 12 til 30 cm, men hovedparten var mellem 20 og 30 cm. Farven på
stolpefylden var gråbrun og brungrå, fylden bestod af sandet til let sandet ler. Desuden var der spor
af trækul i de fleste stolpehuller. Stolpehullerne dannede ikke umiddelbart en sikker konstruktion,
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men tætheden af stolperne og deres dimensioner indikerede, at de kunne være del af en større
sammenhæng.
Hovedparten af anlæggene på feltet var gruber. Fylden i gruberne var generelt mørk og med trækul.
Bunden af gruberne var meget udvasket og i flere var der indikation på, at der på et tidspunkt havde
stået vand i bunden. Flere af gruberne tolkes som materialetagningsgruber, der var fyldt op med
organisk affald fra en boplads. Tre af gruberne var kogegruber. De var alle placeret nordligt i feltet
tæt på den nuværende landevej. Kogegruberne havde et højt indhold af trækul og rummede kun
enkelte varmepåvirkede sten.

Figur 30: Felt M set fra sydvest efter endt udgravning. På det dyrkede areal, hvor der nu står korn, forventes det, at der vil kunne
findes yderligere bopladsspor. Foto: Kasper Wurr Stjernqvist, Næstved Museum.

De tre felter La, Lb og M rummede alle spor fra bronzealderen. Sammenfattende må det siges, at
anlægssporene i de tre felter samt keramikken fra felt Lb udmærker sig ved at være særdeles
velbevaret. I søgegrøften mellem de enkelte felter fremkom der ved forundersøgelsen enkelte
spredte anlæg. Disse anlæg kunne dog ikke dateres. Generelt var der ikke meget at se i
søgegrøfterne, da områderne her var gennemgravet af ledninger og dræn samt forstyrret i
forbindelse med anlæggelsen af Trælløsevej.
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Udover anlæggene i felterne er der i området tidligere fundet spor fra bronzealderen. Syd for felt La
er der tidligere fundet en pålstav (SB 050710-16), og sydvest for felt La et område med klynger af
kogestensgruber (050710-64). Øst for felterne er der registreret gravhøje, som kunne være fra
bronzealderen (SB 05070541, SB 050705-14, SB 050705-15 og SB 050708-1). Endelig er der ved
en forundersøgelse syd for felt M i forbindelse med skovrejsning udover keramik fra germansk
jernalder fundet enkelte anlægsspor fra bronzealderen (NÆM 2004-118, SB 050710-61).

Figur 31: De tre bronzealderfelter indplaceret på et topografisk kort med registreringerne fra Fund og Fortidsminder,
Kulturarvsstyrelsen. Den røde cirkel markerer det omtrentlige område, hvor yderligere bronzealderbopladser forventes at kunne
påvises. MapInfo plan: Nanna Holm Bendtsen, Næstved Museum, kort: 4 cm Topografiskkort fra Kort og Matrikelstyrelsen.

Med alle disse fund, sammenholdt med fundne fra vor udgravning, er det nærliggende, at der i
området har været beboelse i bronzealderen, formentlig over en længere periode. Fundene stammer
således både fra ældre og yngre bronzealder, hvilket er unikt for Næstved Museums ansvarsområde.
Set i et lokalt perspektiv er bopladserne hidtil fundet som små og spredtliggende gårdsenheder og
aldrig over en længere periode end to gårdsfaser. Det vil derfor være unikt at finde et større
bopladsområde. Bopladserne skal formentlig søges på de flade morænebakkeplateauer syd og øst
for Trælløse. En fremtidig undersøgelse vil kunne give et unikt indblik i, hvorledes
bopladsstrukturen har været struktureret og indrettet gennem en længere periode af bronzealderen.
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Det anses for sandsynligt at bopladserne vil være rimeligt velbevaret set på baggrund af anlæggenes
tilstand i de tre udgravede felter. Yderligere begravelserne fra bronzealderen vil sandsynligvis
kunne findes nær nogle af de mange morænebakketoppe. Votivfund og rituelle pladser skal søges
nær de mange våde lavninger og moser, der formentlig engang har været dele af en større
sammenhængende sø eller mose.
Felt N
På det 500 m2 store felt blev der registreret 30 anlæg, hvoraf hovedparten var en del af et større
tidligneolitisk kulturlag, der var bevaret i en naturlig lavning ned til mosen. Udover kulturlagene
blev der registreret fire kogegruber og ni større og mindre gruber samt ét enkelt stolpehul.
Anlæggene var for hovedpartens vedkommende bevaret i den vestlige og lavest liggende del af
feltet. Kun bunden af enkelte gruber var bevaret i den østlige del, der lå højere i terrænet og tættere
på morænebakkens top. Muldlaget var bevaret i op til 80 cm tykkelse i lavningen i feltets vestlige
del, mens det kun var 15-20 cm tykt i feltets østlige del. Denne forskel i muldtykkelsen regnes for
en vigtig faktor i anlæggenes bevaringstilstand og udtryk ved udgravningen. Forundersøgelsen
havde i forvejen vist en dårlig bevaringstilstand for fortidsminder nær bakketoppen på grund af
intensiv dyrkning af marken. Udover oldtidssporerne blev der registreret et moderne
udsmidsområde med affald fra 1800- og 1900-tallet. Dette udsmidsområde blev ikke nærmere
undersøgt og formodes af have forbindelse til en markvej, der i dette tidsrum lå her.
Det største sammenhængende område af kulturlaget var A1415. Men det formodes, at alle
kulturlagsresterne, der blev fundet i feltet, oprindelig har været en del af samme lag ned til
lavningen med mosen. Den intensive dyrkning af marken havde fjernet de øvre lag således, at kun
de dele, der havde ligget i små lavninger, var bevaret. Kulturlaget A1415 dækkede et område på ca.
24 m langs den sydlige del af feltet, hvorefter det bredte sig til at dække hele feltet på en ca. 9 m
lang strækning mod vest. Der blev foretaget flere snit i laget og her kunne det konstateres, at der var
flere nedgravninger i laget i form af f.eks. kogestensgruber og nedgravninger med flintaffald. Flere
af nedgravningerne var desuden overlejret med yngre kulturlag eller vandaflejrede lag. Kulturlaget
var bevaret op til 24 cm’s dybde, men hovedparten af de undersøgte kulturlag var kun bevaret i få
cm’s tykkelse. Laget lå ned til et vådområde og har periodevis også været dækket af vand. Alle
anlæg fundet vest for kulturlaget var meget udvaskede og viste tegn på delvis vådbund. Det
forventes derfor at dette område har stået under vand i hovedparten af året i oldtiden.
I kulturlagene blev der fundet over 500 stykker bearbejdet flint (X110-138). Flinten lå spredt i laget,
men der fremkom også koncentrationer i nedgravninger. I en af nedgravningerne, (X111), fremkom
60 stykker flint. Samlingen bestod bl.a. af en flækkeblok af grov danienflint med 7 parallelle ar fra
kannelering, fire flækker, fem knækkede fragmenter af forskellige flækker, 10 regulære afslag og 34
irregulære afslag. Flinten i nedgravningen tolkes som produktionsaffald, og de mange knækkede
flækker kunne tyde på produktion af tværpile og andre flækkeredskaber. Flinten fra nedgravningen
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var meget forskellig, og stykkerne stammer ikke fra samme blok. Næsten intet kan stamme fra
flækkeblokken fra nedgravningen.

Figur 32: Kulturlaget A1415 under udgravning set fra SØ. Der blev lagt flere snit i laget, og herved kunne det ses, at laget udover de
i lavningen aflejrede lag også bestod af adskillige mindre nedgravninger. Foto: Kim Christoffersen, Næstved Museum.

Flinten, der lå spredt i kulturlaget, bestod af en blanding af flækker, blokke, regulære og irregulære
afslag. Blokkene var primært lavet af gråblå god senonflint, som findes i store mængder naturligt i
undergrunden ved udgravningsfeltet. De mange omhyggeligt præparerede blokfragmenter
repræsenterer produktion af hundredvis af flækker og mange timers arbejde i en højt struktureret,
velplanlagt proces. Flækkerne fra kulturlaget var af flere forskellige typer. En del stammede fra
afrensning af blokke, men hovedparten af flækkerne havde spor efter produktion af tværpile.
Området må derfor opfattes som et ganske specialiseret værkstedsområde, måske i forbindelse med
en boplads. Udover de mange flækker til tværpileproduktionen blev der kun fundet enkelte
redskaber. Der blev fundet to flintbor, et større af lys danienflint lavet på en irregulær flække og et
mindre af sort senonflint lavet på et irregulært afslag i en skæv vinkel på slagaksen. Desuden blev
der fundet enkelte flækker med retouche og en mulig skraber.
Udover de mange stykker flint kom der ikke mange fund i kulturlagene. Et lille fragment af
kvartsmagret gråsort keramik (X122) og enkelte små fragmenter af knogle, som ikke blev
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hjemtaget. Kulturlaget formodes at være en del af et bopladsområde, der har ligget ned til
nordenden af Søgård Sø.
Gruberne i felt N var alle lyse og meget udvaskede. I flere af gruberne var der mange lag i fylden,
hvilket kunne tyde på, at de var blevet fyldt op af flere omgange. Flere af lagene var meget diffuse
og formodes at være vandaflejrede lag fra midlertidig oversvømmelse af området. Grubernes
funktion kunne ikke afgøres ved udgravningen, men fund kunne indikere, at der var blevet gravet
efter flint i den bløde bund. I gruben A1407 blev der fundet to ret irregulære flækker samt et
regulært og otte meget irregulære afslag (X107). Begge flækker havde bevaret cortex og stammede
rimeligvis fra afrensning af en blok. Afslaget havde regulære flækkear på bagsiden og ganske små
slagbuler. De stammer sandsynligvis også fra afrensning af en flækkeblok. Flintstykkerne var blevet
slået af mindst to geologisk forskellige blokke af senonflint af høj kvalitet og kunne indikere
prøveslag på den flint, der blev gravet frem ved gruberne.

Figur 33: Felt N set fra Ø under udgravningen. I den laveste del af feltet fremkom gruber og kulturlag. Foto: Kim Christoffersen,
Næstved Museum.

Feltets fire kogegruber blev alle fundet nær feltets vestlige afslutning. Gruberne må være gravet i
vandkanten til mosen eller søen som lavningen engang har været en del af. Gruberne var ekstremt
udvaskede, og lagene fremstod som bløde, vandfyldte og homogene lag. De enkelte trækulsnister
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var helt opløste og det samme gjaldt de varmepåvirkede og ildskørnede sten. I tre af kogegruberne
blev der fundet flint. I A1403 fremkom tre flækker, der alle havde slaglæbe og parallelle flækkear
på ryggen (X106). Flinten bar præg af at have ligget i vandfyldte lag og fremstod porcelænsmat. To
af flækkerne var lavet af grå senonflint, en af danienflint, og alle tre var lavet af separate blokke.
På baggrund af de udgravede anlæg og de fremkomne fund skønnes det afdækkede område at være
den sydlige og sydvestlige del af en boplads, der dateres til slutningen af ertebølletid eller måske
snarere tidligneolitikum.

Figur 34: Højt målebordsblad fra ca. 1899 med felt N markeret. Den røde cirkel øst for feltet viser området med flintopsamlingerne
og den muligt overpløjede dysse. NØ for feltet er de to stendysser (SB 050705-16 og 050705-17) markeret. MapInfo plan: Nanna
Holm Bendtsen, Næstved Museum. Kort: Højt målebordsblad fra Kort og Matrikelstyrelsen.

Ca. 80 m øst for felt L blev der i forundersøgelsen fundet mange løsfund af flint i pløjelaget (X144
og X145). Fundene bestod af flere hele og knækkede flækker, afslag og blokke. Desuden kunne der
på marken ses adskillige stykker brændt flint. På det høje målebordsblad for området var der her på
marken oprindelig en mindre holm eller måske gravhøj/dysse. Holmen var udjævnet efter mange års
pløjning, men fundene af brændt flint og bearbejdet flint kunne måske indikerer, at der her engang
har ligget en dysse. Ikke langt fra denne mulige dysse og kun 250 m NØ for feltet er to dysser
registreret (SB 050705-16 og 050705-17). Disse dysser kunne også indikere, at der er god mulighed
for at finde yderligere bopladsspor fra tidligneolitikum i området. Ved eventuelle fremtidige
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anlægsarbejder på markerne omkring felt N er fund fra denne periode noget, der skal være ekstra
opmærksomhed omkring.
Påviste bopladser fra tidligneolitikum er som beskrevet under felt H-J yderst fåtallige i Næstved
Museums ansvarsområde. Det er derfor en periode, der selv med sparsomme fund kan bidrage med
væsentlig ny viden om perioden. Anlæggene i feltet var særdeles velbevarede i lavningen, og med
de mange fund er der et stort potentiale for at udbygge vort indblik i bopladsstrukturen og de
tilhørende arbejdsområder ved yderligere udgravninger i området.
Området må anses for at være yderst interessant for forståelse af tidligneolitikum såvel i et lokalt
som i et regionalt perspektiv.
Felt O
Ved afrømning af feltet fremkom kun enkelte nye anlæg. Hovedparten af anlæggene lå mere eller
mindre i en bræmme der, hvor søgegrøften var blevet trukket. I alt rummede feltet 21 anlæg fordelt
på 8 gruber, 7 kogegruber og 6 stolpehuller.

Figur 35: Felt O set fra N. Foto: Kim Christoffersen, Næstved Museum.

Feltet lå på en mindre NV skråning, mens det omliggende terræn overordnet skrånede mod syd. I
det nordvestlige hjørne var et større område med tørvedannelse, formentlig rester af et dødishul.
Anlæggene lå klynget omkring det tidligere vådområde, og det formodes at der i neolitikum og
bronzealder har stået vand i denne lokale lavning.
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De seks stolpehuller i feltet havde væsentlig forskellig bevaringsstand. De danner ingen påviselig
konstruktion. Flere af stolperne havde meget diffuse afgrænsninger mod undergrunden, og de var
bevaret i en dybde på 5-24 cm.
Kogegruberne lå i en lille klynge på feltets højeste punkt. De bestod alle af et enkelt fyldskifte af
homogent mørkt gråbrunt kompakt sand med ildskørnede sten og enkelte trækulsnister. Gruberne
var bevaret i en dybde på 12-27 cm. I en af kogegruberne A2712 blev der fundet tre stykker
bearbejdet flint (X147). De to stykker var fra én knækket flække, som kunne sættes sammen.
Bruddet var dog gammelt og må være sket, inden flækken endte i gruben. Det sidste flintestykke var
et afslag. Flækken var en distalende med lille slagbule og bevaret cortex. På ryggen sås et enkelt
flækkebloksar parallelt med stykkets længderetning. Flækken og afslaget var begge af mørkgrå,
rimelig god senonflint.
Gruberne fra felt O var bevaret i en dybde på
10-24 cm og bestod af gråbrunt leret sand med
enkelte trækulsspor. Hovedparten af gruberne
var meget udvaskede. Der kunne ved
udgravningen intet siges om grubernes funktion.
Ved afrømningen af feltet blev der fundet to
flækker, begge noget irregulære og med
slagbule. Den ene havde bevaret cortex og
begge havde parallelle præpareringsar på
ryggen. Flækkerne var lavet af to forskellige
slags flint. Den ene af mørk gulbrun senonflint,
som var blevet kraftigt hvidpatineret. Den anden
var fremstillet af mørk gråblå senonflint.
Sporene af væsentlige fortidsminder på felt O
Figur 36: Felterne O, P og Q placering på næs ved Søgård Sø.
viste sig ved udgravningen at være meget
MapInfo plan: Nanna Holm Bendtsen, Næstved Museum. Kort:
Reliefkort fra Kort og Matrikelstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen.
sparsomme. Anlæggene blev på baggrund af
udseende og fund dateret til yngre stenalder eller ældre bronzealder. Om anlæggene på felt O var en
del af et større bopladsområde, kunne ikke afgøres. Feltets placering i landskabet på et større næs,
der strækker sig ud i Søgård Sø, vidner dog om god mulighed for at kunne finde bopladser fra stenog bronzealder. Sammenlignes fundene med fundene fra de nærliggende felter N, P og Q må det
konstateres, at området ikke umiddelbart ser ud til at have samme intense koncentration af
fortidsminder. Om dette blot er en tilfældighed for netop det sted, hvor spildevandsledningen blev
gravet gennem næsset, vides naturligvis ikke.
I søgegrøften på strækningen mellem felt O og P blev gruben A2018 udgravet. Gruben havde en
diameter på 118x135 cm og var bevaret i en dybde af 37 cm. Der blev ikke foretaget yderligere
udgravning omkring gruben, da den lå som eneste anlæg i søgegrøften, men fra gruben kom en del
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fund, som set i lyset af fundene fra felterne O, P og Q (X150-152, X260-262 og X400) er
interessante. Fra gruben fremkom keramik med en lys rødbrun og grågul farve. Skårene var groft
magret med knust granit. I gruben blev der også fundet adskillige irregulære flintafslag og et
skivebor lavet på et stort, femkantet afslag med retouchering langs tre sider. Desuden små klumper
af brændt ler. Anlægget blev på baggrund af flinten og keramikkens udformning dateret til yngre
stenalder.
Felt P og Q
Felterne P og Q tolkes som del af samme bopladsområdem, og anlæggene fra udgravningen har
samme karakter, derfor behandles de to udgravningsområder samlet. Begge felter lå på et større
sandplateau på et næs, der strækker sig ud i Søgård Sø. Felt P lå på nordskråningen af plateauet,
mens felt Q lå på toppen. Fælles for fortidsminderne i de to felter var, at de var meget diffuse og
udvaskede. Anlæggene fremstod som let lysegrå og gulgrå pletter mod det gule undergrundssand.
Det kunne på grund af den høje grad af udvaskning ofte være svært med sikkerhed at afgøre den
præcise afslutning af det enkelte anlæg mod den omgivende undergrund.

Figur 37: Foto af kulturlag og gruber i felt Q. Som det fremgår af billedet var fortidsminderne meget udvaskede og svære at erkende
i det gule undergrundssand. Foto: Pernille Sloth, Næstved Museum.

Felt P var meget forstyrret af moderne nedgravninger i form af dræn og kabler. Af fortidsminder
blev feltet domineret at et større kulturlag A2609, der var bevaret i en naturlig lavning. Kulturlaget
var bevaret i 16 cm dybde, og det formodes at det kun var et lille hjørne af laget, der fremkom i
feltet. Kulturlaget synes at fortsætte ind under den nuværende landevej. I laget blev der fundet
keramik i form af ukarakteristiske sideskår af rødbrunt gods, groft magret med knust granit, samt en
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flintskraber og to flintafslag (X155 og X156). Skraberen var lavet af et regulært afslag af god mørk
senonflint med cortex. Der var retouchering langs cirka halvdelen af omkredsen. Udover kulturlaget
blev der registreret otte øvrige anlæg i feltet, fire stolpehuller og fire gruber.
Stolpehullerne var placeret tæt i feltets sydlige del nær den østlige feltgrænse. De dannede ikke
umiddelbart en sikker konstruktion, men det kan ikke udelukkes at de kunne indgå i et hus eller
lignende. I et af stolpehullerne, A2603, blev der fundet et enkelt flintafslag (X154).
De fire gruber blev fundet spredt i den resterende del af det lille felt. De var bevaret i en dybde på
14-20 cm og havde fyld af gråbrun leret sand med enkelte trækulsnister. Også i en enkelt af
gruberne blev der fundet et flintafslag (X153). Anlæggene i feltet tolkes som udkant af et større
bopladsområde og skal forstås i sammenhæng med felt Q.
Omkring 20 m syd for felt P lå felt Q. På feltet blev der registreret 36 anlæg. I den østlige del af
feltet blev der registreret 15 områder med rester af kulturlag. De 15 pletter formodes oprindelig at
have været et og samme kulturlag. De dele, der blev registreret ved udgravningen, var de områder,
der har ligget i lavninger i det oprindelige terræn og som dermed lå dybere end ploven kunne nå.
Kulturlagene var bevaret i dybder på 10-36 cm, dog var over halvdelen af pletterne bevaret i over
20 cm’s dybde. Hovedparten af lagene bestod af gulbrunt og gråbrunt humøst sand med enkelte
trækulsnister, men i flere af de dybe dele var der et sort til mørkt gråbrunt sandet lag med store
mængder omsat organisk materiale og trækulsnister. De mørke lag var desuden fyldt med
keramikstumper og bearbejdet flint (X157-193). Keramikken fra lagene havde en lys rødbrun
yderside og en brunsort inderside. Godset var magret med knust granit, og enkelte skår havde
ornamentik bl.a. i form af dybe pindstik under randen. Der blev fundet flere hundrede mindre
keramikskår. Enkelte kunne sættes sammen. Keramikken stammer fra typiske tragtbægerkar med
dekoration i Oxie-stil.

Figur 38: Del af kulturlaget A2505 under udgravning. I grubens nederste lag blev der fundet flere stykker keramik og flintredskaber
fra tidligneolitikum periode A. Set fra NV. Foto: Pernille Sloth, Næstved Museum.
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Flinten fra lagene var primært mindre afslag, men af redskaber blev der fundet adskillige flækker
både med og uden retouche, skrabere lavet af afslag og små afslag lavet af slebne flintøkser.
Afslagene fra de slebne økser havde ganske små slagbuler og var slået på langs af slibningen, fra
øksens nakke eller æg måske ved genopskærpning. Afslagene lignede hinanden og var af samme
type flint. Med stor sandsynlighed stammer de fra samme type økser. Desuden blev der fundet en
skiveøkse med spids nakke og tydelig retouche langs den ene side og den modstående nakkefacet.
Øksen var opskærpet fra æggen. Fundene daterer kulturlagene til tidlig neolitikum periode A.
De mange gruber på feltet var af meget forskellig karakter. Fælles for alle anlæggene var, at
fremtoningen i fladen var meget diffus og fylden udvasket. Fylden i gruberne bestod primært af
gråbrunt let humøst sand med enkelte trækulsnister. Gruberne var bevaret i dybder på 14-66 cm.
Grubernes funktion kunne ikke tolkes i feltet. Enkelte af gruberne kunne være sandtagningsgruber i
forbindelse med opgravning af sand til keramik og lerklining. To af gruberne kunne være mindre
brønde uden det dog med sikkerhed kunne afgøres. Også i grubefyldet blev der fundet mange
genstande i form af keramik, flintafslag og flækker. I gruben A2527, der kunne være en mulig
brønd, fremkom 50 stykker flint. Et af stykkerne, et afslag, var slebet på den ene side og må stamme
fra en økse. Der var flere flækker, som var irregulære, korte og med slagbule. De havde nogenlunde
parallelle ar på ryggen stammende fra mørkgrå god senonflint fra en flækkeblok. I fylden lå
endvidere flere lange flækker, hvoraf nogle var knækket i forbindelse med produktion af tværpile.
Desuden fremkom toppen af en flækkeblok i form af et ret stort afslag med fem parallelle ar på
tværs af afslagets egen hovedakse. Afslaget stammede fra toppen af en prismatisk blok. Der var
bevaret cortex på afslagets højre underkant, og på bagsiden sås et stort ar, rimeligvis fra en
frostsprængning. Afslagets egen slagbule begyndte ved en ujævnhed forårsaget af dette ar, og
afslaget var rimeligvis fjernet for at fjerne arret og skabe en glat flade som platform øverst på
blokken. Afslagets venstre underkant bestod af en lige, glat facet.
Den sidste type anlæg, der blev fundet på feltet, var fire stolpehuller. De var alle meget små og kun
bevaret i 7-10 cm’s dybde. Der var næppe tale om stolper fra større konstruktioner.
Sidst men ikke mindst blev der i feltets vestlige del fundet en mindre brandplet med brændte
knogler. Det formodes dog ikke at disse knoglefragmenter var humane, og pletten tolkes derfor ikke
som grav.
Alle anlæggene fundet i felt Q dateres til tidligneolitikum formentlig periode A, ca. 3800 f.Kr. og
var en del af et større bopladsområde. Bopladsen har ligget på et større sandet næs på østsiden af
Søgård Sø. Anlæggene på felt P regnes for udkanten af samme boplads. Der er i området omkring
de to felter ikke tidligere fundet spor fra neolitikum, og derfor er bopladsfundet yderst interessant.
Det kunne formodes at der i området kunne findes rester af en nedbrudt dysse, måske nær
jernbanen, der løber øst for felterne på et højereliggende plateau. Selve næsset, hvorpå bopladsen
blev fundet, giver ideelle forhold for bopladsfund fra neolitikum. Både undergrundens beskaffenhed
og placeringen i landskabet er et skoleeksempel på et område med stenalderfund. Det forventes
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derfor også, at der på store dele af sandplateauet ned mod Søgård Sø vest for felterne vil kunne
findes bopladsspor. Udbredelsen af kulturlagene i felterne kunne indikere, at bopladsen også
fortsatte mod øst. Sandsynligheden for at finde yderligere spor her må dog siges at være begrænset.
Dels vil en del af bopladsen være fjernet i forbindelse med anlæggelsen af landevejen og jernbanen,
men også etableringen af bebyggelsen Nederland må have fjernet mange spor.
Bopladser fra tidligneolitikum er som tidligere beskrevet fåtallige i Næstved Museums
ansvarsområde. De mange fund fra de forskellige anlæg bidrager derfor med væsentlig viden til vort
indblik i bopladsstrukturen og de tilhørende arbejdsområder.
Området må anses for at være yderst interessant for forståelse af tidligneolitikum i et lokalt såvel
som i et regionalt perspektiv.
Felt R
Der blev kun registreret syv anlæg på det lille felt. Et af anlæggene var en grube med store
mængder trækul og med en dybde på 30 cm. Der blev desuden registreret et større område med et
trækulsholdigt kulturlag, som var bevaret i 15 cm’s dybde i en naturlig lavning, hvor laget ikke var
blevet ødelagt af eftertidens landbrug. De fem øvrige anlæg på feltet var alle brandgrave. Gravene
rummede alle en større mængde brændte knogler, der alle menes at være humane. Gravene var
placeret tæt sammen midt på feltet. Feltet blev udvidet væsentligt omkring gravene, men uden
resultat. I en enkelt af gravene fremkom et enkelt stykke keramik af samme karakter som
keramikken fra felterne S og T, men stykket kunne ikke dateres nærmere end til oldtid.
Brandgravene var bevaret i en dybde på 15-30 cm og indeholdt udover brændte knogler, der i alle
tilfælde lå i en samlet koncentration, også store mængder trækul. Gravpladsen med brandgravene
dateres bredt til jernalder, måske nærmere 1-500 e. Kr.
Dateringen af feltet sker på baggrund af keramikfundet og de nært beliggende bopladsfund i felt S
og T. Det er karakteristisk for perioden, at gravpladserne ikke lå langt fra landsbyen/beboelsen, og
for det sjællandske område tillige, at gravpladserne ofte var små. Der blev ikke fundet
jordfæstegrave på gravpladsen, hvilket kunne indikere, at dateringen ligger tidligt i ældre romersk
jernalder.
Det kunne også tænkes, at gravpladsen tilhører en endnu ikke registreret boplads i området. Nær
gravpladsen er der mange oplagte plateauer på morænebakkerne, som kunne skjule spor af sådanne
fortidsminder.
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Figur 39: Felt R set fra NNV. Centralt på det udgravede felt ses de fem brandgrave. Foto: Kim Christoffersen.

Felt S
Det knap 600 m2 store felt rummede spor af 68 anlæg fra yngre jernalder. Hovedparten af
anlæggene var stolpehuller, i alt 54 stk. Derudover blev der registreret 13 gruber og en kogegrube.
Feltet rummede bopladsspor af et gårdsanlæg i to faser, men bopladsen blev på ingen måde
afgrænset ved undersøgelsen i det smalle tracé. Der blev registreret 3 treskibede langhuse (K1, K2
og K3) og dele af et hegnsforløb (K6). Stratigrafisk set var hegnsforløbet yngre end huset K1, og
forløbet sluttede ved huset K2. Om hegnet stammer fra samme gårdsenhed som langhuset K2 vides
ikke med sikkerhed, men de to konstruktioner kunne med stor sandsynlighed være sammenhørende
og derfor indgå i en samlet fasekonstruktion. De to langhuse K1 og K3 kunne på samme måde
heller ikke med sikkerhed siges at være sammenhørende. Men på baggrund af de to huses
orientering og indbyrdes afstand på 12 m virker det plausibelt, at de to konstruktioner kunne være
fra samme fase af en gårdsenhed.
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Figur 40: Grundplan med langhusene fra den ældste gårdsenhed markeret. Øverst ses K1, nederst K3. Ingen af de to langhuse blev
afdækket i fuld udstrækning. MapInfoplan: Nanna Holm Bendtsen, Næstved Museum.

Den ældste fase på felt S, de to langhuse K1 og K3, lå med en afstand på ca. 12 m alt efter, hvor
væggene til husene har været placeret. Afgrænsningerne på de to konstruktioner blev ikke afdækket
fuldstændigt ved undersøgelsen og det forventes, at der kan findes yderligere elementer til begge
konstruktioner vest for feltet og til K1 øst for feltet. Inden for feltgrænsen kunne K1 registreres over
en strækning på 18 m og K3 over en strækning på 16 m. Begge konstruktioner var orienteret VNVØSØ.
K1 lå i sydenden af felt S og bestod af minimum fire stolpepar (A2312-A2315, A2311-A2319,
A2324-A2326 og A2331-A2334). Der blev ikke påvist hverken væg- eller dørstolper til huset.
De tagbærende stolper var alle gravet dybt i undergrunden, op til 59 cm, og fylden bestod primært
af gråbrunt humøst materiale og let sandet ler samt trækulsnister. Flere af stolpehullerne indeholdt
desuden store sten nær overfladen, der kunne have fungeret som støtte for stolperne.
Der blev fundet genstande i to af stolpehullerne, A2324, (X246 og X247) og A2326, (X249, X250,
X251, X252 og X392). Keramikken fra de to stolpehuller stammer fra flere forskellige kar. Nogle
skår var af tykt groft magret gods med en brungrå og rødbrun inder- og yderside og grå skærv.
Skårene af denne type lå løst i stolpehulsfylden og må stamme fra et eller flere forrådskar. Denne
keramik formodes at være endt tilfældigt i stolpehulsfylden. Udover den grove keramik blev der
også fundet skår af to bægre med gråsort inderside og skærv samt gråsort til rødbrun yderside.
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Godset var tyndt og fint, og en del af randen af det ene var bevaret. Bægrene blev fundet i bunden af
hhv. A2324 og A2326 og tolkes som husofre. I stolpehullet A2326 blev der også fundet en
ellipseformet ravperle, der var fladslebet på langsiderne, og en sømglatter af finkornet bjergart. På
baggrund af keramikken, konstruktionen og ravperlen dateres langhuset til yngre jernalder, måske
ældre germansk jernalder.
Nord for huset var et større område, hvor muld og
trækulsnister var presset ned i undergrunden. Denne
nedtrampede plamage tolkes som et aktivitetsområde
mellem de to langhuse K1 og K3.
I den nordlige del af felt S lå K3, der bestod af
minimum fire stolpepar (A2375-A2352, A2354A2350, A2369-A2363 og A2367-2368). Desuden har
stolperne A2355 og A2372 indgået i konstruktionen,
enten som del af en skillevæg eller i forbindelse med
indgangspartiet.
De tagbærende stolpehuller havde ensartede
dimensioner og fyldsammensætning med undtagelse
af det vestligste stolpepar A2367 og A2368, der har
indgået i gavlkonstruktionen. Huset formodes at have
haft åben østgavl, og det er muligt at bygningen har
fungeret som stald uden der dog var fund til at
bekræfte denne påstand. På baggrund af
konstruktionen dateres langhuset til yngre jernalder,
måske ældre germansk jernalder.
Figur 41: Detailfoto af ravperlen X392. Foto: Karen Urth,
Bevaringscenter Næstved.

Den yngste gårdsenhed på felt S bestod af to konstruktioner: K2, der var et langhus, og K6, der var
et hegnsforløb. K2 var placeret på den nordlige del af feltet umiddelbart syd for K3. Langhuset
bestod af minimum 5 sæt tagbærende stolper (A2374-A2343, A2345-A2347, A2346-A2349,
A2358-A2362 og A2342-A2366). Det er muligt, at der findes flere stolpepar til konstruktionen mod
øst udenfor feltgrænsen. Huset har minimum været 16 m langt og 4 m bredt. Der blev ikke fundet
vægstolper eller indgangsstolper ved udgravningen. I to af stolpehullerne, A2342 og A2345, var der
stolpespor. Stolpehullerne var bevaret i en dybde på op til 55 cm og havde en fyld af humøst sandet
ler, der var lys gråbrun i farven. I to af stolpehullerne, A2345 og A2366, blev der fundet keramik
(X253 og X254) af oltidskarakter, som var lyst gråbrunt i overfladen og mellemgråbrunt i skærven.
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Figur 42: Grundplan, hvor den yngste gårdsenhed er markeret. Langhuset er K2, mens hegnet er K6. Ingen af de to konstruktioner
blev afdækket i fuld udstrækning. MapInfoplan: Nanna Holm Bendtsen, Næstved Museum.

Skårene var mellemgroft magret med knust granit og stammer fra grove forrådskar. Langhuset
dateres på baggrund af konstruktionen og stolpernes karakter til yngre jernalder.
På sydsiden af huset blev dele af et hegnsforløb, K6, erkendt. På dele af forløbet var der
dobbeltstolper, og her har der været et halvtagshus langs hegnet. Hegnet bestod af stolperne A2344,
A2373, A2321, A2371, A2313, A2306, A2307, A2308, A2332 og A2337 samt måske A 2339.
Huset langs med hegnet blev dannet af stolperne A2318, A2317, A2309, A2377, A2335 og A2336.
Hegnets østlige forløb fortsatte ud over feltgrænsen, og den præcise udformning her kunne derfor
ikke erkendes. Der fremkom ingen fund fra hegnet, som på baggrund af udformning og
tilhørsforhold til huset K2 dateres sammen med dette til yngre jernalder.
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Ud over de mange stolpehuller, som blev registreret på feltet og som for hovedpartens
vedkommende indgår i de ovenfor beskrevne konstruktioner, blev der også registreret 13 gruber i
feltet. Gruberne var generelt meget lyse i fylden og uden særlige karakteristiske træk, der kunne
angive en funktion. To af gruberne, (A2322 og A2323), adskilte sig dog fra de øvrige. Gruberne
havde en diameter på 2 til 2,5 m og var bevaret i henholdsvis 42 og 51 cm’s dybde. Begge gruber
var fladbundede. De øverste lag i begge gruber var lyse og med enkelte trækulsnister som de øvrige
gruber, men de nederste lag var mørke og indeholdt mange sten, trækul og brændt ler. I den
nederste fyld blev der også fundet et keramiklåg og en flintflække. Det mørke lag i gruben tolkes
som affald, måske fra nedbrydningen af K1. Selve grubenedgravningen tolkes som et
lertagningshul, måske anlagt i forbindelse med opbygningen af det ny hus K2.
Der er ingen tvivl om, at konstruktionerne i felt S er en del af et større bopladsområde fra yngre
jernalder. Feltet var placeret på et større fladt plateau, og det findes yderst sandsynligt, at der i
området kan findes mange flere gårdsanlæg. Sammenholdt med de øvrige felter R, T og Q kunne
det tænkes, at området rummer bopladser fra bronzealder og helt frem til middelalder, hvor Gelsted
med sikkerhed var etableret.
Også syd for det aktuelle udgravningsområde, hvor museet nogle år tidligere i forbindelse med en
udvidelse af Gelsted Renseanlæg foretog en besigtigelse af et allerede påbegyndt anlægsarbejde,
viste det sig, at der var ødelagt adskillige anlæg med jernalderkeramik (NÆM1998:106) og (SB
050705-83).
Felt T
Feltet var placeret kun 40 m syd for felt S, og det er muligt, at de to bopladsområder skal ses i
sammenhæng. Dog var anlæggene i felt T noget dårligere bevaret end tilfældet var i felt S, og der
blev ikke fundet daterende genstande.
På det godt og vel 500 m2 store felt blev der registreret 49 anlæg i form af stolpehuller og gruber.
Ca. midt på feltet fremkom hovedparten af de undersøgte stolpehuller, løbende i et øst-vestligt
bånd. Det meget tørre vejr med høj sol vanskeliggjorde iagttagelsesforholdene i feltet, og det var
derfor næsten umuligt at erkende nedgravningerne til flere at stolperne. Ligeledes var jorden i feltet
som beton også efter forsøg på opblødning med vand, hvilket vanskeliggjorde søgningen efter
eventuelle yderligere stolpehuller, der ikke var blevet registreret ved afrømningen af feltet. Ud af de
mange registrerede stolpehuller blev der kun udskilt et treskibet hus, bestående af A2203, A2202,
A2226, A2211, A2233 og A2222. Afstanden mellem de enkelte stolpehuller i hvert sæt var mellem
2,3 og 2,8 m, mens afstanden mellem de enkelte sæt var omkring 4 m. Huset har da haft en
minimumslængde på 8 m. Dog er det muligt, at huset har haft den dobbelte længde, idet stolperne
A2229 og A2230/A2231 kunne være indgangsstolper. Hvis disse har været placeret midt i husets
langvæg, vil der kunne findes to sæt tagbærende stolper vest for udgravningsfeltets grænse. Flere af
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stolpehullerne var blevet udskiftet undervejs og ses derfor i to faser. De tagbærende stolpers dybde
var mellem 20 og 24 cm under udgravnings overflade, og i flere af stolperne var der bevaret trækul.
Som minimum ser det ud til, at langhusets konstruktion omfatter to faser.

Figur 43: Tolket grundplan af felt T. De blå stolper markerer en sikker huskonstruktion, mens de grønne markeringer er forslag til
konstruktioner. Gruber er markeret med rødt. Planen er en rentegnet udgravningsplan, der er behandlet i Adobe Photoshop af
Kasper Wurr Stjernqvist, Næstved Museum.
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Huset har næppe stået alene. Udover huset blev der fundet en del af et hegnsforløb, som dog ikke
synes samtidig med huset. Hegnet bestod af A2209, A2227, A2238, A2241 og A2243. Eventuelt
kunne A2213, A2215, A2216 og A2218 også indgå i hegnet. Hegnsstolperne var placeret på en
række, der løber nord/syd, og muligvis slår det et vinkelret knæk for derfra at forsætte i østlig
retning. Hegnsstolpehullerne var mellem 3 og 13 cm dybe. Hegnsforløbet passerer gennem huset,
dog var der ingen stratigrafiske relationer, der kunne vidne om hvad der var ældst eller yngst.
De 7 gruber i feltet var alle uden særligt indhold. Umiddelbart så gruberne ud til at være fyldt op
med muldjord af én omgang uden særligt antropogent materiale. Grubernes funktion og betydning i
forhold til bebyggelsen kunne ikke tolkes.
Set i forhold til felt S kunne bebyggelsen her være en del af samme boplads. Men på baggrund af de
manglende fund og den usikre huskonstruktions udformning kan feltet ikke dateres nærmere end til
jernalder, sandsynligvis yngre jernalder.
Som skrevet ved felt S er der ingen tvivl om, at felt T også er en del af et større bopladsområde fra
jernalderen, og placeringen på det flade plateau gør det sandsynligt, at der i området kan findes
mange flere gårdsanlæg fra jernalderen.
Felt U
Der blev registreret 36 anlæg på det 390 m2 store felt. De 21 af anlæggene var gruber, mens de
øvrige 15 alle var stolpehuller. Gruberne fordelte sig på affaldsgruber, kogegruber og
materialetagningsgruber. I en af kogegruberne blev der fundet et enkelt stykke keramik x259.
Skåret af oldtidskarakter stammer formentlig fra bunden af et kar. Magringen er grov og med
kvartsstykker. Hovedparten af gruberne havde dybder på mellem 20 og 30 cm. En enkelt grube,
A2118, var hele 62 cm dyb og havde et mørkt smudslag i bunden. Denne grube kunne være en form
for kælder eller opbevaringsgrube. I snittet blev der dog ikke fundet stolpehuller eller anden
anordning til at holde en eventuel tagbærende konstruktion. Gruben blev fundet umiddelbart øst for
et midtsulehus. I feltets nordvestlige del var der flere affaldsgruber med et humøst indhold af omsat
organisk materiale, ildskørnede sten og enkelte stykker af trækul.
I feltets nordøstlige hjørne var en koncentration af kogegruber med ildskørnede sten og enkelte
stykker af brændt ler.
Sydøstligt i feltet blev den østligste del af et midtsulehus udgravet. Huller til i alt tre tagbærende
stolper og fire vægstolper blev registreret. De tagbærende stolpehuller havde en dybde på
henholdsvis 11, 20 og 18 cm. Det skal dog nævnes, at det 11 cm dybe stolpehul var forstyrret og
delvis fjernet af en recent nedgravning. Det forventes derfor, at også dette stolpehul har haft en
dybde på samme niveau som de andre to. Fylden og nedgravningen til de tre stolper var meget ens.
Stolperne var placeret med en afstand på mellem 2,8 og 3 m. Vægstolperne var alle kun bevaret i en
meget ringe dybde. De var placeret ca. 3 m på hver side af midtsulestolperne. Huset har således haft
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en bredde på godt 6 m. Den udgravede del af huset havde en længde på 6,5 m. Huset lå på et let
sydskrånende terræn ca. 30 m fra en lille bæk.

Figur 44: Tolket feltplan af felt Q. De blå markeringer er stolpehuller, de røde er gruber og de sorte er kogegruber. MapInfoplan:
Nanna Holm Bendtsen, Næstved Museum.

Feltet dateres til ældre bronzealder på baggrund af husets udformning og anlæggenes
sammensætning, men dateringen må siges at basere sig på et noget usikkert grundlag.
Der er ikke tidligere i området gjort fund fra bronzealderen, men topografien nær feltet er yderst
oplagt til at kunne rumme bopladsspor, dog skal disse sandsynligt findes i højere koter end feltet Q.
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Sammenfatning
Den arkæologiske forundersøgelse samt den efterfølgende udgravning af de 21udvalgte felter viste
flere velbevarede lokaliteter på strækningen mellem Glumsø og Gelsted. Samlet set har
udgravningen af det smalle spildevandstracé bidraget med mange væsentlige oplysninger og ny
viden om området langs en af de mange tunneldale, der præger store dele af landskabet i Næstved
Museums ansvarsområde. Forud for undersøgelsen var kendskabet til fortidsminder i området
næsten udelukkende baseret på enkeltstående genstandsfund og gravhøje. Med udgravningerne kan
flere af disse registreringer nu sættes ind i en større kontekst med de områder, hvor forhistoriens
mennesker har haft deres daglige gøremål på eller nær bopladserne. De enkelte felter har på hver
deres måde øget vores forståelse af de repræsenterede perioder.
Felterne A og B fastslår, at der på alle sider af Glumsø Sø gennem jernalderen har været intensive
aktiviteter. Fundene i området peger i retning af en meget tidlig landsbydannelse måske allerede i
jernalderen.
Felterne C, D, E, H, I og J samt felterne N, P og Q, der alle lå nær våde lavninger, rummede fund
der taler for en større befolkningstæthed langs med tunneldalene i de tidlige bondesamfund i
neolitikum. Der er i Næstved Museums ansvarsområde mange velbevarede dysser fra perioden, men
neolitikum er lokalt som regionalt ringe belyst, når det drejer sig om beboelsesstruktur og forholdet
mellem beboelse, aktivitetsområder og gravpladser. Fundene fra felterne har forøget vor viden og
vort kendskab til flere elementer fra perioden og vigtigst af alt afsløret geografiske områder, hvor
der er stort potentiale for dybdegående undersøgelser, måske i form af forskningsprojekter om de
ældste etableringer af stationære gårdsenheder i Danmark og udnyttelsen af naturressourcerne
omkring smeltevandsdalene ved etableringen af landbruget i yngre stenalder.
Sidst men ikke mindst har udgravningen resulteret i et mere nuanceret indblik i bronzealderens
gårddannelse og mulig tæt bebyggelse på højdedraget syd for Trælløse nær felterne La, Lb og M. På
moræneplateauet er der et stort potentiale i videre undersøgelser, der kan sætte bopladserne i
nærmere relation til gravpladserne, som er repræsenteret ved gravhøje, og de rituelle pladser i
lavningerne, som er repræsenteret ved votivfund og kogegruber.
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Anlægsliste
Anlæg

Hovedgruppe

Undergruppe

Datering

Tegn.

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11

Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Stolpehul
Vandteknisk
anlæg
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Kulturlag
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Kulturlag
Produktionsanl
æg
Depot/Offerfund
Stolpehul
Grube
Depot-

Grube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Stolpehul
Grøft

Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Stenalder
Oldtid
Stenalder

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Skillevægsstolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Nedgravning
Stolpehul
Koge-/ildgrube
Grube
Kulturlag
Nedgravning
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Affaldsgrube
Affaldsgrube
Affaldsgrube
Affaldsgrube
Affaldsgrube
Affaldsgrube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Nedgravning
Nedgravning
Nedgravning
Kulturlag
Ovn

Udateret
Stenalder
Udateret
Udateret
Udateret
Stenalder
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Romersk jernalder
Romersk Jernalder

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T13,T14
T13,T21
T13,T21
T13,T21
T13,T14
T13,T14
T13,T15
T13,T15
T13,T15
T13,T15
T13,T15
T13,T15
T12,T15
T12,T15
T12,T15
T12,T15
T12,T15
T10,T11
T10,T11
T10,T11
T10,T11

Keramik

Romersk Jernalder

T18,T19

Stolpehul
Grube
Keramik

Jernalder
Udateret
Stenalder

T18,T21
T18,T21
T17,T18,T21

A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A101
A102
A103
A104
A105
A106
A107
A108
A109
A110
A111
A112
A113
A114
A115
A116
A117
A118
A119
A120
A121
A122
A123
A124
A125
A201
A202
A203
A204
A205
A206
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T10,T11
T10,T11
T17,T18,T21
T18,T19,T20
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A207
A208
A209
A210
A211
A212
A213
A214
A215
A216
A217
A218
A300
A301
A302
A303
A304
A305
A306
A307
A308
A309
A310
A311
A312
A313
A314
A315
A316
A317
A318
A319
A320
A321
A322
A323
A324
A325
A326
A327
A328
A329
A330
A331
A332
A333
A334
A335
A336
A337
A338
A339
A340
A341

/Offerfund
Udgår
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Udgår
Kulturlag
Grube
Grube
Grube
Grube
Kulturlag
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Udgår
Grube
Grube
Grube
Udgår

Udgår
Stolpehul
Nedgravning
Koge-/ildgrube
Bund af Grube
Udgår
Vækstlag
Grube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Kulturlag
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Udgår
Grube
Grube
Grube
Udgår

Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Udgår
Grube
Grube

Grube
Koge-/ildgrube
Stolpehul
Koge-/ildgrube
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Udgår
Grube
Grube

Udgår
Grube
Udgår
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube

Udgår
Grube
Udgår
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube

Udgår
Stolpehul
Udgår
Grube
Stolpehul

Udgår
Stolpehul
Udgår
Grube
Stolpehul

Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Oldtid
Udateret
Oldtid
Stenalder
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
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T17,T21
T17,T19
T17,T21
T17,T19
T17,T20,T21
T17,T19
T16,T20
T14,T17
T11,T16
T14,T16
T14,T16
T14,T16,T17
T108,T112
T108,T114
T108,T114
T108,T114
T108,T112
T108,T114
T108,T112
T108,T114
T108,T112
T108,T112
T108,T112
T108,T114
T108,T112
T108,T114
T108
T108,T113
T108,T114
T108,T114
T108,T114
T108,T114
T108,T114
T108,T114
T108,T114
T108,T112
T108,T113
T109
T109
T109,T114
T109
T109,T113
T109,T113
T109,T111
T109,T111
T109,T111
T109,T114
T109
T109
T109,T113
T109,T113
T109,T111
T109,T111
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A342
A343
A344
A345
A346
A347
A348
A349
A350
A351
A352
A353
A354
A400
A401
A402
A403
A404
A405
A406
A407
A408
A409
A410
A411
A412
A413
A414
A415
A416
A417
A418
A419
A420
A421
A422
A423
A424
A425
A426
A427
A428
A429
A430
A431
A432
A433
A434
A435
A436
A437
A438
A439
A440

Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Udgår
Udgår
Stolpehul
Grube
Udgår
Udgår
Grube
Grube
Grube
Udgår
Udgår
Udgår
Udgår
Stolpehul
Udgår
Udgår
Udgår
Udgår
Udgår
Grube
Udgår
Udgår
Grube
Udgår
Udgår
Grube
Udgår
Udgår
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Udgår
Udgår
Grube
Vandteknisk
anlæg
Udgår
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Grube
Grube
Udgår
Grube
Grube

Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Udgår
Stolpehul
Grube
Udgår
Udgår
Grube
Grube
Grube
Udgår
Udgår
Udgår
Udgår
Stolpehul
Udgår
Udgår
Udgår
Udgår
Udgår
Grube
Udgår
Udgår
Grube
Udgår
Udgår
Koge-/ildgrube
Udgår
Udgår
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Grube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Stolpehul
Udgår
Udgår
Grube
Dræn

Udateret
Udateret
Stenalder
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Stenalder
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Oldtid
Udateret
Udateret
Oldtid
Oldtid
Oldtid
Oldtid
Udateret
Oldtid
Oldtid
Oldtid
Udateret
Udateret
Udateret
Stenalder
Industritid-Nutid

T109,T111
T109,T111
T109,T114
T109,T111
T109
T110,T114
T110,T114
T109,T114
T109,T114
T109,T114
T108,T114
T108,T114
T109,T111

Udgår
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Grube
Grube
Udgår
Grube
Koge-/ildgrube

Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Oldtid
Oldtid

T116,T120
T116,T120
T116,T120
T116,T120
T116,T118
T116,T118
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T115,T120

T115,T120

T115,T120

T115,T119

T115,T119
T115,T119
T115,T119
T115,T120
T116,T120
T116,T119
T116,T119
T116,T119
T116,T120

T116,T120
T116,T118

T116,T118
T116,T121
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A441
A442
A443
A444
A445
A446
A447
A448
A449
A450
A451
A452
A453
A454
A455
A456
A457
A458
A459
A460
A461
A462
A463
A464
A465
A466
A467
A468
A469
A470
A471
A472
A500
A501
A502
A503
A504
A505
A506
A507
A508
A509
A510
A511
A512
A513
A514
A515
A516
A517
A518
A519
A520
A521

Stolpehul
Udgår
Udgår
Udgår
Udgår
Udgår
Grube
Udgår
Udgår
Grube
Grube
Grube
Naturfænomen
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Udgår
Grube
Grube
Grube
Udgår
Udgår
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Grube
Udgår
Aktivitetsområ
de
Naturfænomen
Kulturlag
Naturfænomen
Naturfænomen
Grube
Naturfænomen
Naturfænomen
Udgår
Udgravningstek
nisk
Naturfænomen
Naturfænomen
Stolpehul

Stolpehul
Udgår
Udgår
Udgår
Udgår
Udgår
Koge-/ildgrube
Udgår
Udgår
Grube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Dyregang
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Udgår
Grube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Udgår
Udgår
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Koge-/ildgrube
Udgår
Værkstedsområde, Flint

Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Stenalder
Udateret
Udateret
Udateret
Oldtid
Oldtid
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Oldtid
Oldtid
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Oldtid
Udateret
Oldtid

T116,T118

Naturfænomen
Udsmidslag
Naturfænomen
Naturfænomen
Grube
Naturfænomen
Naturfænomen
Udgår
Søgegrøft

Udateret
Stenalder
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret

T125,T126,T131
T124,T126
T125,T126
T129,T130
T124,T126
T124,T126
T124,T126

Naturfænomen
Naturfænomen
Stolpehul

Naturfænomen
Naturfænomen
Grube
Naturfænomen
Naturfænomen
Grube
Grube
Grube

Naturfænomen
Naturfænomen
Grube
Naturfænomen
Naturfænomen
Grube
Grube
Grube

Udateret
Udateret
Udateret
Oldtid
Udateret
Udateret
Stenalder
Udateret
Stenalder
Udateret
Udateret
Udateret

T124,T126
T129,T130
T125,T130
T130
T124,T130
T124,T130
T124,T130
T124,T130
T124,T130
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T116,T118

T116,T119
T116,T118
T116,T119
T116,T121
T116,T121
T116,T118
T117,T121
T117,T121
T117,T118
T117,T121

T117,T118
T117,T118
T117,T121
T117,T118
T117,T118
T117,T118
T125,T131

T124,T126

T125,T129
T123,T129
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A522
A523
A524
A525
A526
A527
A528
A529
A530
A531
A532
A533
A534
A535
A536
A537
A538
A539
A540
A541
A542
A543
A544
A545
A546
A547
A548
A549
A550
A551
A552
A553
A554
A555
A556
A557
A558
A559
A560
A561
A562
A563
A564
A565
A566
A567
A568
A569
A570
A571
A572
A573
A574
A575
A576

Stolpehul
Udgår
Udgår
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Grube

Stolpehul
Udgår
Udgår
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Grube

Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Grube

Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Grube

Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Udgår
Grube
Udgår
Udgår
Stolpehul
Naturfænomen
Udgår
Naturfænomen
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Naturfænomen
Udgår
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul

Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Udgår
Grube
Udgår
Udgår
Stolpehul
Naturfænomen
Udgår
Naturfænomen
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Naturfænomen
Udgår
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul

Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Stenalder
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Stenalder
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Stenalder
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Oldtid
Udateret
Udateret
Udateret
Stenalder
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
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T122,T129

T123,T129
T122,T129
T122,T129
T122,T129
T123,T129
T123,T129
T123,T129
T129
T129
T123,T128
T123,T128
T123,T128
T123,T128
T123,T128
T128
T122,T128
T123,T128
T123,T128
T122,T128
T125,T128
T122,T128
T122,T128
T122,T128
T122,T128
T122,T128
T122,T128

T122,T127

T122,T127
T127
T122,T127
T122,T127
T122,T127
T122,T127
T122,T127
T122,T127
T125,T127
T125,T127
T125,T127

T125,T127
T122,T127
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A577
A578
A579
A580
A581
A582
A583
A601
A602
A603
A604
A605
A606
A607
A608
A609
A610
A611
A612
A613
A614
A615
A616
A617
A618
A619
A620
A621
A622
A701
A702
A703
A704
A705
A706
A707
A708
A709
A710
A711
A712
A713
A714
A715
A716
A717
A718
A719
A720
A721
A722
A723
A801
A802
A803

Udgår
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Kulturlag
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Udgår
Udgår
Grube
Stolpehul
Grube
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Sten
Udgår
Udgår
Kulturlag
Grube
Grube
Grube
Kulturlag
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Grube

Udgår
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Kulturlag
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Udgår
Udgår
Grube
Stolpehul
Grube
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stenspor, Natur
Udgår
Udgår
Kulturlag
Grube
Grube
Grube
Kulturlag
Materialetagningsgrube
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Grube

Grube
Stolpehul
Ildsted
Kulturlag
Stolpehul

Grube
Stolpehul
Ildsted
Kulturlag
Stolpehul

Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Bronzealder
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Nyere tid
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Oldtid
Udateret
Udateret

side 66

T122,T127
T125,T127
T123,T128
T125,T128
T125,T128
T53,T57
T53,T57
T53,T56
T53,T57
T53,T57
T53,T57
T53,T57
T54,T57
T54,T57

T54,T55
T54,T55
T54,T55
T54,T55
T54,T55
T54,T55
T54,T55

T58,T60
T58,T61
T58,T61
T58,T61
T58,T60
T58,T60
T58,T62
T52,T62
T58,T61
T58,T61
T58,T61
T58,T62
T58,T61
T58,T62
T58,T62
T58,T62
T58,T62
T58,T62
T58,T61
T58,T61
T58
T58,T60
T58,T60
T63,T66
T63,T66
T63,T67

NÆSTVED MUSEUM
A804
A805
A806
A807
A809
A810
A811
A812
A813
A814
A815
A816
A817
A818
A819
A820
A821
A822
A823
A824
A825
A826
A827
A828
A829
A830
A831
A832
A833
A900
A901
A902
A903
A904
A905
A906
A907
A908
A909
A910
A911
A912
A913
A914
A915
A916
A917
A918
A919
A920
A921
A1001
A1002
A1003
A1004

Grube
Grube
Grube
Grube
Udgår
Udgår
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Kulturlag
Grube
Kulturlag
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Ildsted
Kulturlag
Grube
Stolpehul

Grube
Grube
Grube
Grube
Udgår
Udgår
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Kulturlag
Grube
Kulturlag
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Kulturlag
Grube
Stolpehul

Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Kulturlag
Grube
Stolpehul
Kulturlag
Kulturlag
Grube
Grube
Kulturlag
Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Udgår

Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Materialetagningsgrube
Grube
Kulturlag
Grube
Stolpehul
Kulturlag
Kulturlag
Grube
Grube
Kulturlag
Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Udgår

Udateret
Udateret
Udateret
Tragtbægerkultur
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Udateret
Tragtbægerkultur
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Tragtbægerkultur
Udateret
Tragtbægerkultur
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Tragtbægerkultur
Udateret
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Stenalder
Udateret
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T63,T67
T63,T65
T63,T67
T63,T66

T63,T67
T63,T67
T63,T67
T63,T67
T63,T67
T63,T66
T63,T67
T63,T67
T64,T67
T64,T67
T64,T66
T64,T65
T64,T66
T64,T65
T64,T65
T64,T65
T64,T66
T68,T69
T68,T69
T68,T69
T68,T69
T68,T69
T64,T66
T70,T72,T76
T70,T75
T70,T75
T70,T73,T75
T70,T75
T70,T75
T72,T73
T72,T73
T72,T73
T72,T73
T72,T73,T74,T77
T72,T73
T72,T77
T72,T74
T72,T77
T72,T73
T72,T74
T72,T73
T72,T73,T77
T72,T73,T76
T72,T77
T72,T76
T80,T81
T80,T81
T80,T81
T80,T83

NÆSTVED MUSEUM
A1005
A1006
A1007
A1008
A1009
A1010
A1011
A1012
A1013
A1014
A1015
A1016
A1017
A1018
A1019
A1020
A1021
A1022
A1023
A1024
A1025
A1026
A1027
A1028
A1029
A1030
A1101
A1102
A1103
A1104
A1105
A1106
A1107
A1108
A1109
A1110
A1112
A1113
A1114
A1115
A1116
A1117
A1118
A1119
A1120
A1121
A1122
A1123
A1124
A1125
A1126
A1200
A1201
A1202
A1203

Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Udgår
Udgår
Stolpehul
Grube
Naturfænomen
Grube
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Udgår
Stolpehul
Udgår
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Ildsted
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Grube
Udgår
Grube
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Stolpehul
Grube

Grube
Grube
Grube
Koge-/ildgrube
Grube
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Udgår
Udgår
Stolpehul
Grube
Vådområde
Grube
Stolpehul
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Udgår
Stolpehul
Udgår
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Grube
Udgår
Koge-/ildgrube
Grube
Pælehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Stolpehul
Grube

Udateret
Udateret
Udateret
Oldtid
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Stenalder
Stenalder
Udateret
Oldtid
Oldtid
Udateret
Stenalder
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Oldtid
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
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T80,T83
T80,T83
T79,T83
T79,T83
T79,T81
T79,T81
T79,T81
T79,T81
T79,T81
T79,T82
T79,T82
T79,T83
T79,T83
T79,T81
T79,T81
T79,T81
T79,T83
T79,T83
T78,T79,T82
T78
T78,T81
T78,T82
T78,T81
T78,T83
T80,T81
T80,T81
T85,T87
T85,T87

T85,T87

T85,T87
T85,T87
T85,T87
T85,T87
T84,T87
T84,T87
T84,T86
T84,T87
T84,T87
T84,T87
T84,T86
T84,T86
T85,T87
T84,T86
T84,T86
T85,T87
T132,T135
T132,T135
T132,T134
T132,T135

NÆSTVED MUSEUM
A1204
A1205
A1206
A1207
A1208
A1209
A1210
A1211
A1212
A1213
A1214
A1215
A1216
A1217
A1218
A1300
A1301
A1302
A1303
A1304
A1305
A1306
A1307
A1308
A1309
A1310
A1311
A1312
A1313
A1314
A1315
A1316
A1317
A1318
A1319
A1320
A1321
A1322
A1323
A1324
A1325
A1326
A1327
A1328
A1329
A1330
A1331
A1332
A1333
A1334
A1335
A1336
A1337
A1338
A1339

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

Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Udgår
Udgår
Grube
Udgår
Stolpehul
Udgår
Udgår
Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Udgår
Grube
Udgår
Udgår
Grube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Grube
Koge-/ildgrube
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Grube
Grube
Udgår
Stolpehul
Grube

Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Oldtid
Oldtid
Udateret
Oldtid
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret

side 69

T132,T134
T132,T134
T132,T134
T132,T134
T132,T134
T132,T134
T132,T134
T133,T134
T133,T134
T133,T134
T133,T134
T133,T134
T132,T134
T132,T135
T132
T136
T136,T138
T136
T136,T138
T136
T136
T136,T138
T136,T138
T136,T138
T136,T138
T136,T138
T136,T138
T136,T138
T136
T136,T138
T136
T136,T138
T136
T137
T137,T139
T137,T139
T137,T139
T137,T139
T137,T139
T137,T139
T137,T139
T137,T139
T137,T139
T137,T139
T137,T139
T137
T137,T138
T137,T138
T137
T137,T138
T137,T138
T137
T136,T138
T137,T139

NÆSTVED MUSEUM
A1401
A1402
A1403
A1405
A1406
A1407
A1408
A1409
A1410
A1411
A1412
A1413
A1414
A1415

Grube
Grube
Grube
Grube
Udgår
Grube
Grube
Udgår
Kulturlag
Kulturlag
Kulturlag
Kulturlag
Grube
Kulturlag

Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Grube
Udgår
Grube
Koge-/ildgrube
Udgår
Kulturlag
Kulturlag
Kulturlag
Kulturlag
Grube
Kulturlag

Oldtid
Oldtid
Tragtbægerkultur
Udateret
Udateret
Tragtbægerkultur
Oldtid
Udateret
Udateret
Tragtbægerkultur
Udateret
Udateret
Oldtid
Tragtbægerkultur

A1416
A1417
A1418
A1419
A1420
A1421
A1422
A1423
A1424
A1425
A1426
A1427
A1428
A1429
A1430
A1431
A1432
A1433
A1434
A1435
A1436
A1437
A1438
A2001
A2002
A2003
A2004
A2005
A2006
A2007
A2008
A2009
A2010
A2011
A2012
A2013
A2014
A2015
A2016

Kulturlag
Kulturlag
Kulturlag
Kulturlag
Udgår
Kulturlag
Udgår
Kulturlag
Kulturlag
Udgår
Kulturlag
Grube
Grube
Grube
Grube
Udgår
Stolpehul
Naturfænomen
Kulturlag
Kulturlag
Kulturlag
Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Grube
Vandteknisk
anlæg

Kulturlag
Kulturlag
Kulturlag
Kulturlag
Udgår
Kulturlag
Udgår
Kulturlag
Kulturlag
Udgår
Kulturlag
Grube
Grube
Grube
Grube
Udgår
Stolpehul
Rodvælter
Kulturlag
Kulturlag
Kulturlag
Grube
Grube
Stolpehul
Koge-/ildgrube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Nedgravning
Stolpehul
Nedgravning
Grøft

Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Oldtid
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
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T144,T148
T144,T150
T144,T153
T144,T153
T144,T153
T144,T153
T143,T153
T143,T148
T143,T150
T143,T148
T143,T153
T143,T153
T140,T141,T142,T145
,T146,T147,T149,T15
1
T142
T142,T148
T142,T153
T142,T153
T142,T153
T141,T148
T141
T141,T153
T141,T153
T141,T153
T141,T153
T141,T148
T141,T148
T141,T147
T141,T148
T141,T148
T143,T148
T144,T148
T144,T148
T141,T148
T142,T146,T149
T142,T149,T151
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2

NÆSTVED MUSEUM
A2017
A2018
A2019
A2020
A2021
A2022
A2023
A2024
A2025
A2026
A2027
A2028
A2029
A2030
A2031
A2032
A2033
A2034
A2035
A2036
A2037
A2038
A2039
A2040
A2041
A2042
A2043
A2044
A2045
A2101
A2102
A2103
A2104
A2105
A2106
A2107
A2108
A2109
A2110
A2111
A2112
A2113
A2114
A2115
A2116
A2117
A2118
A2119
A2120
A2121
A2122
A2123
A2124
A2125
A2126

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

Stolpehul
Grube
Koge-/ildgrube
Grube
Grube
Bund af Grube
Grube
Grube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Grube
Stolpehul
Koge-/ildgrube
Udgår
Udgår
Nedgravning
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Nedgravning
Nedgravning
Nedgravning
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Grubekompleks
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Grube
Stolpehul
Udgår
Bund af Stolpehul?
Stolpehul
Grube
Bund af stolpehul?
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Nedgravning
Grube
Grube
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Udgår
Grube
Stolpehul
Grube

Udateret
Neolitikum
Udateret
Udateret
Oldtid
Udateret
Udateret
Oldtid
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Bronzealder
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Oldtid
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T4
T2
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3,T154,T155
T3
T3
T154
T23,T26
T23,T26
T23,T26
T23,T26
T23,T26
T23,T26
T23,T26
T23,T26
T23,T26
T23,T26
T23,T26
T23,T26
T23,T26
T23,T26
T23,T26
T23,T26
T23,T27
T23,T27
T23,T27
T23,T27
T23,T27
T23,T27
T23,T27
T24,T29

NÆSTVED MUSEUM
A2127
A2128
A2129
A2130
A2131
A2132
A2133
A2134
A2135
A2136
A2137
A2138
A2139
A2140
A2141
A2142
A2143
A2144
A2145
A2146
A2147
A2148
A2199
A2200
A2201
A2202
A2203
A2204
A2205
A2206
A2207
A2208
A2209
A2210
A2211
A2212
A2213
A2214
A2215
A2216
A2217
A2218
A2219
A2220
A2221
A2222
A2223
A2224
A2225
A2226
A2227
A2228
A2229

Stolpehul
Stolpehul
Vandteknisk
anlæg
Grube
Udgår
Stolpehul
Udgår
Udgravningstek
nisk
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Udgår
Vandteknisk
anlæg
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Kulturlag
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul

Stolpehul
Stolpehul
Dræn
Affaldsgrube
Udgår
Stolpehul
Udgår
Udgår
Nedgravning
Nedgravning
Nedgravning
Nedgravning
Koge-/ildgrube
Udgår
Dræn
Koge-/ildgrube
Nedgravning
Grube
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Opfyld i lavning
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Bund af Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Bund af Stolpehul
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Bund af Stolpehul
Bund af Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul

Udateret
Udateret
Nyere tid (1661-)Nutid
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret

T24,T28
T24,T29
T24,T29

Udateret
Udateret
Nutid
Udateret
Udateret
Udateret
Nyere tid (1661-) Nutid
Oldtid
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret

T24,T31
T24,T31
T24,T31
T24,T31
T24,T37
T24,T31
T24,T31

side 72

T24,T30
T24,T30
T24,T29
T24

T24,T30
T24,T31
T24,T29
T24,T29
T24,T25,T29
T25,T29
T25,T29
T27
T33,T34
T33,T34
T33,T34
T33,T34
T33,T34
T33,T34
T33,T34
T33,T34
T33,T34
T33,T34
T33,T34
T33,T34
T33,T34
T33,T34
T33,T34
T33,T34
T33,T34
T33,T34
T33,T34
T33,T34
T33,T36
T33,T36
T33,T36
T33,T36
T33,T34
T33,T34
T33,T34
T33,T34
T32,T35
T32,T36

NÆSTVED MUSEUM
A2230
A2231
A2232
A2233
A2234
A2235
A2236
A2237
A2238
A2239
A2240
A2241
A2242
A2243
A2244
A2245
A2246
A2247
A2248
A2249
A2300
A2301
A2302
A2303
A2304
A2305
A2306
A2307
A2308
A2309
A2310
A2311
A2312
A2313
A2314
A2315
A2316
A2317
A2318
A2319
A2320
A2321
A2322
A2323
A2324
A2325
A2326
A2327
A2328
A2329
A2330
A2331
A2332
A2333
A2334

Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Udgår
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Udgår
Udgår
Stolpehul
Udgår
Afgrænsning
Udgår
Udgår
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Udgår
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul

Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Udgår
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Udgår
Udgår
Stolpehul
Udgår
Hegn
Udgår
Udgår
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Vægstolpehul?
Vægstolpehul?
Vægstolpehul?
Vægstolpehul?
Vægstolpehul?
Vægstolpehul?
Vægstolpehul?
Vægstolpehul?
Tagstolpehul
Tagstolpehul
Stolpehul
Grube
Tagstolpehul
Udgår
Vægstolpehul?
Vægstolpehul?
Tagstolpehul
Grube
Stolpehul
Grube
Affaldsgrube
Tagstolpehul
Grube
Tagstolpehul
Udgår
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul

Udateret
Udateret
Yngre Jernalder
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Oldtid
Yngre Jernalder
Yngre Jernalder
Udateret
Yngre Jernalder
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret

side 73

T32,T36
T33,T36
T32,T36
T32,T36
T32,T36
T32,T36
T32,T35
T32,T36
T32,T36
T32,T37
T32,T37
T32,T36
T32,T37
T32,T37
T32
T32,T35
T32,T37
T32,T35
T32,T35
T33,T36
T38,T49
T38,T43
T38,T45
T38,T44
T38,T45
T38,T44
T38,T43
T38,T43
T38,T43
T38,T43
T38,T43
T38,T42,T50
T38,T42,T50
T38,T43
T38,T42
T38,T42,T50
T38
T38,T43
T38,T44
T38,T42,T50
T38,T43
T38,T49
T38,T49
T38,T44
T39,T44,T50
T39,T44
T39,T42,T50

T39,T43
T39,T45
T39,T45
T39,T45
T39,T45
T39,T43

NÆSTVED MUSEUM
A2335
A2336
A2337
A2338
A2339
A2340
A2341
A2342
A2343
A2344
A2345
A2346
A2347
A2348
A2349
A2350
A2351
A2352
A2353
A2354
A2355
A2356
A2357
A2358
A2359
A2360
A2361
A2362
A2363
A2364
A2365
A2366
A2367
A2368
A2369
A2370
A2371
A2372
A2373
A2374
A2375
A2376
A2377
A2378
A2400
A2401
A2402
A2403
A2404

Grube
Grube
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Udgår
Grube
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Udgår
Udgår
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Naturfænomen
Naturfænomen
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grav
Kulturlag
Grav
Grav

A2405
A2406
A2407
A2408
A2409

Grav
Udgår
Grav
Udgår
Udgår

Grube
Grube
Stolpehul
Udgår
Stolpehul
Udgår
Grube
Tagstolpehul
Grube
Tagstolpehul
Tagstolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Tagstolpehul
Udgår
Stolpehul
Stolpehul
Tagstolpehul
Skillevægsstolpehul
Grube
Stolpehul
Tagstolpehul
Udgår
Udgår
Udgår
Tagstolpehul
Tagstolpehul
Naturfænomen
Naturfænomen
Tagstolpehul
Vægstolpehul
Vægstolpehul
Tagstolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Skillevægsstolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Koge-/ildgrube
Stolpehul
Stolpehul
Koge-/ildgrube
Brandgrav
Udsmidslag
Brandgrav
Brandgrav,
Ligbrændingsgrube
Brandgrav
Udgår
Brandgrav
Udgår
Udgår

Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Yngre Jernalder
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Yngre Jernalder
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Yngre Jernalder
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Jernalder
Jernalder

T39,T49
T39,T49
T39,T49

Jernalder
Udateret
Jernalder
Udateret
Udateret

T5,T7
T5,T7
T5,T7
T6,T7
T6,T7
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T39,T48
T39,T44,T48
T39,T44
T40,T44
T40,T44
T40,T44
T40,T44
T40,T47
T40,T47
T40,T48
T40,T46
T40,T46
T40,T46
T40,T46
T40,T48
T41,T44
T41,T44

T41,T44
T41,T46
T41,T46
T41,T46
T41,T44

T41,T46
T38,T43
T38,T43
T40,T46
T40,T44
T40,T48
T40,T46
T47
T39,T45
T39,T45
T5,T7
T5,T7
T5,T7
T5,T7
T5,T7

NÆSTVED MUSEUM
A2500
A2501
A2502
A2503
A2504
A2505
A2506
A2507
A2508
A2509
A2510
A2511
A2512
A2513
A2514
A2515
A2516
A2517
A2518
A2519
A2520
A2521
A2522
A2523
A2524
A2525
A2526
A2527
A2528
A2529
A2530
A2531
A2532
A2533
A2534
A2535

Kulturlag
Kulturlag
Kulturlag
Grube
Kulturlag
Kulturlag
Kulturlag
Kulturlag
Grube
Kulturlag
Stolpehul
Kulturlag
Kulturlag
Udgår
Naturfænomen
Kulturlag
Kulturlag
Grube
Grube
Kulturlag
Udgår
Grube
Kulturlag
Udgår
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Grav

A2536
A2537
A2538
A2539
A2540
A2600
A2601
A2602
A2603
A2604
A2605
A2606
A2607
A2608
A2609
A2610
A2611
A2612

Grube
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Udgår
Grube
Sten
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Stolpehul

Kulturlag
Kulturlag
Kulturlag
Grube
Kulturlag
Kulturlag
Kulturlag
Kulturlag
Materialetagningsgrube
Kulturlag
Pælehul
Kulturlag
Kulturlag
Udgår
Naturfænomen
Kulturlag
Kulturlag
Grube
Grube
Kulturlag
Udgår
Grube
Kulturlag
Udgår
Ikke tolkbart
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Brandgrav,
Benhob/Benhylle/Benplet
Grube
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Udgår
Grube
Stenspor, Natur
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Stolpehul
Stolpehul

Kulturlag
Udgår
Grube
Grube

Kulturlag
Udgår
Grube
Grube

Udateret
Tragtbægerkultur
Udateret
Udateret
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Udateret
Udateret
Udateret
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Udateret
Udateret
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Udateret
Udateret
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Udateret
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Udateret
Udateret
Tragtbægerkultur
Udateret
Tragtbægerkultur

T98,T106
T98,T104,T106
T98,T106
T98,T107
T98,T106
T98,T106
T97,T106
T97,T107
T97,T107
T97,T106
T97,T106
T97,T106
T97,T105

Udateret
Udateret
Oldtid
Udateret
Udateret
Stenalder
Udateret
Udateret
Tragtbægerkultur
Udateret
Udateret
Udateret
Nutid
Nutid
Tragtbægerkultur
Udateret
Udateret
Udateret

T100,T101
T100,T103
T100,T103
T100,T102
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T97,T105
T97,T107
T97,T105
T97,T105
T98,T107
T98,T104
T99,T103
T99,T103
T99,T101
T99,T101
T99,T102
T99,T101
T99,T103
T99,T103
T99,T101
T99,T102
T100,T101
T100,T101
T100,T103
T100,T103

T94,T96
T94,T96
T94,T96
T94,T96
T94,T96
T94,T96
T94,T96
T94,T96
T93,T94,T96
T93,T96
T93,T96
T93,T96

NÆSTVED MUSEUM
A2613
A2614
A2700
A2701
A2702
A2703
A2704
A2705
A2706
A2707
A2708
A2709
A2710
A2711
A2712
A2713
A2714
A2715
A2716
A2717
A2718
A2719
A2720
A2721
A2722
A2723
A2724
A2725
A2726
K1
K2
K3
K4
K5
K6

Naturfænomen
Kulturlag
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Grube
Udgår
Udgår
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Naturfænomen
Stolpehul
Grube
Udgår
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Vandteknisk
anlæg
Naturfænomen
Stolpehul
Grube
Bygning
Bygning
Bygning
Bygning
Bygning
Afgrænsning

Naturfænomen
Kulturlag
Grube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Grube
Koge-/ildgrube
Stolpehul
Stolpehul
Grube
Koge-/ildgrube
Udgår
Udgår
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Grube
Koge-/ildgrube
Koge-/ildgrube
Naturfænomen
Stolpehul
Grube
Udgår
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Dræn

Udateret
Udateret
Udateret
Oldtid
Oldtid
Udateret
Oldtid
Udateret
Udateret
Udateret
Oldtid
Udateret
Udateret
Oldtid
Stenalder
Udateret
Oldtid
Oldtid
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Nutid

T93,T95
T93,T95
T89,T90
T89,T90
T89,T90
T89,T90
T89,T91
T89,T90
T89,T91
T89,T91
T89,T90
T89,T90
T89,T90
T89,T90
T89,T91
T89,T90
T89,T90
T89,T90
T88,T92
T88,T92
T88,T92
T88,T92
T88,T92
T88,T92
T88,T92

Naturfænomen
Stolpehul
Grube
3-skibet hus
3-skibet hus
3-skibet hus
2-skibet hus
2-skibet hus
Hegn

Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Jernalder

T88,T92
T89,T91
T88,T92
T38,T39,T50
T40,T41,T50
T40,T41,T52
T84,T85,T87
T58,T59
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NÆSTVED MUSEUM
Anlægsbeskrivelse
A1
Grube, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 138,5 og 1,5m øst for linjen. Cirkulært anlæg, Ø= 85cm D=7cm. Mørkt gråbrun
nedgravning med flad bund og en smule trækulsnister i fylden. Fylden består af humøst sand. Nedgravningen er
udvasket mod vest. Undergrund: Gulligt let leret sand.
Tegninger: T1
A2
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 243. linjen skærer nordsiden af anlægget. Cirkulært anlæg Ø=120cm D=13cm.
Anlægget består af meget mørkegråt humøst sand med en del sodede pletter og trækulsstykker, heterogent blandet.
Nogle brændte sten af bjergart og lidt flint max 10cm i diameter. Undergrund: Orange let gruset sand.
Tegninger: T1
A3
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 643, 1,5m. ved østlinjen. Cirkulært anlæg Ø=110cm D=4-6cm. Bund af kogestensgrube
der består af sort sandblandet trækul med varmepåvirket sten. Brændt bjergart op til 15cm. Undergrund: Orange let
gruset sand.
Tegninger: T1
A4
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 782, 2,1m. øst for linjen. Cirkulært anlæg Ø=22cm D=15cm. Anlægget er delt i 2 (A,B):
A: Måske stolpespor, lyst til mellem brunt sandet ler. B: Lysebrunt sandet ler. Ingen øvrige komponenter Undergrund:
Orange ler.
Tegninger: T1
A5
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 827, 2,5m. øst for linjen. Cirkulært anlæg Ø=29cm D=11cm. Homogent anlæg,
bestående af mellembrunt sandet ler, klart afgrænset mod undergrund. Undergrund: Orange spættet sandet ler.
Tegninger: T1
A6
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 828, 2,3 m. øst for linjen. Cirkulært anlæg Ø=37cm D=22cm. Rundbundet homogent
anlæg bestående af mørkebrunt fyld. Klar afgrænsning mod undergrund og svagt udvasket. Undergrund: orange spættet
sandet ler.
Tegninger: T1
A7
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 1436,5, 2,8 m. øst for linjen. Cirkulært anlæg, dog noget udvasket, især mod bunden.
Ø=49cm. D=29cm. Rundbundet homogent anlæg, bestående af mørkebrunt let humøst sand. Undergrund: Orange sand.
Tegninger: T1
A8
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 2479, 50cm øst for linjen. Cirkulært rundbundet anlæg. Ø=73cm D=20cm. Heterogent
anlæg bestående af lyst gråt sand med trækulsnister. I fylden er mange ildskørnede og varmepåvirkede sten af bjergart
og granit, op til 17cm store. Gruben er udvasket mod undergrunden, snittet nord-syd og set fra vest. Undergrund:
Orange sandet ler.
Tegninger: T1
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NÆSTVED MUSEUM
A9
Grube, Koge-/ildgrube, Stenalder
Anlægget er placeret ud for ST 2480,5. Langovalt i fladen, rundet bund, Ø=40cm D=6cm. Den sidste rest af en
kogestens- eller ildgrube. Meget udvasket. Heterogent lyst sandblandet ler og sort sandblandet ler med trækulsnister.
Der er enkelte mindre stykker flint og flinteafslag i fylden. Snittet øst-vest og set fra nord.
Tegninger: T1
Fund: X21: Flække, Stenalder
A10
Stolpehul, Oldtid
Anlægget er placeret ud for ST 2585, 50cm øst for linjen. Anlægget er ovalt i fladen, men rundt i bunden, Ø=85cm.
D=52cm. Anlægget består af 2 fyldskifter (A,B): nederst B: Homogent lyst gråt sand og øverst A: Homogent
mørkegråt sand med få trækulsnister. Undergrund: Lysebrunt sand. Tolkning: Stolpehul med stolpespor, muligvis
stenalder. Snittet nord-syd og set fra øst.
Tegninger: T1
A11
Vandteknisk anlæg, Grøft, Stenalder
Anlægget er placeret ud for ST 2598 tværs over søgegrøft. Ø=85cm. D=52cm. Anlægget består af mørkegråt let
humøst sand. Ret homogent, men noget udvasket i bunden, samt kant og flade. I fladen sås desuden trækulsnister.
Undergrund: lyst brunt sand. Tolkning: Afvandingsgrøft fra stenalder.
Tegninger: T1
Fund: X22: Flække, Stenalder
A12
Stolpehul, Skillevægsstolpehul, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 3078, 2,25 m øst for linjen. Ø=92cm. D=15cm. Anlægget består af homogent
mørkebrunt sandet muld med enkelte småsten af granit og flint. Anlægget er udvasket mod bunden. Undergrund:
Heterogen blanding af gult og hvidt sand.
Tegninger: T1
A13
Stolpehul, Stenalder
Anlægget er placeret ud for ST 3670,5, vest for linjen. Anlægget er diffust i fladen og rundbundet i snittet, Ø=57cm.
D=15cm. Anlægget består af homogent, lysegråt, let leret sand med en smule udvaskede trækulsnister. Anlægget er
generelt meget udvasket. Fund: To afslag og et stykke keramik. Undergrund: Orange, leret sand.
Tegninger: T1
Fund: X23: Flække, Stenalder
A14
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 3762,5, 2,2 m øst for linjen. Anlægget er rimeligt cirkulært i fladen og rundbundet,
Ø=46cm. D=16cm. Anlægget består af heterogent hvidt og lysegråt lerblandet sand med omrodet undergrund.
Stolpehullet er udvasket. Undergrund: Heterogent orange og gråt sandblandet ler.
Tegninger: T1
A15
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 3764,4, 2,1 m øst for linjen. Ø=34cm. D=9cm. Anlægget består af homogent
mellembrunt mudret ler. Undergrund: Orange let sandet ler.
Tegninger: T1
A16
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 3783,5, øst for linjen. Ø=83cm. D=28cm. Anlægget består af homogent, sodet, humøst,
sandet ler med trækulsnister og op til 17 cm store ildskørnede sten (granit/bjergart) Undergrund: Mørkt/mørkebrunt
humøst sandet ler (vådområde)
Tegninger: T1
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A17
Grube, Koge-/ildgrube, Stenalder
Anlægget er placeret ud for ST 3785,8, 1,22 m øst for linjen. Ø=44cm. D=10cm. Anlægget består af homogent, sort,
humøst sandet ler med trækulsnister og enkelte varmepåvirkede og ildskørnede sten. Der er fundet et enkelt flintafslag i
gruben. Undergrund: Mørkebrunt humøst sandet ler (vådområde).
Tegninger: T1
Fund: X24: Afslag, Stenalder
A18
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 3792,4, 95cm øst for linjen. Ø=133cm. D=25cm. Anlægget består af homogent, sort,
humøst, sandet ler med trækulsnister og enkelte varmepåvirkede og ildskørnede sten. Der er fundet et enkelt flintafslag i
gruben. Undergrund: Mørkebrunt humøst sandet ler (vådområde).
Tegninger: T1
A101
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt A (syd). Anlægget er cirkulært i fladen og fladbundet. Ø=194cm D=32cm. Anlægget
består af to fyldskifter over undergrund; A: Heterogen blanding af mellembrunt meget let leret sand iblandet humøst
materiale, trækulsnister og mange ildskørnede sten af bjergart og flint, op til 22cm i diameter. B: Lag af trækul.
Undergrund: Orangebrunt, let leret sand. Snittet sydvest-nordvest, og set fra sydøst.
Tegninger: T13,T14
Foto: 1/10,1/11
A102
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt A (syd). Anlægget er cirkulært i fladen, delvist rundbundet og består af tre fyldskifter over
undergrund. Ø=150cm D=24cm. Anlægget skærer A103 og bliver skåret af A101. Fyld; 4: Gråbrunt let leret sand. 1:
Meget gråbrunt til sort sandet muld med trækul i. 5: Udvaskningslag, grågult sand. Undergrund: Brungråt sand. Snittet
nordøst-sydvest og set fra nordvest.
Tegninger: T13,T21
A103
Grube, Nedgravning, Udateret
Anlægget er placeret på Felt A (syd). Anlægget er langovalt i fladen, rundbundet, består af et fyldskifte over
undergrund, og skæres i sydvest af A102. Ø=340 x100cm D=3 6cm. Fyld: 4: Gråbrunt let leret sand. Undergrund:
brungråt sand. Snittet nordøst-sydvest og set fra nordvest.
Tegninger: T13,T21
A104
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt A (syd). Anlægget er cirkulært i fladen og rundbundet. Ø=60cm D=17cm. Anlægget består
af to fyldskifter over UG. 1: Meget gråbrunt til sort sandet muld med trækul. 2: Heterogent gråbrunt og mørkt gråbrunt
humøst sand eventuelt farvet ved udvaskning. Undergrund: Brungråt sand. Snittet øst-vest, set fra syd.
Tegninger: T13,T21
A105
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt A (syd). Ø=172 x 100cm D=29cm. Anlægget er langovalt i fladen, rundbundet og består af
fire fyldskifter over undergrund. A: Heterogent, meget let leret, muldblandet, brunt sand med enkelte trækulsnister og
sten af bjergart op til 8cm i diameter. B: Som A, men med ildskørnede og varmepåvirkede sten af bjergart op til 22cm i
diameter. C: Sort homogent trækulslag. En prøve er udtaget af laget. D: Omrodet lysebrunt undergrundssand med
trækulsnister. Undergrund: Lysebrunt sand. Snittet sydøst-nordvest, set fra nordøst.
Tegninger: T13,T14
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A106
Stolpehul, Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt A (syd). Ø=134 x 48cm D=27cm. Anlægget er langovalt i fladen, rundbundet, og er
generelt meget udvasket med diffuse afgrænsninger. Anlægget består af fire fyldskifter over undergrund. A: Muligvis et
stolpehul? Homogent mellem til lyst gråbrunt let humøst sand. B: Homogent, lyst gråbrunt, let humøst sand med
dyregange og en enkelt sten af bjergart. C: Mulig stolpenedgravning. Homogent, mellem til lyst gråbrunt, let humøst
sand. D: Muligt stolpespor. Mellem gråbrunt, let humøst sand. Undergrund: Lyst gult sand med hvide sandpletter.
Snittet vest-øst, set fra syd.
Tegninger: T13,T14
A107
Kulturlag, Udateret
Anlægget er placeret i Felt A (syd). Laget er mindst 6 x 2,5m, men er ikke afgrænset mod nord og syd. 6: Mørkt
gråbrunt, humøst sand, ingen sten. Ingen synlige trækulsnister i opgravet materiale, men 3 håndstore sten i fladen. Disse
er ikke synligt ildpåvirkede. Anlægget er snittet vest-øst, set fra syd.
Tegninger: T13,T15
A108
Grube, Nedgravning, Udateret
Anlægget er placeret i Felt A (syd). Cirkulært anlæg, Ø=100 x 73cm D=15cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over
undergrund. 7: Mørkt gråbrunt, let sandet muld. Undergrund: Gult til gulbrunt sand. I den opgravede fyld fandtes ca. 5
sten, samt 5 sten i fladen. Anlægget er snittet vest-øst, set fra syd.
Tegninger: T13,T15
A109
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt A (syd). Cirkulært anlæg Ø=170 x165cm D=40cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over
undergrund. 4: Sort trækulsblandet muld. Undergrund: Gult til gulbrunt sand. I den opgravede fyld fandtes ca. 100 sten.
Anlægget er snittet vest-øst, set fra syd.
Tegninger: T13,T15
Foto: 1/12,1/13
A110
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt A (syd). Ovalt anlæg Ø=140 x107cm D=20cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over
undergrund. 4: Sort trækulsblandet muld. Undergrund: Gult til gulbrunt sand. Anlægget er snittet vest-øst, set fra syd.
Tegninger: T13,T15
A111
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt A (syd). Ovalt anlæg Ø=110 x 72cm D=15cm (nord) og 24 cm (syd). Anlægget består af 1
fyldskifte over undergrund. 1: Gråbrun heterogent sandet muld, blandet med sort trækulsholdigt sandet muld.
Undergrund: Gult til gulbrunt sand. Anlægget er snittet nord-syd, set fra vest.
Tegninger: T13,T15
A112
Grube, Affaldsgrube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt A (syd). Cirkulært anlæg, Ø=95 x 84cm D=24cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over
undergrund. 2: Lyst gråbrunt sandet muld. Undergrund: Gult til gulbrunt sand. Anlægget er snittet nord-syd, set fra vest.
Tegninger: T13,T15
Foto: 1/18,1/19

side 80

NÆSTVED MUSEUM
A113
Grube, Affaldsgrube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt A (syd). Ottetals-formet anlæg, Ø=240 x 115cm og 240 x 125cm D=30cm. Anlægget består
af to fyldskifter over undergrund. 1: Gråbrunt, heterogent, sandet muld, blandet med sort trækulsholdigt sandet muld. 2:
Lyst gråbrunt, sandet muld. Undergrund: Gult til gulbrunt sand. I den opgravede fyld i vest (lag 2) fandtes 5 knytnæve
store sten. Ingen sten fandtes i den opgravede fyld i øst, men der fandtes 5 knytnævestore sten i fladen. Anlægget er
snittet vest-øst, set fra syd.
Tegninger: T12,T15
A114
Grube, Affaldsgrube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt A (syd). Ovalt anlæg Ø=145 x 120cm D=33cm. Anlægget består af 3 fyldskifter over
undergrund. 2: Lyst gråbrunt sandet muld. 1: Gråbrunt sandet muld, heterogent, blandet med sort trækulsholdigt sandet
muld. 4: Sort trækulsblandet muld. Undergrund: Gult til gulbrunt sand. I den opgravede fyld fandtes ca. 10
knytnævestore sten. Anlægget er snittet sydvest-nordvest, set fra sydøst.
Tegninger: T12,T15
Foto: 1/14,1/15
A115
Grube, Affaldsgrube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt A (syd). Ovalt anlæg Ø=130 x 80cm D=30cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over
undergrund. 5: Gulbrunt, let sandet muld, mod bunden heterogent, opblandet med undergrundsmateriale. Undergrund:
Gult til gulbrunt sand. I fladen fandtes 5 knytnævestore sten. Ingen i opgravet fyld. Anlægget er snittet vest-øst, set fra
syd.
Tegninger: T12,T15
A116
Grube, Affaldsgrube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt A (syd). Ovalt anlæg Ø=142 x 100cm D=43cm. Anlægget består af to fyldskifter over
undergrund. 2: Lyst gråbrunt sandet muld. 5: Gulbrunt, let sandet muld, mod bunden opblandet med
undergrundsmateriale. Undergrund: Gult til gulbrunt sand. I den opgravede fyld fandtes næsten ingen sten. Anlægget er
snittet nordvest-sydøst, set fra sydvest.
Tegninger: T12,T15
A117
Grube, Affaldsgrube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt A (syd) Ovalt anlæg skåret af maskine, Ø=100 x 90cm D=31cm. Anlægget består af 2
fyldskifter over UG. 1: Heterogent, gråbrunt sandet muld, iblandet sort trækulsholdigt, sandet muld. 5: Gulbrunt let
sandet muld, mod bunden opblandet med undergrundsmateriale. UG: Gult til gulbrunt sand. I fylden fandtes ca. 10
knytnævestore sten, tydeligt sodsværtede. Anlægget er snittet nord-syd, set fra vest.
Tegninger: T12,T15
A118
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt A (nord). Cirkulært anlæg Ø=136cm D= 30cm. Anlæggets topkote er Felt As fikspunkt (M3)
-21cm. Anlægget består af to fyldskifter over undergrund. 1: Sort humøst, let leret sand, trækulsholdigt med brændte
sten og stenfragmenter. 2: Lidt diffust, mørkt brungråt sand, muligvis farvet ved nedsivning. Undergrund: Brungult
sand. I den opgravede fyld fandtes ca. 10 knytnæve store sten. Anlægget er snittet øst-vest, set fra syd.
Tegninger: T10,T11
A119
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt A (nord). Langovalt anlæg Ø=120 x 200cm D= 25 cm. Anlæggets topkote er Felt As
fikspunkt (M3) -27cm. Anlægget består af to fyldskifter over undergrund. 1: Sort humøst, let leret sand, trækulsholdigt
med brændte sten og stenfragmenter. 2: Lidt diffust, mørkt brungråt sand, muligvis farvet ved nedsivning. Undergrund:
Brungult sand. I den opgravede fyld fandtes ca. 20-25 knytnæve store sten. Anlægget er snittet nordvest-sydøst, set fra
sydvest.
Tegninger: T10,T11

side 81

NÆSTVED MUSEUM

A120
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt A (nord). Ovalt anlæg Ø=180 x 130cm D= 40cm. Anlæggets topkote er Felt As fikspunkt
(M3) -62cm Anlægget består af to fyldskifter over undergrund. 4: Gråbrunt til mørkt gråbrunt, sandet muld med lidt
trækul. 1: Sort humøst, trækulsholdigt, let leret sand, med brændte sten og stenfragmenter. Undergrund: Brungult sand.
I den opgravede fyld fandtes ca. 25 knytnæve store sten. Anlægget er snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T10,T11
A121
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt A (nord). Ovalt anlæg Ø=95 x 82cm. D= 30cm. Anlæggets topkote er Felt As fikspunkt
(M3) -79cm. Anlægget består af to fyldskifter over undergrund. 4: Gråbrunt til mørkt gråbrunt, sandet muld med lidt
trækul. 1: Sort, trækulsholdigt, humøst, let leret sand, med brændte sten og stenfragmenter. Undergrund: Brungult sand.
I den opgravede fyld fandtes ca. 15 knytnæve store sten. (NB. ca. halvdelen af denne fyld var allerede bortgravet med
maskine). Anlægget er snittet øst-vest, set fra syd.
Tegninger: T10,T11
A122
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt A (nord). Ovalt anlæg Ø=150 x 120cm. D= 30cm. Anlæggets topkote er Felt As fikspunkt
(M3) -79cm. Anlægget består af to fyldskifter over undergrund. 4: Gråbrunt til mørkt gråbrunt sandet muld med lidt
trækul. 1: Sort, trækulsholdigt, humøst, let leret sand, med brændte sten og stenfragmenter. Undergrund: Brungult sand.
I den opgravede fyld fandtes ca. 5 knytnæve store sten. Anlægget er snittet øst-vest, set fra syd.
A123
Grube, Nedgravning, Udateret
Anlægget er placeret i Felt A (nord). Ovalt anlæg Ø=70 x 50cm D= 10cm. Anlæggets topkote er Felt As fikspunkt (M3)
-97cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 5: Gråbrunt sandet muld. Undergrund: Brungult sand.
Anlægget er snittet øst-vest, set fra syd.
A124
Grube, Nedgravning, Udateret
Anlægget er placeret i Felt A (nord). Ovalt anlæg Ø=52 x 42cm. D= 10cm. Anlæggets topkote er Felt As fikspunkt
(M3) -73cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 5: Gråbrunt, sandet muld. Undergrund: Brungult sand.
Anlægget er snittet øst-vest, set fra syd.
Tegninger: T10,T11
A125
Grube, Nedgravning, Udateret
Anlægget er placeret i Felt A (nord). Let ovalt anlæg Ø=132 x 110cm. D= 21cm. Anlæggets topkote er Felt As
fikspunkt (M3) -113cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 5: Gråbrun, sandet muld. Noget diffust mod
bunden. Undergrund: Brungult sand. Anlægget er snittet øst-vest, set fra syd.
Tegninger: T10,T11
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A201
Kulturlag, Romersk Jernalder
Anlægget er placeret i Felt B. Laget er mindst 7,5 x 2,7m, men er ikke afgrænset mod syd og vest. Anlæggets topkote
er Felt Bs fikspunkt (M12) -74cm til -86cm. Anlægget består af mørkt gråbrunt fyld af humøst, sandet ler. På nogle
steder ses lag under kulturlaget: Øverst fint lysegråt sand, muligvis vandaflejret, herunder orangebrunt leret sand/gytje,
der er vandaflejret. Bunden af laget er ganske ujævn og sandsynligvis nedsivning i undergrund. Lagene herunder synes
naturligt aflejret. Mod afgrænsningen bliver laget lysere og mere diffust, til det bliver rent gråt sand. I laget ses flere
uregelmæssige koncentrationer af påkørt ler, brændt ler og sorte klatter, der alle er registreret som selvstændige anlæg.
Laget er snittet med maskine i østsiden langs med feltgrænsen.
Tegninger: T17,T18,T21
Foto: 1/2,1/3,1/4,1/5
Består:
Fund: X4: Sideskår, Romersk Jernalder; X5: Afslag, Udateret; X6: Afslag, Udateret; X15: Sideskår, Romersk Jernalder;
X16: Randskår, Romersk Jernalder; X17: Sideskår, Romersk Jernalder; X18: Sten, Udateret; X19: Afslag, Stenalder;
X319: Trækul, Udateret; X320: Trækul, Udateret; X321: Trækul, Udateret
A202
Produktionsanlæg, Ovn, Romersk Jernalder
Anlægget er placeret i Felt B. Amorft anlæg. Ø=650 x160cm. D=12cm. Anlæggets topkote er Felt Bs fikspunkt (M12) 62cm Anlægget består muligvis af tre forskellige anlæg, idet der ses 3 tilnærmelsesvist cirkulære partier af brændt ler,
flere af dem indeholdende keramik. Anlægget er gravet ned i A201. Anlægget består af 2 fyldskifter over lag A201. 1:
Let heterogent, kompakt lag af lyst gråt sand og rødbrændt ler. I det brændte ler ses keramik (kaldet keramik A). 2:
Homogent lyst gråt sand. Anlægget er snittet to steder. Snit 1: Øst-vest, set fra nord og Snit 2: nordøst-sydvest, set fra
sydøst. Lagbeskrivelse er fra Snit 1. Tolkning: Anlægget tolkes som værende nedgravet i kulturlag A201. Selve
anlægget er formentlig 3 ovne, idet der findes tre koncentrationer af brændt ler i anlægget. Der fandtes yderligere
keramik i anlægget, men om ovnene er egentlige keramikovne er svært at sige, idet de ikke er specielt godt bevaret.
Tegninger: T18,T19,T20
Fund: X1: Sideskår, Romersk Jernalder; X2: Bundskår, Romersk Jernalder; X3: Randskår, Romersk Jernalder
A203
Depot-/Offerfund, Keramik, Romersk Jernalder
Anlægget er placeret i Felt B. Cirkulært anlæg Ø=40cm. Anlæggets topkote er Felt Bs fikspunkt (M12) -62cm
Anlægget består udelukkende af en koncentration af keramik, og kan derfor ikke nødvendigvis kaldes et anlæg, men af
tekniske årsager er det opført som sådan. Al keramik er hjemtaget.
Tegninger: T18,T19
Fund: X7: Sideskår, Romersk Jernalder
A204
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret i Felt B. Cirkulært anlæg Ø=38cm D= 11cm. Anlæggets topkote er Felt Bs fikspunkt (M12) 53cm. Anlægget består af 2 fyldskifter overundergrund. 4: Gråbrunt, let leret sand. Fund af keramik i/nær anlægget og
trækulsnister i fylden (Ej hjemtaget). 2: Heterogent, gråt til brungråt let humøst sand. Undergrund: Brungråt sand.
Anlægget er snittet nord-syd, set fra vest.
Tegninger: T18,T21
A205
Grube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt B. Langovalt anlæg Ø=250 x 150cm. D=28cm. Anlæggets topkote er Felt Bs fikspunkt
(M12) -46cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 4: Gråbrunt, let leret sand. Undergrund: Lyst sand
spættet med jernudfældning. Anlægget er snittet nord-syd, set fra vest.
Tegninger: T18,T21
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A206
Depot-/Offerfund, Keramik, Jernalder
Anlægget er placeret i Felt B. Anlæg udspringer af østprofil, Ø: minimum 300 cm. Anlæggets topkote er Felt Bs
fikspunkt (M12) -3cm. Keramikkoncentration som ikke nødvendigvis kan kaldes et anlæg, men af tekniske årsager er
det opført som sådan. Under denne en diffus sandsynligvis naturlig mørkfarvning af undergrunden. Denne kunne ikke
afgrænses yderligere i nogen retning. Keramikken er muligvis omrodet og i sekundært leje. Al keramik er hjemtaget.
Tegninger: T17,T18,T21
Fund: X10: Sideskår, Jernalder; X11: Afslag, Stenalder
A207
Udgår, Udateret
Udgår - Undergrundsfarvning
Tegninger: T17,T21
A208
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret i Felt B. Cirkulært anlæg Ø=44cm D= 13cm. Anlæggets topkote er Felt Bs fikspunkt (M12) 31cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1: Heterogen blanding af lyst gråt og gråt, meget let humøst
sand med enkelte trækulsnister, noget udvasket i siderne. Undergrund: Gråt sand spættet med jernudfældning. Anlægget
er snittet øst-vest set fra syd.
Tegninger: T17,T19
A209
Grube, Nedgravning, Udateret
Anlægget er placeret i Felt B. Langovalt anlæg Ø=215cm x 55cm. D= 30cm. Anlæggets topkote er Felt Bs fikspunkt
(M12) -56cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 2: Heterogent gråt til brungråt let humøst sand med
enkelte jernudfældninger, noget diffust afgrænset. Det er muligt at anlægget er nedvaskning, især i øst. Undergrund:
Lyst brungråt sand. Anlægget er snittet øst-vest, set fra syd.
Tegninger: T17,T21
A210
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt B. Cirkulært anlæg Ø=144cm D= 26cm. Anlæggets topkote er Felt Bs fikspunkt (M12) 70cm Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 1: Gråt, ret homogent, let humøst sand. 2: Sort, homogent sand
med store trækulsstykker og brændte sten af bjergart op til 20 cm i diameter. Trækulsprøve hjemtaget. Undergrund:
Lyst sand spættet med jernudfældning. Anlægget er snittet nord-syd, set fra vest.
Tegninger: T17,T19
Foto: 1/7
A211
Grube, Bund af Grube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt B. Nærmest rektangulært anlæg Ø=125 x 75cm D= 8cm for primært fyld. Anlæggets topkote
er Felt Bs fikspunkt (M12) -91cm. Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund. 6: Lyst gråbrunt leret sand dyreaktivitet. 4: Gråbrunt, let leret sand - primært fyld. 7: Meget lyst gråbrunt leret sand – nedsivning. Undergrund:
Brungråt sand. Anlægget er snittet sydvest-nordøst, set fra sydøst.
Tegninger: T17,T20,T21
A212
Udgår, Udateret
Udgår - Naturlig nedsivning.
Tegninger: T17,T19
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A213
Kulturlag, Vækstlag, Udateret
Anlægget er placeret i Felt B. Anlægget er placeret i feltets nordvest hjørne og måler minimum 800 x 600cm. D=13cm
Anlæggets topkote er Felt Bs fikspunkt (M12) -86cm. Anlægget er ikke afgrænset mod nord og vest. Ved snit fremkom
2 fyldskifter over undergrund. 2: Mørkt gråbrunt let sandet muld. 3: Brungråt humøst sand - nedsivning. Undergrund:
Lerfyldt, gråt sand. Anlægget er snittet øst-vest, set fra syd. Tolkning: Muligvis ikke et egentligt kulturlag, men rester af
det oprindelige vækstlag. Der fandtes intet antropogent i laget.
Tegninger: T16,T20
A214
Grube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt B. Amorft anlæg Ø=164 x 62cm. D= 36cm. Anlæggets topkote er Felt Bs fikspunkt (M12) 50cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. A: Heterogent, mellem gråbrunt let humøst sand med
trækulsnister. Mod bunden bliver fylden mere udvasket og lysere, næsten lysegråt. I fylden ses flere dyregange. B:
Området er meget udvasket og fyldt med dyregange og bliver derved meget diffust. Fyld af heterogent lysebrunt sand
med pletter af mellembrunt, humøst sand og lysebrunt/hvidt undergrundssand. Undergrund: Spættet lysebrunt og
hvidt/gråt sand. Anlægget er snittet øst-vest, set fra syd.
Tegninger: T14,T17
Foto: 1/6
A215
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt B. Amorft anlæg Ø=200 x 136cm. D= 40cm. Anlæggets topkote er Felt B´s fikspunkt (M12)
-29cm. Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund.. I den opgravede fyld fandtes ca. 10 sten. 4: Gråbrunt, til
mørkt gråbrunt, sandet muld med lidt trækul. Mulige dyregange i bunden. 1: Sort, trækulsholdigt, humøst let leret sand,
med brændte sten og stenfragmenter. Mulige dyregange i bunden. 2: Lidt diffust, mørkt brungråt sand, mulig
nedsivning mod undergrund. Undergrund: Brungult sand. Den "sydlige hale" kan muligvis være et selvstændigt anlæg,
men dette er ikke entydigt. Anlægget er snittet nordøst-sydvest, set fra sydøst.
Tegninger: T11,T16
Fund: X322: Trækul, Udateret
A216
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt B. Cirkulært anlæg Ø=70cm D= 27cm. Anlæggets topkote er Felt Bs fikspunkt (M12) -58cm
Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 2: Mørkt gråbrunt let sandet muld. 1: Meget mørkt, næsten sort
trækulsblandet muld, let sandet. Undergrund: Lerfyldt gråt sand. Anlægget er snittet øst-vest, set fra syd.
Tegninger: T14,T16
Foto: 1/8,1/9
Fund: X323: Trækul, Udateret
A217
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret-Udateret
Anlægget er placeret i Felt B. Cirkulært anlæg Ø=93cm D= 35cm. Anlæggets topkote er Felt Bs fikspunkt (M12) -44cm
Anlægget består af heterogent, lyst gråt og lyst brunt, humøst sand med varmepåvirkede sten af bjergart, op til 12cm i
diameter. Grænsen mod undergrunden er noget udvasket, og der ses en del dyregange i bunden af anlægget.
Undergrund: Brungult sand. Anlægget er snittet øst-vest, set fra syd.
Tegninger: T14,T16
A218
Kulturlag, Udateret
Rest af Kulturlag. Anlægget er placeret i Felt B. Lagets udbredelse er mindst Ø=8 x 3,5m. D=max. 2cm. Anlæggets
topkote er Felt Bs fikspunkt (M12) -86cm. Laget tolkes som rest af kulturlag i lavning.
Tegninger: T14,T16,T17

side 85

NÆSTVED MUSEUM
A300
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt C (syd). Rundt anlæg, ca.50 x 54 cm. Snit= 54cm. D= 15cm. Anlæggets topkote er Felt Cs
fikspunkt (M120) + 20cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1: Let heterogent, gråbrunt, let humøst og
let leret sand. Få trækulsnister. Undergrund: Gulbrunt, let leret sand. Anlægget er snittet nordsyd, set fra vest.
Tegninger: T108,T112
A301
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt C (syd). I fladen stort amorft anlæg. Det egentlige anlæg fremkom ved snit. Rundt anlæg,
ca. 50 x 50cm. Ø= 50cm. D= 8cm. Anlæggets topkote er Felt Cs fikspunkt (M120) + 15cm. Anlægget består af 1
fyldskifte over UG. 1: Gråbrunt, heterogent, kompakt sand med nister af trækul. Undergrund: Gulbrunt, leret sand.
Anlægget er snittet nord-syd, set fra vest.
Tegninger: T108,T114
A302
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt C (syd). Rundt anlæg, ca.54 x 50cm. Ø= 54cm. D= 17cm. Anlæggets topkote er Felt Cs
fikspunkt (M120) + 8cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1: Mørkt gråbrunt, let humøst sand, ganske
let udvasket, enkelte trækulsnister. Undergrund: Gulbrunt, let leret sand. Anlægget er snittet nord-syd, set fra vest. NB: I
fladen er det ikke muligt at afgrænse A302 mod profilen i syd.
Tegninger: T108,T114
Foto: 1/333,1/334
A305
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt C (syd). Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg, ca.50 x 50cm. Ø= 50cm. D= 16cm. Anlæggets
topkote er ikke angivet. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 1: Mørkt gråbrunt, let humøst sand med
trækulsnister, let heterogent. 2: Som lag 1, men bare lysere og nedsivet i lag 3. Desuden få trækulsnister. Undergrund:
Gulbrunt, let leret sand. Anlægget er snittet nord-syd, set fra vest.
Tegninger: T108,T112
A306
Stolpehul, Udateret
Mulig bund af stolpehul. Anlægget er placeret på Felt C (syd). Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg, ca. 50 x 50cm. Ø=
50cm. D= 13cm. Anlæggets topkote er Felt Cs fikspunkt (M120) + 0cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over
undergrund. 1: Gråbrunt, let humøst sand. Enkelte trækulsnister. Undergrund: Gulbrunt, let leret sand. Anlægget er
snittet nord-syd, set fra vest.
Tegninger: T108,T114
Foto: 1/335,1/336
A307
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt C (syd). Cirkulært anlæg, ca. 30 x 32cm.Ø= 32cm. D= 13cm. Anlæggets topkote er Felt Cs
fikspunkt (M120) - 9cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1: Let heterogent, mørkt gråbrunt, let humøst
sand med trækulsnister. Undergrund: Gulbrunt, let leret sand. Anlægget er snittet nord-syd, set fra vest.
Tegninger: T108,T112
Foto: 1/337,1/338
A308
Grube, Udateret
Er tegnet sammen med A352 og A353. Et større mørkfarvet lag, hvor der ved snit fremkom 3 gruber. Anlægget er
placeret på Felt C (syd). Ø= 114cm. D= 30cm. Anlæggets topkote er Felt Cs fikspunkt (M120) -9cm. Anlægget består
af 1 fyldskifte over undergrund. 3: Gråbrunt, let humøst og let leret sand. Enkelte trækulsnister. Undergrund af brungult,
let leret sand med mørkere brungule pletter. Anlægget er snittet nordsyd, set fra vest.
Tegninger: T108,T114
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A309
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt C (syd). Aflangt anlæg, ca.105 x 50cm. Ø= 40cm. D= 14cm. Anlæggets topkote er Felt Cs
fikspunkt (M120) - 5cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1: Let heterogent, mørkt gråbrunt, let humøst
sand med trækulsnister. Undergrund: Gulbrunt, let leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T108,T112
Foto: 1/339
A311
Grube, Udateret
Amorf grube der skæres af moderne dræn i vest. Anlægget er placeret på Felt C (syd). Ca.260 x 100cm. Ø= 260cm. D=
28 cm. Anlæggets topkote er Felt C´s fikspunkt (M120) - 7cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 1:
Lyst gråbrunt, let leret sand; enkelte trækulsnister. 2: Meget lyst, hvidgråt, leret sand. Undergrund: Mørkt gulbrunt, leret
sand. 4: Mørkt gråbrunt, sandet muld, heterogent med mørkt gulbrunt undergrundssand - opfyld i moderne dræn.
Anlægget er snittet NØ-SV, set fra nordvest.
Tegninger: T108,T112
A312
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt C (syd). Aflangt anlæg, ca.120 x 50cm. Ø= 105cm. D= 10cm. Anlæggets topkote er Felt
C´s fikspunkt (M120) - 14cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 1: Mørkegråt, humøst, let leret sand. 2:
Hvidgråt, hårdt sand, rimeligvis undergrund, natur. Undergrund: Lyst grågult sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra
nord.
Tegninger: T108,T114
A313
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt C (syd). Aflangt anlæg, ca.154 x 80cm. Ø= 160cm. D= 15cm. Anlæggets topkote er Felt
C´s fikspunkt (M120) - 11cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 1: Gråbrunt, leret sand, diffust
afgrænset mod fyld 2, tydeligere afgrænset mod undergrund. 2: Lyst gråbrunt, leret sand med enkelte orange
jernudfældninger. Muligvis naturlig farvevariation indenfor samme lag som fyld 1. Ikke så tydeligt afgrænset mod
undergrund. Undergrund: Lyst gulbrunt til gulbrunt, leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra øst. Hele anlægget er
rimeligvis én nedgravning og farvevariationerne i fylden synes uden betydning.
Tegninger: T108,T112
A315
Ikke beskrevet, Udateret
Rundt anlæg, ca.75 x 85 cm. Anlæggets topkote er Felt C’s fikspunkt (M120) + 21cm.
Tegninger: T108
A316
Grube, Udateret
Stort aflangt, amorft anlæg, hvori der er foretaget 3 snit på tværs. (Nedgravning/grube?). Snit 1: Anlægget er placeret på
Felt C (syd). Snit= 148 cm. D= 23 cm. Anlæggets topkote er Felt C’s fikspunkt (M120) + 14 cm. Anlægget består af 1
fyldskifte over UG. 1) Mørkt gråbrunt, heterogent, let humøst og leret sand. Enkelte nister af trækul. Den sydlige
halvdels bund ser ret gennemvasket ud. UG af lyst brungult sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest. Snit 2: Anlægget
er placeret på Felt C (syd). Snit= 134 cm. D= 18 cm. Anlæggets topkote er Felt C’s fikspunkt (M120) + 14 cm.
Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Gråbrunt, heterogent, let humøst og leret sand. Enkelte nister af trækul.
Den sydlige halvdels bund ser ret gennemvasket ud. 2) Som ovenfor, bare lyst gråbrunt og iblandet undergrund. UG af
lyst brungult sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest. Snit 3: Anlægget er placeret på Felt C (syd). Ø= 150 cm. D=
16 cm. Anlæggets topkote er Felt C’s fikspunkt (M120) + 14 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1)
Som A316, Snit 2, lag 1, bare mere brunligt og en anelse mere homogent og humøst. Øst for stiplet linje ses næsten ren
muld. Undergrund af lyst brungult sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T108,T113
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A317
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Mulig bund af kogestensgrube. Anlægget er placeret på Felt C (syd). Rundt anlæg, ca.115 x 105 cm. Ø= 115 cm. D= 1
cm. Anlæggets topkote er Felt C’s fikspunkt (M120) + 40 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund.
Undergrund af gulbrunt, let leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra V. Anlægget kan kun ses i fladen og er således
under 1 cm i dybden. I fladen er der trækulsnister og brændte sten, og fladen er mørkfarvet/sodet.
Tegninger: T108,T114
A318
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt C (syd). Ovalt anlæg, ca.40 x 50 cm. Ø= 40 cm. D= 16 cm. Anlæggets topkote er Felt C’s
fikspunkt (M120) + 55 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, homogent sand, nister af trækul.
Undergrund af gulbrunt ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T108,T114
A319
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Mulig bund af kogestensgrube. Anlægget er placeret på Felt C (syd). Kun synligt i fladen, ca. 120 x 100 cm. Fladen er
sodet med masser af trækulsnister. Anlæggets topkote er Felt C’s fikspunkt (M120) + 35 cm. Anlægget består af 1
fyldskifte over undergrund. Undergrund af gulbrunt, let leret sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T108,T114
Foto: 1/342,1/343
A320
Stolpehul, Stenalder
Formentlig natur/stenspor. Anlægget er placeret på Felt C (syd). Rundt anlæg, ca.70 x 75 cm. Ø = 70 cm. D= 26 cm.
Anlæggets topkote er Felt C’s fikspunkt (M120) + 31 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 1)
Gråbrunt, humøst sand. 2) Mørkt gulbrunt, let leret sand. Indslag af undergrund og skørnet sten. Undergrund af lyst
brungult sand med lidt mørke pletter af brungult sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T108,T114
Foto: 1/340,1/341
Fund: X32: Flække, Stenalder
A321
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt C (syd). Let ovalt anlæg, ca.25 x 35 cm. Ø = 25 cm. D= 18 cm. Anlæggets topkote er Felt
C’s fikspunkt (M120) + 27 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Lyst gråbrunt, let humøst, let leret
sand, heterogent. Indslag af undergrundssand og sodning. Trækulsnister og stumper. Undergrund af brungult, let leret
sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T108,T114
Foto: 1/344,1/345
Fund: X326: Trækul, Udateret
A324
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt C (syd). Amorft aflangt anlæg, ca.220 x 80 cm. Ø = 250 cm. D= 12 cm. Anlæggets topkote
er Felt C’s fikspunkt (M120) - 11 cm. Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund. 1) Mørkt gråbrunt til gråbrunt,
let leret sand. 2) Heterogent, mørkt til meget mørkt, let leret sand; diffust afgrænset; dyreaktivitet og nedvaskninger. 3)
Heterogent, mørkt og lyst gråbrunt, leret sand - dyregang. Undergrund af mørkt gulbrunt, let leret sand. Anlægget er
snittet N-S, set fra vest. I profil er anlægget tydeligt længere end indridsning. Imidlertid er det meget diffust i fladen.
Selv med profilen er bedre indridsning derfor umulig. Som indridset bestod anlægget af to dele, N og S, men denne
opdeling kan ikke genfindes i profil. Se endvidere bemærkning ved A325.
Tegninger: T108,T112
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A325
Grube, Udateret
Grube/Grøft? Anlægget er placeret på Felt C (syd). Aflangt anlæg, 220 x 68 cm. Ø = 270 cm. D= 24 cm. Anlæggets
topkote er Felt C’s fikspunkt (M120) - 2 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Mørkt gråbrunt, meget
fast, meget leret sand. Enkelte nister af trækul. I syd heterogent med orange pletter, rimeligvis naturlige
jernudfældninger. Tydeligt afgrænset mod undergrund. 3) Mørk gråbrun muld, opfyld i moderne grøft. 4) Dyregang, se
A324. Undergrund (2) af lyst gulbrunt til lyst grågult, meget leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest. Anlægget
afgrænses i nord af moderne drængrøft, i syd af dyregangsområde ved A324. A325 og A324 ligger i forlængelse af
hinanden og adskilles alene af dyregangsarealet, ikke af uforstyrret undergrund. De to anlæg kan derfor være et
sammenhængende fænomen. Begge er tydeligt større i profil, end som oprindeligt indridset i fladen. A324 og A325 er
velafgrænsede nedad, men ikke særligt genkendelige som gruber på formen. Der er rimeligvis tale om menneskeskabte
nedgravninger jvf. den skarpe overgang, men måske ikke gruber. (Grøftebund?).
Tegninger: T108,T113
A326
Ikke beskrevet, Udateret
Anlægget er placeret på Felt C (midt). Aflangt anlæg, der kommer ud af vestre feltprofil, ca.75 x 85 cm. Anlæggets
topkote er Felt C’s fikspunkt (M120) + 77 cm.
Tegninger: T109
A328
Grube, Udateret
Nedgravning/grube. Anlægget er placeret på Felt C (midt). Aflangt anlæg, ca.160 x 60 cm. Ø = 140 cm. D= 22 cm.
Anlæggets topkote er Felt C’s fikspunkt (M120) + 28 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Lyst
gråbrunt, svagt humøst, let leret sand. Enkelte trækulsnister. Undergrund af gulbrunt, sandet ler, heterogent. Anlægget
er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T109,T114
A330
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt C (midt). Aflangt anlæg, ca.160 x 82 cm. Ø = 154 cm. D= 18 cm. Anlæggets topkote er
Felt C’s fikspunkt (M120) + 34 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Heterogent, mørkt gråbrunt og
gråbrunt, sandet ler, med enkelte trækulsnister og talrige gule nister, jernudfældninger. Undergrund af lyst gråt til
brungråt, meget leret sand. Anlægget er snittet SV-NØ, set fra sydøst.
Tegninger: T109,T113
A331
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt C (midt). Amorft anlæg, 220 x 130 cm. Snit= 202 cm. D= 12 cm. Anlæggets topkote er
Felt C’s fikspunkt (M120) + 27 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 1) Gråbrunt, let leret sand. 2)
Mørkt gråbrunt, let leret sand. Undergrund af hvidgråt, let leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T109,T113
A332
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt C (midt). Stort amorft anlæg, der kommer ud af østre feltprofil ca.375 x 350 cm. Ø= 230
cm. D=24 cm. Anlæggets topkote er Felt C’s fikspunkt (M120) + 5 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over
undergrund. 1) Gråbrunt, homogent sand med trækulsnister og stumper. Undergrund af lyst gulbrunt sand. Anlægget er
snittet SV-NØ, set fra sydøst.
Tegninger: T109,T111
Fund: X327: Trækul, Udateret
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A333
Grube, Udateret
Tegnet sammen med A354. Anlægget er placeret på Felt C (midt). Ovalt anlæg, ca.90 x 55 cm. Snit= 68 cm. D= 14 cm.
Anlæggets topkote er Felt C’s fikspunkt (M120) + 14 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over Undergrund. 1)
Gråbrunt, let humøst og let leret sand, Let sodet. Trækulsnister og stumper. Undergrund af brungult til gulgråt, let leret
sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T109,T111
A334
Grube, Udateret
Bund af nedgravning. Anlægget er placeret på Felt C (midt). Ovalt anlæg, ca.90 x 50 cm. Ø = 70 cm. D= 6 cm.
Anlæggets topkote er ikke angivet. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Lyst gråbrunt, svagt humøst og
let leret sand. Trækulsnister. Undergrund af gulbrunt, let leret sand, lysere og mørkere nuancer. Anlægget er snittet N-S,
set fra øst.
Tegninger: T109,T111
A335
Grube, Udateret
Nedgravning. Anlægget er placeret på Felt C (syd). Aflangt anlæg, ca.195 x 65 cm. Ø= 138 cm. D= 34 cm. Anlæggets
topkote er Felt C’s fikspunkt (M120) + 19 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Lyst gråbrunt,
homogent sand. Undergrund af gulbrunt, leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T109,T114
A336
Ikke beskrevet, Udateret
Ovalt anlæg, ca.80 x 50 cm. Anlæggets topkote er Felt C’s fikspunkt (M120) + 27 cm.
Tegninger: T109
A338
Stolpehul, Udateret
Mulig bund af stolpehul/natur. Anlægget er placeret på Felt C (syd). Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg, ca.24 x 25 cm.
Ø= 24 cm. D= 5 cm. Anlæggets topkote er Felt C’s fikspunkt (M120) + 26 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over
undergrund. 1) Lyst gråt, leret sand. Undergrund af lyst gulbrunt, leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Meget diffust afgrænset, kan være natur.
Tegninger: T109,T113
A340
Grube, Udateret
Grube med stolpehul eller grube og natur (dyregang). Anlægget er placeret på Felt C (midt). Rundt anlæg, ca.80 x 85
cm. Ø= 85 cm. D= 10 cm. Anlæggets topkote er Felt C’s fikspunkt (M120) + 54 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter
over undergrund. 1) Mørkt brungråt, let leret sand (stolpe?) 2) Lyst grågult, let leret sand (grube). Undergrund af lyst
gulbrunt, let leret sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T109,T111
Foto: 1/352,1/353
A341
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt C (midt). Ovalt anlæg, ca.35 x 65 cm. Ø = 35 cm. D= 20 cm. Anlæggets topkote er Felt
C’s fikspunkt (M120) + 61 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Brungråt, heterogen blanding af let
leret muld og sand. Trækulsnister. Let udvasket. Undergrund af brungult, let sandet ler, blandet med lyst sand.
Anlægget er snittet Ø-V, set fra N.
Tegninger: T109,T111
Foto: 1/346,1/347
Fund: X328: Trækul, Udateret
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A342
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt C (midt). Rundt anlæg, ca.28 x 30 cm. Ø= 28 cm. D= 8 cm. Anlæggets topkote er Felt C’s
fikspunkt (M120) + 52 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Lyst gråt, leret sand med enkelte
trækulsnister. Undergrund af brungult, let sandet ler, blandet med lyst sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T109,T111
Foto: 1/348,1/349
A343
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt C (midt). Rundt anlæg, ca.30 x 30 cm. Ø= 30 cm. D= 20 cm. Anlæggets topkote er Felt
C’s fikspunkt (M120) + 52 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Lyst gråt til gråt, heterogent, let
leret sand. Trækulsnister. En smule udvasket. Undergrund af lyst gulbrunt sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T109,T111
Foto: 1/350,1/351
A344
Grube, Stenalder
Grube med stolpehul. Anlægget er placeret på Felt C (midt). Ovalt anlæg, 90 x 58 cm. Ø= 90 cm. D= 29 cm. Anlæggets
topkote er Felt C’s fikspunkt (M120) + 19 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Lysegråt, leret sand.
Undergrund af lyst gulgråt, let leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T109,T114
Foto: 1/331,1/332
Fund: X25: Flække, Stenalder
A345
Grube, Grube, Udateret-Udateret
Oval grube/stolpehul? Anlægget er placeret på Felt C (midt). Ovalt anlæg, 85 x 70 cm. Snit= 83 cm. D= 30 cm.
Anlæggets topkote er Felt C’s fikspunkt (M120) + 19 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 1) Lyst
gråbrunt, leret sand. 2) Lyst brungråt, leret sand. Undergrund af mørkt gulbrunt, leret sand. Anlægget er snittet N-S, set
fra øst.
Tegninger: T109,T111
Foto: 1/329,1/330
A348
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt C (nord). Rundt anlæg, ca.36 x 30 cm. Ø= 36 cm. D= 26 cm. Anlæggets topkote er Felt
C’s fikspunkt (M120) + 30 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Homogent, mørkt gråbrunt sand
med trækul og brændt ler. Undergrund af lyst brungult sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T110,T114
A349
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt C (midt). Ovalt anlæg, ca.70 x 50 cm. Ø= 70 cm. D= 11 cm. Anlæggets topkote er Felt C’s
fikspunkt (M120) + 32 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Lyst gråbrunt, leret sand, diffust
afgrænset. Især i syd, enkelte trækul. Undergrund af lyst gulbrunt, let leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T109,T114
Fund: X329: Trækul, Udateret
A352
Grube, Udateret
Er tegnet sammen med A353 og A308. Et større mørkfarvet lag, hvor der ved snit fremkom 3 gruber. Anlægget er
placeret på Felt C (syd). Ø= 110 cm. D= 30 cm. Anlæggets topkote er ikke angivet. Anlægget består af 1 fyldskifte over
undergrund. 2) Lyst gråbrunt, let humøst og let leret sand. Enkelte trækulsnister. Indslag af lidt mørkere partier og
undergrundssand. Undergrund af brungult, let leret sand med mørkere brungule pletter. Anlægget er snittet N-S, set fra
vest.
Tegninger: T108,T114
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A353
Grube, Udateret
Er tegnet sammen med A352 og A308. Et større mørkfarvet lag, hvor der ved snit fremkom 3 gruber. Anlægget er
placeret på Felt C (syd). Ø= 74 cm. D= 29 cm. Anlæggets topkote er ikke angivet. Anlægget består af 1 fyldskifte over
undergrund. 1) Lyst gråbrunt, let humøst og let leret sand. Enkelte trækulsnister. Undergrund af brungult, let leret sand
med mørkere brungule pletter. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T108,T114
A354
Grube, Udateret
Bund af nedgravning. Tegnet sammen med A333. Anlægget er placeret på Felt C (midt). Rundt anlæg, 62 x 65 cm. Ø=
62 cm. D= 6 cm. Anlæggets topkote er ikke angivet. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 2) Lyst gråbrunt,
let humøst og let leret sand. Enkelte trækulsnister. Undergrund af brungult til gulgråt, let leret sand. Anlægget er snittet
Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T109,T111
A404
Stolpehul, Stenalder
Anlægget er placeret på Felt D. Let aflangt anlæg, ca. 50 x 35 cm. Ø= 42 cm. D= 32 cm. Anlæggets topkote er Felt D´s
fikspunkt (M144) + 58 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Gråbrun, heterogen, sandet muld med
trækul. Forstyrret af dyregange. Undergrund af gulbrunt sand. Anlægget er snittet NØ-SV, set fra nordvest.
Tegninger: T115,T120
Fund: X26: Flække, Stenalder
A410
Grube, Udateret
Nedgravning med muligt stolpehul. Anlægget er placeret på Felt D. Aflangt anlæg, ca. 88 x 40 cm. Snit= 88 cm. D= 28
cm. Anlæggets topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 43 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1)
Gråbrunt, heterogent, sandet muld med nister af trækul og dyregange. Undergrund af gulbrunt sand. Anlægget er snittet
N-S, set fra vest.
Tegninger: T115,T120
A413
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt D. Aflangt anlæg, ca. 95 x 75 cm. Ø= 160 cm. D= 20 cm. Anlæggets topkote er Felt D´s
fikspunkt (M144) + 24 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Gråbrunt, homogent, sandet muld med
trækulsnister. Undergrund af lyst, gulbrunt sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T115,T120
:
A416
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube. Anlægget er placeret på Felt D. Rundt anlæg, ca. 125 x 125 cm. Ø= 124 cm. D= 30 cm. Anlæggets
topkote er Felt D's fikspunkt (M144) + 81 cm. Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund. 1) Heterogent, lyst
gulgråt, meget let leret sand med trækulsnister. (Undergrundsblandet) 2) Heterogent, gråt, let leret sand med
trækulsnister og ildskørnede sten. Der har været en høj varmepåvirkning på stenene og de fleste er sintret. 3) Trækulslag
med dyregange i bunden. Undergrund af lyst, orangeplettet, let leret sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T115,T119
Foto: 1/321,1/322
Fund: X331: Trækul, Udateret
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A419
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube. Anlægget er placeret på Felt D. Rundet anlæg, ca. 175 x 150 cm. Ø= 175 cm. D= 26 cm. Anlæggets
topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 80 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 1) Let leret, delvist let
humøst sand. Trækulsnister/stumper. Spor af dyregange. Synes at være undergrundslag der er trukket hen over
kogestensgruben, evt. ved pløjning. 2) Mørkt gråbrunt til sort, let humøst sand. Meget trækul og mange sort- og
skørbrændte sten op til 20 cm. Også mange ildsprængte sten tyder på høj temperatur i gruben. Undergrund af brungult
leret sand med rødgule pletter. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord. Trækulsprøve hjemtaget..
Tegninger: T115,T119
Fund: X332: Trækul, Udateret; X414: Floteret materiale, Udateret; X415: Floteret materiale, Udateret
A420
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube. Anlægget er placeret på Felt D. Rundet anlæg, ca. 155 x 150 cm. Ø= 149 cm. D= 24 cm. Anlæggets
topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 70 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 1) Let leret, delvist let
humøst sand. Trækulsnister/stumper. Spor af dyregange. Synes at være undergrundslag der er trukket hen over
kogestensgruben, evt. ved pløjning. 2) Mørkt gråbrunt til sort, let humøst sand. Meget trækul og mange sort- og
skørbrændte sten op til 20 cm. Også mange ildsprængte sten tyder på høj temperatur i gruben. Undergrund af brungult
leret sand med rødgule pletter. Anlægget er snittet NØ-SV set fra nordvest.
Tegninger: T115,T119
Foto: 1/287,1/301,1/302,1/303,1/304,1/305
Fund: X333: Trækul, Udateret
A421
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube. Anlægget er placeret på Felt D. Aflangt anlæg, ca. 175 x 150 cm. Ø= 175 cm. D= 26 cm. Anlæggets
topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 91 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 1) Let leret, delvist let
humøst sand. Trækulsnister/stumper. Spor af dyregange. Synes at være undergrundslag der er trukket hen over
kogestensgruben, evt. ved pløjning. 2) Mørkt gråbrunt til sort, let humøst sand. Meget trækul og mange sort- og
skørbrændte sten op til 20 cm. Også mange ildsprængte sten tyder på høj temperatur i gruben. Undergrund af brungult
leret sand med rødgule pletter. Anlægget er snittet NØ-SV set fra nordvest. Trækulsprøve hjemtaget.
Tegninger: T115,T119
Foto: 1/323,1/324
Fund: X334: Trækul, Udateret
A422
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube. Anlægget er placeret på Felt D. Rundet anlæg, ca. 165 x 175 cm. Ø= 133 cm. D= 20 cm. Anlæggets
topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 89 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 1) Heterogent, lyst
gråt til gråt, meget let leret sand, spættet med nister af trækul og enkelte fragmenter af ildskørnede, smuldrede sten. Der
er fundet ubrændt flint i laget. 2) Heterogent, mørkt brungråt til sort lag af trækulsnister og meget let leret sand. I laget
er op til ca. 15 cm store, ildskørnede, varmepåvirkede og sprængte sten af bjergart. (Stor/høj varmepåvirkning).
Undergrund af lyst brungult, spættet, meget let leret sand med orange pletter og gråbrune pletter af muld (dyregange).
Anlægget er snittet Ø-V set fra nord
Tegninger: T115,T120
Foto: 1/313,1/314
Fund: X335: Trækul, Udateret
A423
Grube, Grube, Udateret
Nedgravning. Anlægget er placeret på Felt D. Aflangt anlæg, ca. 205 x 80 cm. Ø= 148 cm. D= 16 cm. Anlæggets
topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 18 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Gråbrun, homogen,
sandet muld med trækulsnister og spor af rødder. Undergrund af gulbrunt sand. Anlægget er snittet NV-SØ, set fra
sydvest.
Tegninger: T116,T120
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A424
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube. Anlægget er placeret på Felt D. Rundet anlæg, ca. 135 x 125 cm. Ø= 132 cm. D= 27 cm. Anlæggets
topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 56 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 1) Heterogent, lyst
gråt til gråt, meget let leret sand, spættet med nister af trækul og enkelte fragmenter af ildskørnede, smuldrede sten. Der
er fundet ubrændt flint i laget. 2) Heterogent, mørkt brungråt til sort lag af trækulsnister og meget let leret sand. I laget
er op til ca. 15 cm store, ildskørnede, varmepåvirkede og sprængte sten af bjergart. (Stor/høj varmepåvirkning).
Undergrund af lyst brungult, spættet, meget let leret sand med orange pletter og gråbrune pletter af muld (dyregange).
Anlægget er snittet Ø-V set fra nord
Tegninger: T116,T119
1/287,1/288,1/289,1/290,1/291,1/292,1/293,1/294,1/295,1/296,1/301,1/302,1/303,1/304,1/305,1/306,1/307,1/308,1/309,
1/310
Fund: X336: Trækul, Udateret; X412: Floteret materiale, Udateret; X413: Floteret materiale, Udateret
A425
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Bund af kogestensgrube. (Ikke tegnet). Anlægget er placeret på Felt D. Rundet anlæg, ca. 150 x 125 cm. Ø= 145 cm.
D= 4 cm. Anlæggets topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 52 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. Der ses
meget trækul og ildskørnede sten i fladen, der ellers består af pletter af gråbrunt, let humøst sand og undergrundssand,
samt store sodede partier. I profil ses kun få cm af samme lag som i fladen. Undergrund af gulbrunt, let leret sand med
ormegange, der er trukket trækul ned i undergrunden. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord. Trækulsprøve hjemtaget.
Tegninger: T116,T119
Foto: 1/287,1/288,1/289,1/290,1/291,1/292,1/293,1/294,1/295,1/296,1/301,1/302,1/303,1/304,1/305
Fund: X337: Trækul, Udateret
A426
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube. Anlægget er placeret på Felt D. Rundet anlæg, ca. 175 x 150 cm. Ø= 155 cm. D= 22 cm. Anlæggets
topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 44 cm. Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund. 1) Let leret, delvist let
humøst sand. Trækulsnister/stumper. Undergrundslag der er trukket hen over gruben. 2) Mørkt gråbrunt til sort, let
humøst sand. Meget trækul og mange sort- og skørbrændte sten op til 20 cm. Også mange ildsprængte sten tyder på høj
temperatur i gruben. Undergrund af brungult leret sand med rødgule pletter. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord
Tegninger: T116,T119
1/287,1/288,1/289,1/290,1/291,1/292,1/293,1/294,1/295,1/296,1/297,1/298,1/301,1/302,1/303,1/304,1/305,1/311,1/312
Fund: X338: Trækul, Udateret
A427
Stolpehul, Stolpehul, Udateret
Bund af stolpehul. Anlægget er placeret på Felt D. Rundt anlæg, ca. 25 x 25 cm. Snit= 22 cm. D= 8 cm. Anlæggets
topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 34 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Gråbrunt, homogent,
sandet muld med spor af rødder. Undergrund af gulbrunt sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T116,T120
A430
Grube, Stenalder
Nedgravning med muligt stolpehul. Anlægget er placeret på Felt D. Aflangt, amorft anlæg, ca. 160 x 70 cm. Ø= 120
cm. D= 26 cm. Anlæggets topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 24 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over
undergrund. 1) Gråbrunt, homogent, sandet fyld med trækulsnister. 2) Gråbrunt, heterogent, sandet muld med
trækulsnister. Undergrund af gulbrunt sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest. Bemærk: Nedgravningen (1) minder
om A439, dog er der ikke fundet keramik.
Tegninger: T116,T120
Fund: X27: Afslag, Stenalder
A431
Vandteknisk anlæg, Dræn, Industritid-Nutid
Markdræn.
Tegninger: T116,T118
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A432
Udgår, Udateret
Ikke synlig i profil.
Tegninger: T116,T120
A433
Stolpehul, Udateret
Mulig bund af stolpehul. Anlægget er placeret på Felt D. Lille rundet anlæg, ca. 16 x 20 cm. Ø= 16 cm. D= 5 cm.
Anlæggets topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + (Ikke angivet) Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1)
Gråbrunt, leret sand, tydeligt afgrænset. Undergrund af mørkt gulbrunt, meget sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set
fra nord. A433 er for lille til at være et egentligt stolpehul, og kan være et skifte i undergrunden eller en muldrest.
Tegninger: T116,T120
A434
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt D. Aflangt anlæg, ca. 85 x 45 cm. Ø= 85 cm. D= 16 cm. Anlæggets topkote er Felt D´s
fikspunkt (M144) + 13 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Gråt, let leret sand, især i øst en hel del
trækulsnister; trækulsprøve her fra. Undergrund af mørkt gulbrunt, meget sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra
nord. Fylden er rimeligt tydeligt afgrænset mod undergrunden. Der er mere trækul i øst, men ingen klar opdeling i
forskellig fyld.
Tegninger: T116,T120
Fund: X339: Trækul, Udateret
A435
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt D. Rundt anlæg, ca. 50 x 50 cm. Ø= 38 cm. D= 17 cm. Anlæggets topkote er Felt D´s
fikspunkt (M144) + 13 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 1) Mørkt gråbrunt, let leret sand: fyld. 2)
Lyst gråbrunt, let leret sand: udvaskning. Undergrund af lyst gråt, let leret sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Fyld 1 er klart afgrænset mod fyld 2, men fyld 2 er diffust afgrænset mod undergrund.
Tegninger: T116,T120
A436
Grube, Udateret
Grube, gennemskåret af moderne dræn. Anlægget er placeret på Felt D. Ø= 105 cm. D= 14 cm. Anlæggets topkote er
Felt D´s fikspunkt (M144) + 20 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Homogent, lyst gråt til gråt, let
leret sand med trækulsnister. Laget er meget udvasket. Undergrund af gulbrunt plettet, let leret sand. Anlægget er snittet
NØ-SV, set fra sydøst.
Tegninger: T116,T118
Foto: 1/325,1/326
A437
Grube, Udateret
Aflang grube gennemskåret af moderne dræn. Anlægget er placeret på Felt D. Aflangt anlæg, ca. 125 x 75 cm. Snit=
115 cm. D= 9 cm. Anlæggets topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 14 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG.
1) Lyst gråt, let leret sand. 2) Heterogen nedgravning til dræn af mørkt gråbrunt, sandet og leret muld. Klatter af brunt
ler. Gulbrune sandblandinger. UG af gulbrunt, let leret sand. Anlægget er snittet NØ-SV, set fra sydøst. I NØ-delen af
lag 1 ses et mørkt gråbrunt, hårdt lag mod bunden. Muligvis en naturlig udfældning indenfor fyld 1. Dette lag er mørkt
gråbrunt og indtil 1 cm tykt.
Tegninger: T116,T118
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A439
Grube, Grube, oldtid
Anlægget er placeret på Felt D. Aflangt anlæg, ca. 125 x 70 cm. Ø= 122 cm. D= 19 cm. Anlæggets topkote er Felt D´s
fikspunkt (M144) + 30 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 1) Homogent, lyst gråt til gråt, let leret
sand med trækulsnister. Laget er meget udvasket. 2) Homogent, gråt til mørkt gråt, let leret sand med trækulsnister.
Laget er meget udvasket. Der er fundet keramiknister i gruben. Undergrund af gulbrunt plettet, let leret sand. Anlægget
er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T116,T118
Fund: X28: Sideskår, Oldtid; X340: Trækul, Udateret
A440
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube. Anlægget er placeret på Felt D. Rundet anlæg, ca. 140 x 175 cm. Ø = 155 cm. D= 18 cm. Anlæggets
topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 35 cm. Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund. 1) Lyst gråbrunt, let
humøst sand, partielt sodet, sort- og skørbrændte sten af bjergart. 2) Trækulslag. 3) Lyst gråbrunt, let humøst og let leret
sand med trækulsnister. Undergrund af lyst brungult, let leret sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord
Tegninger: T116,T121
Fund: X341: Trækul, Udateret
A441
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt D. Mindre anlæg, ca. 60 x 40 cm. Ø= 38 cm. D= 20 cm. Anlæggets topkote er Felt D´s
fikspunkt (M144) + 32 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Gråbrunt, heterogent sand.
Trækulsnister. Undergrund af lyst, gult sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T116,T118
A447
Grube, Koge-/ildgrube, Stenalder
Kogestensgrube. Anlægget er placeret på Felt D. Rundt anlæg, ca. 125 x 125 cm. Ø= 100 cm. D= 17 cm. Anlæggets
topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 41 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 1) Mørkt til meget
mørkt gråbrunt, let leret sand. Trækulsholdigt. Næsten ingen sten. 2) Næsten rent trækul. Undergrund af mørkt gulbrunt,
leret sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T116,T118
Foto: 1/319,1/320
Fund: X29: Flække, Stenalder; X342: Trækul, Udateret
A450
Grube, Udateret
Nedgravning/stolpehul? Anlægget er placeret på Felt D. Rundt anlæg, ca. 70 x 70 cm. Ø= 45 cm. D= 18 cm. Anlæggets
topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 46 cm. Meget diffust anlæg. Ingen klar afgrænsning. Der synes at være en svag
mørkfarvning i området lag 1. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Lyst gulbrunt sand, ganske svagt
humøst. Enkelte trækulsnister. Undergrund af lyst gulbrunt sand med rødgule pletter. Der ses ormegange med trækul.
Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T116,T119
A451
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube. Anlægget er placeret på Felt D. Rundt anlæg, ca. 125 x 145 cm. Ø= 146 cm. D= 16 cm. Anlæggets
topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 45 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Homogent, meget
brunsort sand, blandet med mange trækulsnister. Herudover brændte sten (høj varme), ildskørnede. Undergrund af
gulbrunt, leret sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T116,T118
Foto: 1/317,1/318
Fund: X343: Trækul, Udateret
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A452
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube. Trækulsprøve hjemtaget. I fladen ses undergrundssand med mange trækulsnister/stumper, og enkelte
ildskørnede sten. Endvidere indslag af let humøst sand. Anlægget er placeret på Felt D. Rundet anlæg, ca. 170 x 160
cm. Ø= 150 cm. D= 20 cm. Anlæggets topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 55 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter
over undergrund. 1) Undergrundssand, delvist blandet med lyst gråbrunt, let humøst sand. Trækulsnister/stumper Spor
af ormegange. 2) Meget sodet og trækulsholdigt lag med indslag af sodet, let muldholdigt sand. Ildsprængte og sort- og
skørbrændte sten af bjergart. Undergrund af lyst gulbrunt, leret sand med rødgule pletter. Lidt spor af ormegange fra
anlæg. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord
Tegninger: T116,T119
Fund: X344: Trækul, Udateret
A453
Naturfænomen, Dyregang, Udateret
Dyregang (rævegrav?). Tegnet sammen med A454. Anlægget er placeret på Felt D. Rundet anlæg, ca. 50 x 50 cm. Ø=
42 cm. Anlæggets topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 50 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1)
Gulbrunt til lyst gråbrunt, let humøst sand. Lidt trækulsspor. Undergrund af gulbrunt til gulgråt sand, let leret. Anlægget
er snittet NØ-SV, set fra sydøst.
Tegninger: T116,T121
A454
Stolpehul, Udateret
Muligt stolpehul. Tegnet sammen med A453. Anlægget er placeret på Felt D. Rundt anlæg, ca. 50 x 50 cm. Ø= 40 cm.
D= 18 cm. Anlæggets topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 50 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund.
2) Lyst gråbrunt, let humøst sand. Lettere sodning. Trækulsnister. Undergrund af gulbrunt til gulgråt sand, let leret.
Anlægget er snittet NØ-SV, set fra sydøst.
Tegninger: T116,T121
A456
Stolpehul, Udateret
Stolpehul? Anlægget er placeret på Felt D. Aflangt anlæg, ca. 36 x 25 cm. Ø= 36 cm. D= 13 cm. Anlæggets topkote er
Felt D´s fikspunkt (M144) + 45 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Heterogent, lyst gråt, leret sand
og dyregange. Diffust afgrænset. Undergrund af mørkt gulbrunt, let leret sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T116,T118
A458
Stolpehul, Udateret
Muligt stolpehul. Anlægget er placeret på Felt D. Rundet anlæg, ca. 50 x 30 cm. Ø= 44 cm. D= 14 cm. Anlæggets
topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) - 2 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Lyst gråbrunt, leret
sand. Undergrund af lyst gulbrunt til mørkt gulbrunt, leret sand. (Lag 2 og 3). Anlægget er snittet NØ-SV, set fra
nordvest. Både lag 2 og 3 synes at være undergrund. Farveforskellen er sandsynligvis naturlig. Lag 1 er dermed
anlægsfyld, velafgrænset.
Tegninger: T117,T121
A460
Grube, Udateret
Nedgravning/grube. Anlægget er placeret på Felt D. Aflangt anlæg, ca. 75 x 35 cm. Ø= 59 cm. D= 16 cm. Anlæggets
topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 8 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Gulbrunt til lyst
gråbrunt, let humøst sand. Enkelte trækulsnister. Undergrund af gråbrunt ler med rødbrune pletter. Anlægget er snittet
Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T117,T121
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A461
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube. Anlægget er placeret på Felt D. Tilnærm. cirkulært anlæg, ca. 150 x 140 cm. Ø= 150 cm. D= 20 cm.
Anlæggets topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 49 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 1) Mørkt
gråbrunt, let leret og meget humøst sand. 2) Næsten rent trækul. Undergrund af lyst gulbrunt, leret sand. Anlægget er
snittet NØ-SV, set fra nordvest.
Tegninger: T117,T118
Foto: 1/315,1/316
Fund: X31: Dyretænder, Udateret; X345: Trækul, Udateret
A462
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Formentlig bund af kogestensgrube. Ikke tegnet. Anlægget er placeret på Felt D. Let ovalt anlæg, ca. 60 x 70 cm. Stort
set ingen profilaftegning. Anlæggets topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 42 cm. Sodet i fladen med lidt trækul og
skørnet sten. Undergrund af brungult sand med rødgule pletter. Der ses nedsivning og dyregange fra anlæg. Anlægget er
snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T117,T121
A466
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt D. Rundt anlæg, ca. 35 x 35 cm. Ø= 26 cm. D= 12 cm. Anlæggets topkote er Felt D´s
fikspunkt (M144) + 30 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Gråbrunt, homogent sand. Pænt
udvasket. 2) Næsten rent trækul. Undergrund af gulbrunt, leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T117,T118
A467
Stolpehul, Udateret
Bund af stolpehul. Anlægget er placeret på Felt D. Rundt anlæg, ca. 30 x 30 cm. Ø= 26 cm. D= 12 cm. Anlæggets
topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 25 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Gråbrunt, heterogent
sand med trækulsnister. Forstyrret af dyregange. Undergrund af lyst gulbrunt, leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra
vest.
Tegninger: T117,T118
A468
Grube, Udateret
Aflang grube. Anlægget er placeret på Felt D. Aflangt anlæg, ca. 375 x 80 cm. Ø= 380 cm. D= 38 cm. Anlæggets
topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 18 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Mørkt gråt til
gråbrunt, leret sand. Undergrund af mørkt gulbrunt, leret sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord. Fylden er tydeligt
afgrænset mod undergrunden. De østligste 100 cm er rimeligvis en udpløjning. Ca. 1 meter fra NV-enden ses et
"trappetrin", muligvis tegn på to adskilte nedgravninger. Disse kan imidlertid ikke erkendes som forskelle i fylden.
Tegninger: T117,T121
A469
Grube, Udateret
Nedgravning. Anlægget er placeret på Felt D. Aflangt anlæg, ca. 135 x 315 cm. Ø= 312 cm. D= 22 cm. Anlæggets
topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 28 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Gråbrunt,
heterogent, let humøst sand, enkelte trækulsnister. Lettere udvasket i bund. Undergrund af lyst, let leret sand. Anlægget
er snittet Ø-V, set fra nord
Tegninger: T117,T118
A470
Grube, Udateret
Tegnet samen med A471. Anlægget er placeret på Felt D. Halvrundt anlæg, der kommer ud af østprofil. ca. 400 x 135
cm. Ø= 92 cm. D= 12 cm. Anlæggets topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) + 0 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over
undergrund. 2) Brungråt, heterogent, let humøst sand, lettere udvasket i bund. Undergrund af brungult, let leret sand.
Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T117,T118
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A471
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Tegnet sammen med A470. Anlægget er placeret på Felt D. Rundt anlæg, ca. 80 x 75 cm. Ø= 80 cm. D= 14 cm.
Anlæggets topkote er Felt D´s fikspunkt (M144) - 4 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Mørkt
brunt til mørkt gråt, humøst, ret heterogent sand, med pletvist tilsodede områder og trækulsnister. Noget udflydt i
bunden. Undergrund af brungult, let leret sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T117,T118
A500
Aktivitetsområde, Værkstedsområde, Flint, Mesolitikum
Flintredskabs-produktionsområde. I fladen registreret som ovalt fyldskifte beliggende i kulturlags-/vådbundsrest(A501).
I snit kan A501 og A500 ikke adskilles - måske pga. udtørring. Anlægget er placeret på Felt E. Let ovalt anlæg, ca.85 x
125 cm. Ø= 164 cm. D= 10 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + 69 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte
over undergrund. 1) Brungråt, muldholdigt, leret sand, meget tørt. Indeholdende mange flintafslag og flækker.
Undergrund (2) af lyst gråbrunt, leret sand med karakter af nedsivning fra 1. Undergrund (3) af gulbrunt, leret sand, heri
flere tynde lag af gråbrunt, leret sand > gentagne vandaflejringer (?). Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T125,T131
Foto: 1/257,1/258
Fund: X33: Afslag, Mesolitikum
A501
Naturfænomen, Udateret
Vandaflejret lag. Ikke tegnet i profil. Se evt. A500.
Tegninger: T125,T126,T131
A502
Kulturlag, Udsmidslag, Stenalder
Snit 1: Vandaflejrede lag. I ældste lag ses spor af menneskelig aktivitet i form af trækul. Trækulsprøve hjemtaget. Fund
af dyretænder, hjemtaget. Anlægget er placeret på Felt E. Stort amorft anlæg, Ø= 560 cm. D= 28 cm. Anlæggets
topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + 97 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 1) Mørkt gråbrunt,
humøst, yngre vandaflejret lag. 2) Gråbrunt, humøst, leret og let sandet, ældre vandaflejret lag. Spredte trækulsnister,
enkelte steder trækulsstumper. Undergrund af brungult, let sandet ler med rødgule pletter. Anlægget er snittet NØ-SV,
set fra sydøst. Snit 2: Ikke tegnet! Snit 3: Består af samme lag, som i Snit 1. Snit 4: Ø= 282 cm. D= 34 cm. Anlæggets
topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + (ikke angivet) cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 1) Som i Snit
1. 2) Som i Snit 1, undergrund af lyst gulbrunt ler, let sandet. Lidt kalkpletter og pletter af rødgult ler. Anlægget er
snittet NØ-SV, set fra sydøst.
Tegninger: T124,T126
Foto: 1/259,1/260,1/261,1/262,1/263,1/264,1/265,1/266,1/267,1/268
Fund: X34: Dyretænder, Udateret; X35: Dyretænder, Udateret; X36: Flække, Stenalder; X346: Trækul, Udateret; X347:
Trækul, Udateret
A503
Naturfænomen, Udateret
Vandaflejrede lag. Anlægget er placeret på Felt E. Rundet anlæg, ca.45 x 55 cm. Ø= 54 cm. D= 24 cm. Anlæggets
topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + 97 cm. Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund. 1) Homogent, gråt, leret
sand. 2) Brungråt, leret sand 3) Mørkt gråbrunt, fugtigt, leret og muldholdigt sand. Undergrund af gulbrunt, leret sand.
Anlægget er snittet S-N, set fra øst.
Tegninger: T125,T126
A504
Naturfænomen, Udateret
Stort vandaflejret lag i vestdel af Felt E.
Tegninger: T129,T130
Fund: X348: Mørt træ, Udateret
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A505
Grube, Udateret
Nedgravning/grube. Anlægget er placeret på Felt E. Let aflangt anlæg, ca.85 x 150 cm. Ø= 130 cm. D= 30 cm.
Anlæggets topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + 145 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Gråbrunt,
let humøst ler. Trækul i fladen og trækulsnister i fyld. Undergrund af brungult ler med rødgule pletter. Anlægget er
snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T124,T126
A506
Naturfænomen, Udateret
Består af samme lag som i A502, Snit 1. Ikke tegnet i profil.
Tegninger: T124,T126
A507
Naturfænomen, Udateret
Består af samme lag som i A502, Snit 4. Ikke tegnet i profil. Sandsynligvis del af A502.
Tegninger: T124,T126
A509
Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Udateret
Mulig rest af prøvegravningsgrøft. Mørkt gråbrunt, humøst, leret og sandet lag, op til 12 cm tykt. Undergrund af lyst
gulbrunt ler, let sandet. Lidt kalkpletter og pletter af rødgult ler.
Tegninger: T124,T126
A510
Naturfænomen, Udateret
Mørkt gråbrunt, humøst, leret og sandet vandaflejringslag, op til 10 cm tykt. Undergrund af lyst gulbrunt ler, let sandet.
Lidt kalkpletter og pletter af rødgult ler.
Tegninger: T124,T126
A511
Naturfænomen, Udateret
Stort vandaflejret lag midt på Felt E.
Tegninger: T129,T130
A512
Stolpehul, Udateret
2 stolpehuller. Anlægget er placeret på Felt E. Ovat anlæg, ca.60 x 105 cm. Ø= 82 cm. D= 36 cm. Anlæggets topkote er
Felt E´s fikspunkt (M?) + 59 cm. Anlægget består af 4 fyldskifter over undergrund. 1) Heterogent, spættet, gråbrunt,
humøst sand, udvasket. 2) Som 1, men lidt lysere og med lidt trækulsnister. 3) Heterogent, lyst brunt sand med
trækulsnister. 4) Som 1, men med trækulsnister. Undergrund af lyst brunt sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T125,T130
Foto: 1/277,1/278
Fund: X349: Trækul, Udateret
A513
Ikke beskrevet, Udateret
Ikke snittet.
Tegninger: T130
A514
Naturfænomen, Udateret
Lag som i A516, sandsynligvis naturlige vandaflejrede lag, op til ca. 20 cm dybe.
Tegninger: T124,T130
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A515
Naturfænomen, Udateret
Lag som i A516, sandsynligvis naturlige vandaflejrede lag, op til ca. 20 cm dybe,
Tegninger: T124,T130
A516
Grube, stenalder
Nedgravning/ natur? Anlægget er placeret på Felt E. aflangt anlæg, ca.110 x 55 cm. Ø= 98 cm. D= 20 cm. Anlæggets
topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + 59 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 1) Mørkt gråbrunt,
humøst, sandet og leret vandaflejret lag. 2) Lyst gråbrunt, humøst, let leret og sandet lag, Undergrund af lyst grågult,
groft sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T124,T130
Fund: X38: Afslag, Stenalder
A517
Naturfænomen, Udateret
Lag som i A516, sandsynligvis naturlige vandaflejrede lag, op til ca. 20 cm dybe.
Tegninger: T124,T130
A518
Naturfænomen, Stenalder
Sandsynligvis naturlige vandaflejringer. Anlægget er placeret på Felt E. Amorft anlæg, Ø= 220 cm. D= 40 cm.
Anlæggets topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + 60 cm. Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund. 1) Mørkt
gråbrunt, humøst, let leret og sandet vandaflejret lag. 2) Gråbrunt, sandet, let humøst og let leret lag. Lidt trækul. 3)
Delvist humøst, sandet lag. Undergrund i SV: Lyst gulgråt sand. Undergrund i NØ: Rødgult, leret sand. Anlægget er
snittet NØ-SV, set fra sydøst.
Tegninger: T124,T130
Foto: 1/269,1/270
Fund: X39: Flække, Stenalder
A519
Grube, Udateret
Nedgravning/Naturfænomen. Diffust anlæg. Anlægget er placeret på Felt E. Klokkeformet anlæg, ca.75 x 55 cm. Ø=
80 cm. D= 18 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + 198 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over
undergrund. 1) Lyst gråbrunt, svagt humøst sand. Enkelte trækulsnister. Undergrund af lystgråbrunt sand Anlægget er
snittet SØ-NV, set fra sydvest.
Tegninger:
A520
Grube, Udateret
Nedgravning. Ikke tegnet i profil. 200 x 80 cm i fladen, 8 cm på dybeste sted. Homogent, gråbrunt sand med spor af
muld og dyregange.
Tegninger: T125,T129
A521
Grube, Udateret
Nedgravning/naturfænomen. Meget diffust anlæg. Ingen klar afgrænsning. Anlægget er placeret på Felt E. Rundet
anlæg, ca.85 x 95 cm. Ø= 115 cm. D= 14 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + 178 cm. Anlægget består
af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Lyst gråbrunt, delvist humøst, let leret sand. Heterogent. Enkelte trækulsnister.
Undergrund af lyst gulbrunt, let leret sand. Anlægget er snittet SØ-NV, set fra sydvest.
Tegninger: T123,T129
A522
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Aflangt anlæg, ca.40 x 70 cm. Ø= 55 cm. D= 12 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 173 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Heterogent, brungråt sand med
trækulsnister. Undergrund af lyst gulgråt sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T122,T129
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A525
Stolpehul, Udateret
Muligt stolpehul. Anlægget er placeret på Felt E. Rundt anlæg, ca.30 x 30 cm. Ø= 20 cm. D= 14 cm. Anlæggets
topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + 210 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Lyst gråbrunt, let
humøst og let leret sand. Enkelte trækulsnister. Undergrund af lyst gulbrunt, let leret sand. Anlægget er snittet NØ-SV,
set fra nordvest.
Tegninger: T123,T129
A526
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Rundet anlæg, ca.90 x 100 cm. Ø= 116 cm. D= 40 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 237 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Heterogent, stribet og plettet, lyst gråt
sand, lysebrunt sand og brunt, let leret sand. Anlægget er meget udvasket. Undergrund af gulbrunt spættet let leret sand.
Anlægget er snittet SØ-NV, set fra nordøst.
Tegninger: T122,T129
A527
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Rundet anlæg, ca.40 x 30 cm. Ø= 22 cm. D= 20 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 153 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. 1) Lyst hvidgråt sand, der er meget
udvasket. 2) Lyst gråt sand, der er udvasket. Undergrund af brungult sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T122,T129
A528
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Let aflangt anlæg, ca.45 x 30 cm. Ø= 28 cm. D= 22 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 179 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Lyst gråt sand, der er meget udvasket.
Undergrund af brungult sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T122,T129
A529
Grube, Udateret
Nedgravning. Anlægget er placeret på Felt E. Rundet anlæg, ca.125 x 150 cm. Ø= 122 cm. D= 16 cm. Anlæggets
topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + 127 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Gråbrun, heterogen,
sandet muld med trækulsnister. Er meget udvasket i enderne af anlægget. Undergrund af brungult sand. Anlægget er
snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T123,T129
A530
Grube, Udateret
Nedgravning. Anlægget er placeret på Felt E. Rundt anlæg, ca.125 x 70 cm. Ø= 120 cm. D= 30 cm. Anlæggets topkote
er Felt E´s fikspunkt (M?) + 150 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Heterogent, mørkt gråbrun,
sandet muld, med nister af trækul. De 20 - 30 cm i S og N af anlægget er lidt mere gråbrune i farven end ved midten af
anlægget. Undergrund af brungult sand, lettere leret. Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T123,T129
A531
Grube, Udateret
Nedgravning. Anlægget er placeret på Felt E. Aflangt anlæg, ca.100 x 160 cm. Ø= 170 cm. D= 34 cm. Anlæggets
topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + 112 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Mørk gråbrun, sandet
muld, homogen.t Trækulsnister. Undergrund af lyst brungult sand. Anlægget er snittet NØ-SV, set fra nordvest.
Tegninger: T123,T129
A532
Ikke snittet. Formentlig vandaflejret lag.
Tegninger: T129
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A533
Ikke snittet. Formentlig vandaflejret lag.
Tegninger: T129
A534
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Rundt anlæg, ca.50 x 50 cm. Ø= 40 cm. D= 16 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 225 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Homogent, gråbrunt, sandet muld.
Undergrund af brungult sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T123,T128
A535
Stolpehul, Udateret
Tegnet sammen med A580. Anlægget er placeret på Felt E. Rundt anlæg, Ø= 30 cm. D= 20 cm. Anlæggets topkote er
Felt E´s fikspunkt (M?) + 208 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Gråbrunt, heterogent, sandet
muld, udvasket. Spor af dyregang. Nister af trækul. Undergrund af brungult sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T123,T128
A536
Grube, Udateret
Nedgravning (ikke tegnet). Anlægget er placeret på Felt E. Amorft anlæg, ca.120 x 170 cm. Ø= 150 cm. D= 4 cm.
Anlæggets topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + 167 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1)
Heterogent, gråbrunt, udvasket lag. Undergrund af brungult sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T123,T128
A537
Grube, Udateret
Nedgravning. Ikke tegnet. Anlægget er placeret på Felt E. Amorft anlæg, ca.125 x 110 cm. Ø= 130 cm. D= 10 cm.
Anlæggets topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + 138 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Gråbrunt,
heterogent lag. Undergrund af gulbrunt sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T123,T128
A538
Grube, Udateret
Nedgravning (med stolpehul?). Anlægget er placeret på Felt E. Rundet anlæg, ca. 95 x 120 cm. Ø= 146 cm. D= 54 cm.
Anlæggets topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + 117 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1)
Forholdsvis homogent, mørkt gråbrunt, sandet muld, med nister af trækul. Anlægget er lidt mere gråbrunt i Ø (40 cm)
og V (30) cm. Undergrund af brungult, leret sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T123,T128
A539
Ikke snittet. Formentlig vandaflejret lag.
A540
Ikke snittet. Formentlig vandaflejret lag.
Tegninger: T128
A541
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Aflangt anlæg, ca.35 x 50 cm. Ø= 34 cm. D= 11 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 134 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Brungråt, sandet ler med trækulsnister.
undergrund af gulbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T122,T128
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A542
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Rundt anlæg, ca.25 x 25 cm. Ø= 36 cm. D= 16 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 134 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Gråbrun, homogen, sandet muld.
Undergrund af brungult sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T123,T128
A543
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Rundt anlæg, ca.30 x 30 cm. Ø= 36 cm. D= 8 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 195 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Homogent, gråbrunt, sandet muld med
nister af trækul. Undergrund af lyst brungult sand. Anlægget er snittet NØ-SV, set fra nordvest.
Tegninger: T123,T128
A544
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Aflangt anlæg, ca.125 x 50 cm. Ø= 118 cm. D= 10 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 212 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Homogent, lyst brungråt, let leret sand
med trækulsnister. Undergrund af gulbrunt, let leret sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T122,T128
A545
Grube, Stenalder
Tegnet sammen med A581. Anlægget er placeret på Felt E. Aflangt anlæg, ca.80 x 130 cm. Ø= 190 cm. D= 26 cm.
Anlæggets topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + 215 cm. Anlægget består af 5 fyldskifter over undergrund. 1) Brunt, ret
homogent, lettere humøst sand. Tolkes som 2 mindre pæle er banket ned gennem A545. Over de egentlige pælehuller er
det sværere at definere grænsen for laget. Derfor stiplingen. 2) Gråt til mørkegråt, meget let humøst sand. Heterogent
med meget lidt undergrundssand og trækulsstykker. Ret klart afgrænset. Tolkes som stolpehul gravet ned i A545. Dets
nummer er A581, Ø= 23 cm. D= 23 cm. 3) Lys brungrå, heterogen blanding af let humøst sand, samt lidt
undergrundssand; let udflydt i bund. I vestenden koncentrationer af trækul. Trækulsprøve hjemtaget. 4) Lyst brunt, ret
homogent, sandet ler. 5) Som 4, bare lidt lysere. Undergrund af gulbrunt, let leret sand. Anlægget er snittet NØ-SV, set
fra nordvest. Snit gennem anlægget er soldet.
Tegninger: T125,T128
Foto: 1/271,1/272
Fund: X40: Afslag, Stenalder; X350: Trækul, Udateret
A546
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Aflangt anlæg, ca.115 x 75 cm. Ø= 124 cm. D= 22 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 166 cm. Anlægget består af 3 fyldskifter over undergrund. 1) Lyst gråt, homogent, let leret sand med
trækulsnister. 2) Mørkt homogent, gråt, let leret sand med trækulsnister. 3) Som 2. Undergrund af gulbrunt, let leret
sand. Anlægget er snittet SØ-NV, set fra nordøst.
Tegninger: T122,T128
Foto: 1/273,1/274
A548
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Rundt anlæg, ca.45 x 50 cm. Ø= 48 cm. D= 23 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 153 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Homogent, gråbrunt, let leret sand, meget
udvasket. Undergrund af brungråt, let leret sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T122,T128
A549
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Aflangt anlæg, ca.55 x 40 cm. Ø= 34 cm. D= 14 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 176 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Heterogent, brungråt sand med pletter af
gult ler og mange trækulsnister. Undergrund af gulbrunt, let sandet ler. Anlægget er snittet NØ-SV, set fra sydøst.
Tegninger: T122,T128
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A550
Stolpehul, Stenalder
Anlægget er placeret på Felt E. Rundt anlæg, ca.35 x 40 cm. Ø= 20 cm. D= 24 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 176 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Heterogent , brungråt sand med pletter af
gult ler og mange trækulsnister. UG af gulbrunt, let sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra øst. Trækulsprøve
hjemtaget.
Tegninger: T122,T128
Fund: X41: Flække, Stenalder; X351: Trækul, Udateret
A551
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Rundt anlæg, ca.35 x 35 cm. Snit= 35 cm. D= 20 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 186 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, leret sand med nister af trækul. UG af
brungult ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T122,T128
A552
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Aflangt anlæg, ca.25 x 30 cm. Snit= 24 cm. D= 20 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 195 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrun, sandet muld, med nister af trækul. UG
af gråbrunt sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T122,T128
A555
Grube, Stenalder
Anlægget er placeret på Felt E. Aflangt anlæg, ca.175 x 75 cm. Snit= 154 cm. D= 48 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 258 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Homogent, gråbrunt, leret sand med
trækulsnister. 2) Lyst homogent, gråbrunt, leret sand med trækulsnister. UG af gulbrunt sandet ler. Anlægget er snittet
S-N, set fra vest.
Tegninger: T122,T127
Fund: X42: Flække, Stenalder; X43: Skraber, Stenalder
A558
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Rundt anlæg, ca.55 x 55 cm. Snit= 27 cm. D= 27 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 186 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent, let sandet ler, lysegråt til gråt med
enkelte trækulsnister. UG af brungrå, let leret sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T122,T127
A559
Naturfænomen, Udateret
Ikke snittet. Vandaflejret lag.
Tegninger: T127
A561
Naturfænomen, Udateret
Vådbundsaflejring. Anlægget er placeret på Felt E. Større plamage langs med feltets SV-kant, ca 30 cm dyb. Der er
områder med aflejret trækul, som er meget udvasket. Anlæggets topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + 160 cm. Anlægget
består af 1 fyldskifte over UG. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T122,T127
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A563
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Rundt anlæg, ca.35 x 40 cm. Snit= 28 cm. D= 32 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 176 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogen, meget diffus fyld med lyst gråbrunt
sand. Plamager af mørkegråt, let humøst sand med trækulsnister. Anlægget er udvasket. UG af lyst gråbrunt og lysegråt
sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T122,T127
A564
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Rundt anlæg, ca.35 x 40 cm. Snit= 32 cm. D= 16 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 197 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent, lyst brungråt sand med trækulsnister.
Der er en del rodspor øverst i stolpen, og en større dyregang i bunden. UG af lyst gulbrunt sand. Anlægget er snittet ØV, set fra nord.
Tegninger: T122,T127
A565
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Rundet anlæg, ca.30 x 30 cm. Snit= 32 cm. D= 15 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 163 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent, brungråt sand med trækulsnister. UG
af lyst gulgråt sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T122,T127
A567
Stolpehul, Udateret
Flere stolpehuller. Anlægget er placeret på Felt E. Aflangt anlæg, ca.120 x 50 cm. Snit= 120 cm. D= 24 cm. Anlæggets
topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + 194 cm. Anlægget består af 4 fyldskifter over UG. 1) Heterogent, udvasket, lyst
gråbrunt sand med trækulsnister - stolpehul? 2) Heterogent, udvasket, lyst gråbrunt sand med trækulsnister og pletter af
lyst undergrundssand - stolpehul. 3) Som 1. 4) Lyst heterogent undergrundsblandet sand med trækulsnister
(grøft/nedgravning), meget diffust og udvasket. UG af lyst/ hvidt sand med manganpletter. Anlægget er snittet Ø-V, set
fra nord.
Tegninger: T122,T127
A568
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Aflangt anlæg, ca.55 x 105 cm. Snit= 80 cm. D= 30 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 208 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent, sandet, gråbrun fyld med nister af
trækul. Plamager af lyst gråligt sand. UG af gulbrunt til gråbrunt sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T122,T127
A569
Grube, Udateret
Grube/nedgravning. Anlægget er placeret på Felt E. Ottetalsformet anlæg, ca.40 x 105 cm. Snit= 90 cm. D= 15 cm.
Anlæggets topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + 221 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt til lyst
gråbrunt, let humøst sand. Lidt indslag af undergrund. Trækulsnister. UG af lyst brungråt sand med lidt manganpletter.
Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T125,T127
Foto: 1/275,1/276
A570
Stolpehul, Stenalder
Mulig bund af stolpehul. Anlægget er placeret på Felt E. Let ovalt anlæg, ca.40 x 30 cm. Snit= 40 cm. D= 12 cm.
Anlæggets topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + 238 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst gråbrunt, let
humøst sand, heterogent. Lidt trækulsnister. UG af lyst brungråt sand med lidt manganpletter. Anlægget er snittet Ø-V,
set fra syd.
Tegninger: T125,T127
Fund: X44: Afslag, Stenalder
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A571
Naturfænomen, Udateret
Formentligt naturfænomen. Ikke tegnet i profil. Pølseformet anlæg, ca. 180 x 40 cm. Gråt ler i fladen. I snit ses et lag af
lys gråbrun ler, der når ned i 10-15 cm´s dybde. Mod NV går det dog ned i 26 cm’s dybde. Der ses lidt trækulsnister
(nedsivning). UG består af groft, gulbrunt sand.
Tegninger: T125,T127
A573
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Rundet anlæg, ca.90 x 100 cm. Snit= 100 cm. D= 40 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 237 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent, stribet og pettet, lyst gråt sand,
lysebrunt sand og brunt, let leret sand. Anlægget er meget udvasket. UG af gulbrunt spættet let leret sand. Anlægget er
snittet SØ-NV, set fra nordøst.
A574
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Let ovalt anlæg, ca.40 x 45 cm. Snit= 25 cm. D= 14 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + 222 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst gråbrunt til lyst brungråt, delvist humøst
sand. Enkelte trækulsnister. UG af lyst gulgråt sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.

A575
Stolpehul, Udateret
Mulig bund af stolpehul. Anlægget er placeret på Felt E. Let ovalt anlæg, ca.40 x 45 cm. Snit= 25 cm. D= 14 cm.
Anlæggets topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + 222 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst gråbrunt til
lyst brungråt, delvist humøst sand. Enkelte trækulsnister. UG af lyst gulgråt sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T125,T127
A576
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Rundt anlæg, ca.45 x 45 cm. Snit= 44 cm. D= 20 cm. Anlæggets topkote er Felt E´s
fikspunkt (M?) + (ikke angivet) cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent, udvasket, lyst gråbrunt
sand med trækulsnister og pletter af mangan og rødder. UG af lyst/hvidt sand med manganpletter. Anlægget er snittet
Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T122,T127
A578
Grube, Udateret
Nedgravning. Anlægget er placeret på Felt E. Rundet anlæg, ca.85 x 105 cm. Snit= 82 cm. D= 14 cm. Anlæggets
topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + (ikke angivet) cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Brungråt, sandet ler
med trækulsnister. Der er en dyregang i gruben UG af gulbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T122,T127
A579
Stolpehul, Udateret
Muligt stolpehul. Anlægget er placeret på Felt E. Let ovalt anlæg, ca.55 x 65 cm. Snit= 40 cm. D= 16 cm. Anlæggets
topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + (ikke angivet) cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lys gråbrun, sandet
muld. Meget udvasket. UG af gult/gråligt sand. Anlægget er snittet SØ-NV, set fra nordøst.
Tegninger: T125,T127
A580
Stolpehul, Udateret
Tegnet sammen med A535. Anlægget er placeret på Felt E. Rundt anlæg, Snit= 30 cm. D= 16 cm. Anlæggets topkote
er Felt E´s fikspunkt (M?) + 208 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 2) Heterogen, gråbrun, sandet muld,
udvasket og spor af rødder. UG af gulbrunt sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T123,T128
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A581
Stolpehul, Udateret
Tegnet sammen med A545. Se dette anlæg. A581 er lag 2.
Tegninger: T125,T128
Foto: 1/271,1/272
A583
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt E. Halvrundt anlæg, der kommer ud af østre feltprofil, ca.35 x 65 cm. Snit= 36 cm. D= 24
cm. Anlæggets topkote er Felt E´s fikspunkt (M?) + (ikke angivet) cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1)
Mørkegråt til sort, sodet, let humøst, heterogent sand. 2) Heterogen blanding af lag 1 og 2. UG af lyst gulgråt sand.
Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T125,T128
A601
Grube, Udateret
Grube, evt. brugt ved keramikproduktion. Anlægget er placeret på Felt F. Aflangt anlæg, ca.75 x 275 cm. Snit= 273
cm. D= 20 cm. Anlæggets topkote er Felt F´s fikspunkt (M77) + 1 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1)
Grube af let leret, varmepåvirket sand, der er meget diffus. Sandet/leret er grundet varmepåvirkningen blevet rødfarvet.
Der er ingen trækulsnister eller andre komponenter i fylden. Gruben er det eneste sand i området, der er meget leret og
sandet, må derfor være tilført. UG af heterogent, spættet orange, gult og lysegråt ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra
nord. Tolkning: Den vilde tolkning kunne være en grube til afkøling af nylavet keramik, der har brug for en langsom
afkøling efter brænding. (Det er den eneste proces jeg kan tænke på, hvor varmepåvirkningen kan ske uden trækul).
Minus ved tolkningen er, at der ikke er fundet spor af keramik eller keramikproduktion.
Tegninger: T53,T57
A602
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt F. Rundt anlæg, ca.40 x 40 cm. Snit= 24 cm. D= 12 cm. Anlæggets topkote er Felt F´s
fikspunkt (M77) - 5 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent, brungråt, let sandet ler med
trækulsnister. Der er en dyregang nederst mod øst. UG af heterogent, spættet orange, gult og lysegråt ler. Anlægget er
snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T53,T57
A603
Kulturlag, Oldtid
Kulturlag, snittet med maskine. Anlægget er placeret på Felt F. Stort amorft lag i NØ-del af feltet. Snit= 660 cm. D=
44 cm. Anlæggets topkote er Felt F´s fikspunkt (M77) + (Flere angivelser) cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over
UG. 1) Gråbrun, leret og let sandet muld. 2) Mørk gråbrun, leret muld. Noget af farveforskellen kan skyldes udtørring,
og det er ikke sikkert, at de to lag repræsenterer forskellige aflejringsbegivenheder. UG af mørkt gulbrunt ler. Anlægget
er snittet N-S, set fra øst. Midt i laget er der én eller to samlinger med mørkere fyld. Nogle sten - ikke ildskørnede, intet
synligt trækul. Keramikfund i fladen, men intet keramik set i profilen - kun keramik i øverste lag? De nederste sten
synes omrodede fra undergrunden.
Tegninger: T53,T56
Foto:
Består:
Fund: X45: Brændt ler, Udateret; X46: Sideskår, Oldtid
A604
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt F. Let ovalt anlæg, ca.77 x 55 cm. Snit= 46 cm. D= 22 cm. Anlæggets topkote er Felt F´s
fikspunkt (M77) - 3 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørk gråbrun, leret og sandet muld. UG af mørkt
gulbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord. Fylden i lag 1 er meget diffust afgrænset mod undergrunden.
Især under stenlaget kan der være tale om nedvasket materiale. Stenlaget synes naturligt og stolpehullet har derfor
næppe været dybere end ca. 9 cm under afgravede flade.
Tegninger: T53,T57
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A605
Stolpehul, Udateret
Muligt stolpehul. Anlægget er placeret på Felt F. Rundt anlæg, ca.50 x 50 cm. Snit= 47 cm. D= 15 cm. Anlæggets
topkote er Felt F´s fikspunkt (M77) + 14 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent, gråbrunt sand med
nogle sten. Mod vest dyregang. UG af brungult sand med brune plamager. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T53,T57
A607
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt F. Rundt anlæg, ca.45 x 45 cm. Snit= 45 cm. D= 17 cm. Anlæggets topkote er Felt F´s
fikspunkt (M77) + 11 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Homogent, gråbrunt, leret sand med enkelte
trækulsnister. 2) Gråbrunt, sandet ler med enkelte trækulsnister. UG af homogent, gråbrunt, sandet ler. Anlægget er
snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T53,T57
A609
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt F. Tilnærm. rundt anlæg, ca.55 x 55 cm. Snit= 55 cm. D= 25 cm. Anlæggets topkote er
Felt F´s fikspunkt (M77) + 10 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gulbrunt, groft sandet ler med enkelte
trækulsnister. UG af homogent, gråbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T53,T57
A610
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt F. Rundt anlæg, ca.40 x 40 cm. Snit= 27 cm. D= 10 cm. Anlæggets topkote er Felt F´s
fikspunkt (M77) + 20 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent, brungråt sand med en enkelt
trækulsniste. UG af heterogent, spættet orange, gult og lysegråt ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T54,T57
A611
Grube, Udateret
Grube/stolpehul. Anlægget er placeret på Felt F. Aflangt anlæg, ca.80 x 45 cm. Snit= 92 cm. D= 22 cm. Anlæggets
topkote er Felt F´s fikspunkt (M77) + 18 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent, mørkt gråbrunt,
humøst og let sandet ler med store sten, op til 25 cm i diameter. Stenene lå i fladen. UG af gulbrunt, let sandet ler med
lyse pletter. Anlægget er snittet S-N, set fra øst.
Tegninger: T54,T57
A614
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt F. Let aflangt anlæg, ca.150 x 100 cm. Snit= 142 cm. D= 26 cm. Anlæggets topkote er Felt
F´s fikspunkt (M77) + 16 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, sandet og muldholdigt ler med
enkelte trækulsnister og mindre sten. UG af rødbrunt, let sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T54,T55
A615
Stolpehul, Udateret
Muligt stolpehul (kan være stenspor). Anlægget er placeret på Felt F. Let ovalt anlæg, ca.30 x 45 cm. Snit= 47 cm. D=
20 cm. Anlæggets topkote er Felt F´s fikspunkt (M77) + 24 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst
gråbrunt, muldholdigt, sandet ler med en del mindre sten. UG af rødbrunt ler. Anlægget er snittet SØ-NV, set fra
nordøst.
Tegninger: T54,T55
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A616
Grube, Udateret
Tegnet sammen med A617. Anlægget er placeret på Felt F. Amorft anlæg, ca.145 x 120 cm. Snit= 124 cm. D= 26 cm.
Anlæggets topkote er Felt F´s fikspunkt (M77) + 18 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 2) Lyst gråbrunt til
gråbunt, sandet og humøst ler Brændt ler og trækulsnister i dybeste del. UG af rødbrunt ler, sandet og stenet. Anlægget
er snittet ØSØ-VNV, set fra nordnordøst.
Tegninger: T54,T55
A617
Grube, Udateret
Tegnet sammen med A616. Anlægget er placeret på Felt F. Amorft anlæg, ca.175 x 80 cm. Snit= 140 cm. D= 30 cm.
Anlæggets topkote er Felt F´s fikspunkt (M77) + 22 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst gråbrunt til
gråbrunt, sandet og humøst ler. UG af rødbrunt ler, sandet og stenet. Anlægget er snittet ØSØ-VNV, set fra
nordnordøst.
Tegninger: T54,T55
A618
Stolpehul, Udateret
Bund af stolpehul (kan være stenspor!). Anlægget er placeret på Felt F. Let ovalt anlæg, ca.55 x 40 cm. Snit= 40 cm.
D= 15 cm. Anlæggets topkote er Felt F´s fikspunkt (M77) + 20 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1)
Gråbrunt, sandet og muldholdigt ler med pletter af undergrund. Ikke særlig kompakt fyld. UG af rødbrunt ler. Anlægget
er snittet S-N, set fra øst.
Tegninger: T54,T55
A619
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt F. Lille, let ovalt anlæg, ca.30 x 30 cm. Snit= 24 cm. D= 12 cm. Anlæggets topkote er Felt
F´s fikspunkt (M77) + 33 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, humøst og sandet ler. Lidt indslag
af undergrund. Enkelte trækulsnister. UG af rødbrunt ler, stenet. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T54,T55
A620
Sten, Stenspor, Natur, Udateret
Stenspor/bund af stolpehul. Anlægget er placeret på Felt F. Rundt anlæg, ca.35 x 35 cm. Snit= 34 cm. D= 9 cm.
Anlæggets topkote er Felt F´s fikspunkt (M77) + 36 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, let
humøst ler. UG af rødbrunt ler. Anlægget er snittet S-N, set fra øst.
Tegninger: T54,T55
A701
Kulturlag, Udateret
Anlægget er placeret på Felt G. Meget stort, amorft anlæg, der kommer ud af sydvestlige feltprofil. ca.900 x 340 cm.
Snit= 290 cm. D= 18 cm. Anlæggets topkote er Felt G´s fikspunkt (M118) - 4 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over
UG. 1) Meget mørk gråbrun, tørvet og leret muld. 2) Mørkt brungråt, næsten sort ler. UG af hvidgul til gråhvid,
kalkholdigt ler. Anlægget er snittet N-S, set fra øst. Lag 1 synes at være kulturlag. Lag 2 synes at være undergrund
farvet ved nedsivning.
Tegninger: T58,T60
A702
Grube, Udateret
Grøft, grube og stolpehul? Anlægget er placeret på Felt G. Langt smalt anlæg, ca.80 x 300 cm. Snit= 300 cm. D= 34
cm. Anlæggets topkote er Felt G´s fikspunkt (M118) - 9 cm. Anlægget består af 3 fyldskifter over UG. 1) Gråbrunt,
meget leret muld - grøft? og stolpehul 34 cm dybt. 2) Lyst gråbrunt til brungråt, leret, kalkholdigt sand. 3) Mørk
gråbrun, leret, tørvet, let leret muld - grube, 20 cm dyb. UG af gulbrunt til gulhvidt, kalkholdigt, sandet ler. Anlægget er
snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T58,T61
Foto: 1/221,1/222
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A703
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt G. Rundet anlæg, ca.90 x 135 cm. Snit= 135 cm. D= 26 cm. Anlæggets topkote er Felt G´s
fikspunkt (M118) - 3 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Mørk gråbrun, leret muld. 3) Zone med
heterogent, opblandet fyld af 2 og 3. UG (2) af gult til hvidgult, kalkholdigt, leret sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra
syd. Stenene i fylden er næsten alle flint. Ingen af dem er synligt ildpåvirkede Der er intet synligt trækul i fylden. Der
er også talrige flintesten i undergrunden. Det synes derfor sandsynligt, at stenene stammer fra undergrunden, og at
anlægget ikke er en kogestensgrube. Afgrænsningen mod undergrunden er nogenlunde klar og anlægget kan være
relativt nyt (tidligt moderne/præindustriel) I fylden er 7-8 sten synlige, ca. dobbelt knytnævestore.
Tegninger: T58,T61
A704
Grube, Udateret
Nedgravning. Anlægget er placeret på Felt G. Amorft anlæg, ca.92 x 115 cm. Snit= 92 cm. D= 15 cm. Anlæggets
topkote er Felt G´s fikspunkt (M118) + 2 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst brungråt, svagt humøst
og leret sand. Kalknister UG af lyst brungult, sandet ler, med pletter af rødgult, sandet ler. Anlægget er snittet NV-SØ,
set fra nordøst.
Tegninger: T58,T61
A705
Kulturlag, Udateret
Snit 1 Anlægget er placeret på Felt G. Amorft anlæg, ca.215 x 310 cm. Snit= 310 cm. D= 30 cm. Anlæggets topkote er
Felt G´s fikspunkt (M118) + 0 cm. Anlægget består af 3 fyldskifter over UG. 1) Mørkt gråbrunt til gråbrunt, let humøst
og let leret sand, heterogent, en anelse sodning. 2) Lyst gråbrunt, muldholdigt, let leret sand. 3) Gråbrunt, let humøst, let
leret sand. UG af lyst brungult, sandet ler, med pletter af rødgult sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd. Lag1
er formentlig kulturlagsrest. Lag 2 og 3 er nedgravninger. Snit 2 er bare lag 1 fortsat mod nord og syd. Undergrund som
i Snit 1.
Tegninger: T58,T60
A706
Grube, Materialetagningsgrube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt G. Amorft anlæg, ca.264 x 110 cm. Snit= 264 cm. D= 22 cm. Anlæggets topkote er Felt
G´s fikspunkt (M118) - 1 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Gråbrunt, muldholdigt, leret sand med
enkelte nister af kalk og undergrund. 2) Som 1, men lysere. UG af gulbrunt, leret sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra
nord.
Tegninger: T58,T60
A707
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt G. Rundt anlæg, ca.36 x 40 cm. Snit= 36 cm. D= 16 cm. Anlæggets topkote er Felt G´s
fikspunkt (M118) - 3 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent, gråbrunt, humøst, kalket sand. UG af
lyst gulgråt kalket sand med flintesten. Anlægget er snittet SØ-NV, set fra sydvest.
Tegninger: T58,T62
Foto: 1/217,1/218
A708
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt G. Let aflangt anlæg, ca.38 x 50 cm. Snit= 38 cm. D= 16 cm. Anlæggets topkote er Felt
G´s fikspunkt (M118) - 3 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent, mørkegråt, kalket sand, med
enkelte trækulsnister. UG af lyst gulgråt, kalket sand. Anlægget er snittet SØ-NV, set fra sydvest.
Tegninger: T52,T62
Foto: 1/215,1/216

side 111

NÆSTVED MUSEUM
A709
Grube, Nyere tid
Nedgravning. Anlægget er placeret på Felt G. Rundet anlæg, ca.202 x 260 cm. Snit= 202 cm. D= 94 cm. Anlæggets
topkote er Felt G´s fikspunkt (M118) + 6 cm. Anlægget består af 5 fyldskifter over UG. 1) Mørkebrunt, homogent,
sandet muld. En del sten (flint og bjergart), flere ret store, over 30 cm i diam. Dyreknogler spredt i hele laget. Stenene
er koncentreret i midten af anlægget. Trækulsnister og sod flere steder. 2) Undergrundssand. 3) Heterogen blanding af
lag 1 og undergrundssand. Virker ret udvasket. 4) Undergrundssand. 5) Som lag 3. UG af hvidt til beige, meget
kalkholdigt, let leret sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T58,T61
Foto: 1/209,1/210
Fund: X47: Dyreknogler
A710
Grube, Udateret
Nedgravning/grube. Anlægget er placeret på Felt G. Aflangt anlæg, ca.75 x 140 cm. Snit= 140 cm. D= 22 cm.
Anlæggets topkote er Felt G´s fikspunkt (M118) + 3 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst gråbrunt, let
humøst ler. Kalknister, enkelte indslag af undergrund. Der ses lidt trækul i dyregangene,
der også har en mørkere
fyld. UG af lyst gulbrunt ler med mangan-pletter. Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T58,T61
Foto: 1/223,1/224
A711
Grube, Udateret
Nedgravning/grube. Anlægget er placeret på Felt G. Tilnærm. klokkeformet anlæg, ca.55 x 115 cm. Snit= 115 cm. D=
24 cm. Anlæggets topkote er Felt G´s fikspunkt (M118) + 3 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst
gråbrunt, let humøst og sandet ler, heterogent. Der ses dyregange med mørkere fyld og trækulsnister. UG af brungult,
let sandet ler, mangan- og kalkpletter. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T58,T61
A712
Grube, Udateret
2 nedgravninger. Anlægget er placeret på Felt G. Aflangt anlæg, ca.110 x 55 cm. Snit= 110 cm. D= 32 cm. Anlæggets
topkote er Felt G´s fikspunkt (M118) + 1 cm. Anlægget består af 2 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, muldholdigt, let
leret sand. Kalknister. Lag 1 er yngre end lag 2. 2) Lyst gråbrunt, let muldholdigt, let leret sand. UG af lyst brungult,
leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T58,T62
Foto: 1/219,1/220
A713
Stolpehul, Udateret
Mulig bund af stolpehul. Anlægget er placeret på Felt G. Rundt anlæg, ca.32 x 32 cm. Snit= 32 cm. D= 6 cm.
Anlæggets topkote er Felt G´s fikspunkt (M118) + 4 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent,
brungråt, kalket, let leret sand. UG af lyst brungult, kalket, let leret sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T58,T61
A714
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt G. Amorft anlæg, ca.192 x 250 cm. Snit= 95 cm. D= 74 cm. Anlæggets topkote er Felt G´s
fikspunkt (M118) + 24 cm. Anlægget består af 8 fyldskifter over UG. 1) Gråbrun, leret muld. 2) Mørk gråbrun, meget
leret muld. 3) Meget mørk gråbrun, meget leret muld. 4) Brungråt, meget leret muld. 5) Meget mørk gråbrunt, meget
leret muld. 6) Gråbrunt, humøst ler. 7) Lyst grågult, sandet ler, udvaskning fra dyregange. 8) Gråbrunt, sandet ler. UG
af lyst gulbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet NV-SØ, set fra sydvest. Fund af snegleskaller i lag 2-5; tilsyneladende
ens i alle lag. I disse lag også talrige kalknister, sandsynligvis fragmenter af tilsvarende snegleskaller og
undergrundskalk fra feltet. Det er vanskeligt at skelne lag 2-5, og disse kan være tilfældige farvevariationer inden for
samme fyld. Langs bunden af lag 5 er anlæggets afgrænsning let diffus pga. udvaskning.
Tegninger: T58,T62
Fund: X48: Sneglehuse, Udateret-Udateret
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A715
Grube, Udateret
Stor, amorft, overfladisk grube. Snit 1 Anlægget er placeret på Felt G. Aflangt anlæg, ca.310 x 200 cm. Snit= 310 cm.
D= 20 cm. Anlæggets topkote er Felt G´s fikspunkt (M118) + 17 cm. Anlægget består af 5 fyldskifter over UG. 1) Mørk
gråbrun, tørvet, let leret muld. 2) Lys gråbrun, let leret sand, undergrund farvet af nedvaskning. 3) Lys gråbrun, meget
sandet muld. 4) Mørk gråbrun, leret og tørvet muld. 5) Mørk gråbrun, tørvet muld. 6) Lyst gråt, let leret sand;
dyregange. UG af lyst gulbrunt, let leret sand og kalk. Anlægget er snittet SØ-NV, set fra nordøst. Snit 2 Anlægget er
placeret på Felt G. Aflangt anlæg, ca.310 x 200 cm. Snit= 134 cm. D= 19 cm. Anlæggets topkote er Felt G´s fikspunkt
(M118) + 17 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 5) Mørk gråbrun, tørvet muld. 6) Lyst gråt, let leret sand dyregang. UG af lyst gulbrunt, let leret sand og kalk. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T58,T62
Foto: 1/225,1/226
A716
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt G. Rundt anlæg, ca.48 x 48 cm. Snit= 48 cm. D= 32 cm. Anlæggets topkote er Felt G´s
fikspunkt (M118) + 9 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent, gråbrunt, humøst, kalket sand, med
lyse pletter af kalket sand og mørkebrune humøse dyregange. UG af lyst gult, kalket og let leret sand. Anlægget er
snittet NV-SØ, set fra sydvest.
Tegninger: T58,T62
Foto: 1/213,1/214
A717
Grube, Udateret
Nedgravning. Anlægget er placeret på Felt G. Aflangt anlæg, ca.95 x 45 cm. Snit= 95 cm. D= 16 cm. Anlæggets
topkote er Felt G´s fikspunkt (M118) + 24 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst brungråt til brungråt,
let humøst og ganske let leret sand. UG af lyst gulgråt sand, en anelse leret. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T58,T62
A718
Stolpehul, Udateret
Nedgravning/stolpehul? Anlægget er placeret på Felt G. Rundt anlæg, ca.38 x 45 cm. Snit= 38 cm. D= 18 cm.
Anlæggets topkote er Felt G´s fikspunkt (M118) + 27 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst gulbrunt,
svagt humøst sand, let leret. UG af lyst gulgråt sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T58,T62
A719
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt G. Rundt anlæg, ca.25 x 30 cm. Snit= 25 cm. D= 17 cm. Anlæggets topkote er Felt G´s
fikspunkt (M118) + 30 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst gråt til beige, meget kalkholdigt, let leret
sand. UG af hvidt til beige, meget kalkholdigt, let leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T58,T61
A720
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt G. Ovalt anlæg, ca.136 x 100 cm. Snit= 136 cm. D= 50 cm. Anlæggets topkote er Felt G´s
fikspunkt (M118) + 23 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Sandet og kalket, mørkebrun, humøst muld. UG
af hvidt til beige, meget kalkholdigt, let leret sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T58,T61
A721
Ikke snittet - ikke tegnet i profil. Anlægget er placeret på Felt G. Stort amorft anlæg, der kommer ud af nordre feltprofil
ca.275 x 350 cm. Anlæggets topkote er Felt G´s fikspunkt (M118) + 3 cm.
Tegninger: T58
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A722
Grube, Udateret
nlægget er placeret på Felt G. Amorft anlæg, ca.115 x 188 cm. Snit= 188 cm. D= 48 cm. Anlæggets topkote er ikke
angivet. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent, mørkt gråbrunt, humøst sand. UG af brungult, kalket
og let leret sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T58,T60
A723
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt G. Rundt anlæg anlæg, ca.90 x 90 cm. Snit= 90 cm. D= 16 cm. Anlæggets topkote er ikke
angivet. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, muldholdigt, leret sand m. enkelte nister af kalk og
undergrund. UG af gulbrunt, leret sand. Anlægget er snittet SØ-NV, set fra nordøst.
Tegninger: T58,T60
A801
Ildsted, Ildsted, Tragtbægerkultur
Ildsted til fremstilling af brændt flint. Anlægget er placeret på Felt HA (syd). Rundt anlæg 80 x 85 cm. D=10 cm.
Anlæggets topkote er Felt HA´s fikspunkt (M109) +12cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. Megen brændt
flint og trækul i fladen. 1) Mørkt og sodet, let humøst og sandet ler. Trækul og brændt flint. UG af gulbrunt, sandet ler.
Der ses nedsivning og dyregange fra 1. Anlægget er snittet NØ-SV, set fra nordvest.
Tegninger: T63,T66
Foto: 1/203,1/204
Fund: X49: Brændt flint, Udateret; X352: Trækul, Udateret
A802
Kulturlag, Udateret
Kulturlag. Anlægget er placeret på Felt HA (syd). Anlæg der kommer ud af vestre feltprofil, 218 x 385 cm. D=8 cm.
Anlæggets topkote er er Felt HA´s fikspunkt (M109) +8cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. Skæres mod NØ
af moderne drængrøft. 1) Homogent, mørkt gråbrunt, humøst og sandet ler, diffust afgrænset mod undergrunden. 2)
Opfyld i moderne grøft. Mellemgråbrunt, humøst og let sandet ler. Velafgrænset. UG af mørk gulbrun, stiv ler.
Anlægget er snittet V-Ø, set fra syd.
Tegninger: T63,T66
A803
Stolpehul, Udateret
Stolpehul/nedgravning? Anlægget er placeret på Felt HA (syd). Tilnærm. cirkulært anlæg, 80 x 75 cm. Snit 73 cm.
Dybde 9 cm. Topkote er +9 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst gråbrunt, let sandet og muldholdigt
ler. UG af gulbrunt, let sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T63,T67
A804
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt HA (syd). Anlæg der kommer ud af vestre feltprofil, 250 x 330 cm. D=23 cm. Anlægges
topkote er Felt HA´s fikspunkt (M109) +7cm. Anlægge består af 2 fyldskifter over UG. 1) Mørkt til mellem gråbrunt,
humøst og let sandet ler. 2) Heterogent, lyst gråbrunt, sandet ler. Blanding af lag 1 og 3. Undergrund af gulbrunt, sandet
ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T63,T67
A805
Grube, Grube, Udateret-Udateret
Anlægget er placeret på Felt HA (syd). Tilnærm. halvrundt anlæg, der kommer ud af vestre feltprofil. Ca. 160 x 220 cm.
Skæres mod syd af drængrøft. Snit 220 cm Dybde 22 cm. Topkote er +1 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over
undergrund. 1) Mørkt brungråt, humøst og let leret sand. UG er lyst gråt og brungult, let sandet ler.
Tegninger: T63,T65
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A806
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt HA (syd). Amorft anlæg, Ø=95x250cm, D=12 cm. Anlægges topkote er Felt HA´s
fikspunkt (M109) +5cm. Anlægge består af 1 fyldskifte over UG. [1] Mørkt brungråt humøst og let leret sand,
heterogent iblandet UG. Desuden mindre sten af både bjergart og flint (optil 10cm i diameter). Lettere udvasket i
bunden. UG af lyst gråt og brungult, sandet ler. Anlægget er snittet nordøst-sydvest, set fra nordvest.
Tegninger: T63,T67
Fund: X353: Trækul, Udateret
A807
Grube, Tragtbægerkultur
Anlægget er placeret på Felt HA (syd). Rundet anlæg ca.250 x 350 cm. D=24 cm. Anlæggets topkote er Felt HA´s
fikspunkt (M109) +10cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. Gennemskæres af moderne drængrøft NV-SØ. 1)
Moderne drængrøft, mellemgråbrunt, homogent, leret og sandet muld. Nogenlunde klart afgrænset. 2) Fyld i A807.
Homogent, mørkt gråbrunt, sandet, let leret muld. Enkelte trækulsnister. Lidt nister af brændt ler. UG af stift gulbrun
ler. Anlægget er snittet NØ-SV, set fra nordvest.
Tegninger: T63,T66
Fund: X50: Sideskår, Tragtbægerkultur; X354: Trækul, Udateret; X386: Sideskår, Tragtbægerkultur
A811
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt HA (syd). Let ovalt anlæg, ca. 300 x 200 cm. Snit 284 cm. Dybde 23 cm. Anlæggets
topkoter er hhv. +10 og +26 cm. Anlægge består af 2 fyldskifter over undergrund. 1) Gråbrunt, ret homogent, humøst
og let sandet ler. Trækulsnister. Skarpt aftegnet i bunden. Sten af både bjergart og flint, ca. 10 -15 cm Ø. 2) Pølse af
undergrundsler. UG af lyst gråt og brungult, let sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T63,T67
Fund: X355: Trækul, Udateret
A812
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt HA (syd). Let ovalt anlæg, 100 x 75 cm i fladen. Snit 88 cm. Dybde 16 cm. Topkote er
+15 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, heterogent, humøst og let sandet ler. Trækulsnister.
Skarpt aftegnet i bunden. Mindre sten af bjergart og flint. UG af lyst gråt og brungult, let sandet ler. Anlægget er snittet
Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T63,T67
A813
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt HA (syd). Halvrundt anlæg, 80 x100 cm. Skæres i syd af drængrøft. Snit 80 cm. Dybde 12
cm. Anlæggets topkote er +27 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Heterogent, lyst gråbrunt, let
sandet ler med trækulsnister. UG af gulbrunt ler med mindre sten. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T63,T67
:
Fund: X356: Trækul, Udateret
A814
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt HA (syd). Tilnærm. let ovalt anlæg, 66 x50 cm. Snit 66 cm. Dybde 10 cm. Topkote er + 27
cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Heterogent, lyst gråbrunt, let sandet ler med trækulsnister. UG
af gulbrunt ler med mindre sten. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T63,T67
Fund: X357: Trækul, Udateret
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A815
Grube, Udateret
Grube til brænding af flint? Anlægget er placeret på Felt HA (syd). Tilnærm. cirkulært anlæg, 70 x 60 cm i fladen. Snit
35 cm. Dybde 7 cm. Topkote er +31 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Brungråt, let sandet ler med meget
hvidbrændt flint. Pletter af gulbrunt ler, karakter af nedsivning. UG af gulbrunt, let sandet ler. Anlægget er snittet N-S,
set fra vest.
Tegninger: T63,T67
A816
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt HA (syd). Kartoffelformet anlæg 110 x 83 cm. D=16 cm. Anlæggets topkote er er Felt
HA´s fikspunkt (M109) +15cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørk gråbrun, leret og let sandet muld.
Fylden er homogen, skarpt afgrænset mod undergrunden. I øst ses dyreaktivitet. UG af mørkt gulbrunt, let sandet ler. I
fladen fremstod anlægget som 1 anlæg, men snittet tyder på 2 nedgravninger. Bunden er meget ujævn. Anlægget er
snittet V-Ø, set fra syd.
Tegninger: T63,T66
A817
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt HA (syd). Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg, Ø=134cm D=19 cm. Topkote er Felt HA´s
fikspunkt (M109) +9 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent brungråt let humøst sandet ler med en
del mindre flintesten og pletter af kalket ler. UG: Brungult sandet ler og kalket ler samt enkelte flintesten. Anlægget er
snittet nord-syd set fra vest. TOLK: Anlægget kan muligvis være to stolpehuller da der ses to runde bunde i profil.
Tegninger: T63,T67
A818
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt HA (syd). Ovalt anlæg, Ø=85x125cm, D=14 cm. Anlægges topkote er Felt HA´s fikspunkt
(M109) +28cm. Anlægge består af 1 fyldskifte over UG. [1] Mørkt brungråt humøst og let leret sand, heterogent
blandet med UG. Desuden mindre sten af både bjergart og flint (optil 10cm i diameter). Lettere udvasket i bunden. UG
af lyst gråt og brungult, let sandet ler. Anlægget er snittet nordvest-sydøst, set fra sydvest.
Tegninger: T63,T67
A819
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt HA (syd). Cirkulært anlæg, Ø=38cm D=9 cm. Topkote er Felt HA´s fikspunkt (M109) +9
cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst gråbrunt, let sandet og muldholdigt ler. UG af gulbrunt, let sandet
ler. Anlægget er snittet øst-vest set fra nord.
Tegninger: T64,T67
A820
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt HA (nord). Ovalt anlæg 182 x 125 cm. D=14 cm. Anlæggets topkote er Felt HA´s
fikspunkt (M109) +5cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørkt brungråt, humøst og let leret sand. UG af
lyst gråt og brungult, let sandet ler med lidt kalknister. Anlægget er snittet NV-SØ, set fra nordøst.
Tegninger: T64,T67
Foto: 1/205,1/206
A821
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt HA (nord). Tilnærm. cirkulært anlæg 72 x 75 cm. D=16 cm. Anlæggets topkote er Felt
HA´s fikspunkt (M109) +23 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, muldholdigt og sandet ler, med
enkelte nister af trækul, samt enkelte sten. UG af gulbrunt skiftende til lyst gråt, let sandet ler. Anlægget er snittet NVSØ, set fra nordøst.
Tegninger: T64,T66
Fund: X358: Trækul, Udateret
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A822
Grube, Grube, Udateret-Udateret
Grube/ kulturlagsrest? Anlægget er placeret på Felt HA (nord). Anlægget kommer ud af østlig feltprofil, 250 x 215 cm.
Snit er 262 cm, dybde 13 cm. Anlæggets topkote er + 30. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. (1)
Gråbrunt, muldholdigt, sandet ler m. pletter af undergrund, samt en del mangannister. UG er gulbrunt, sandet ler.
Anlægget er snittet øst-vest, set fra syd.
Tegninger: T64,T65
A823
Kulturlag, Kulturlag, Udateret-Udateret
Mulig rest af kulturlag. Anlægget er placeret på Felt HA (nord). Pæreformet anlæg 180 x 120 cm. D=20 cm. Anlæggets
topkote er Felt HA´s fikspunkt (M109) +27cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst gulbrunt ler, ganske
let humøst. Enkelte trækulsnister. Heterogent UG af lyst gråt og brungult, let sandet ler med lidt kalkpletter og klumper.
Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T64,T66
A824
Grube, Udateret
Grube/ kulturlag? Anlægget er placeret på Felt HA (nord) Indridset som oval grube, 130 cm NØ - SV, 115 cm NV SØ, men efter snit tydeligt større, 250 cm NØ - SV, og ikke afgrænset mod NØ, fortsætter udenfor feltgrænsen.
Muligvis del af samme kulturlag som A825. Snit 230 cm. Dybde 30 cm. Anlæggets topkote er +22 cm Anlægget består
af 4 fyldskifter over undergrund. 1) Mellem gråbrunt, let humøst ler. 2) Mørkt gråbrunt sandet og humøst ler. 3) Mellem
gråbrunt, leret og sandet muld. 4) Lyst gråt, meget sandet ler. UG er lyst grøngråt, let sandet ler. Lag 4 synes
vandaflejret. Lag 3 er primær fyld. Lag 1 kan være en blanding af primær fyld og farvet undergrundsmateriale. Lag 2 er
for mørkt til at være andet end primær fyld. Lag 2 og 3 er skarpt afgrænset mod bunden, lag 1 mere diffust. Lag 2 og 3
er derfor utvivlsomt fyld i primære nedgravninger, men lag 1 kan være kulturlag. Anlægget er snittet SV -NØ, set fra
SØ.
Tegninger: T64,T65
A825
Kulturlag, Udateret
Rester af kulturlag, måske flere anlæg. Også moderne forstyrrelser. Anlægget er placeret på Felt HA (nord). Anlæggets
topkote er +24 cm. Stort, tilnærm. ovalt anlæg, fortsætter ind i østre feltprofil. Ca. 450 x 310 cm. Snit 310 cm. Dybde
22 cm. A824 er muligvis også en del af dette lag. Anlægget består af 6 fyldskifter over undergrund. 1) Mellem gråbrunt,
muldholdigt, let sandet ler. 2) Omrodet lag, som 1 blandet med undergrund. 3) Lyst gråbrunt, let humøst og sandet ler.
Sandsynligvis moderne dræn. 4) Gråbrunt, humøst ler, en anelse sodning. 5) Lysere end 4. Gråbrunt, let humøst ler. 6)
Mørkt gråbrunt, humøst ler, lidt trækulsnister og brændt ler. UG af gulbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet NV-SØ, set
fra SV.
Tegninger: T64,T65
A826
Grube, Udateret
Grube/kulturlagsrest? Anlægget er placeret på Felt HA (nord). Amorft anlæg 175 x 200 cm. Snit 190 cm. Dybde 10
cm. Topkote er +26 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over undergrund. 1) Gråbrunt, muldholdigt, sandet ler, med en
del nister af mangan og en del sten. UG er gulbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T64,T65
A827
Grube, Udateret
Grube/Nedgravning. Anlægget er placeret på Felt HA (nord). Amorft anlæg 71 x 125 cm. D=30 cm. Anlæggets
topkote er Felt HA´s fikspunkt (M109) +42cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. Er tegnet sammen med
A833. 1) Heterogent, mørkt brungråt, let sandet, humøst ler, med mange flintesten og rådne sten af bjergart. Der er ikke
tegn på varmepåvirkning i nedgravningen ellerpå flinten. Der er fundet enkelte trækulsnister i fylden. 2) Heterogent,
gulbrunt, meget let sandet undergrundsler med flint og enkelte trækulsnister. UG af gulbrun - orange, meget let sandet
ler. Anlægget er snittet V-Ø, set fra syd.
Tegninger: T64,T66
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A828
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt HB Pæreformet anlæg, 135 x200 cm. Snit = 160 cm D=12 cm. Anlæggets topkote er Felt
HB´s fikspunkt (M107) +16cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. Er tegnet sammen med A829 og overlejrer
dette. 2) Gråbrun, leret muld, nister af kalk og en del sten. UG af mørkt gulbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet NØSV, set fra sydøst.
Tegninger: T68,T69
A829
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt HB. Amorft anlæg, ca. 125 x220 cm. D=12 cm. Anlæggets topkote er Felt HB´s fikspunkt
(M107) +23 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. Er tegnet sammen med A828 og overlejres af dette. 1) Meget
mørkt gråbrunt, let sandet og humøst ler. Nister af trækul og kalk. UG af mørkt gulbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet
NØ-SV, set fra sydøst. Begge anlæg (A828 og A829) er bunde af gruber, nogenlunde lige dybe. A828 yngre end A829.
Fylden i A828 indeholder mere omrodet undergrundsler, så dette anlæg er sandsynligvis fyldt op umiddelbart, mens
A829 har stået åbent længere og er fyldt med mere overfladejord. Trækul i denne fyld stammer formentlig fra
bopladsaktivitet.
Tegninger: T68,T69
Foto: 1/199,1/200
A830
Grube, Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt HB Klokkeformet anlæg, 162 x254 cm. D=35 cm. Anlæggets topkote er Felt HB´s
fikspunkt (M107) +29 cm. Anlægget består af 4 fyldskifter over UG. 1) Mellem gråbrun, leret muld. 2) Mørk gråbrun,
let leret muld. 3) Mørkegråt, humøst og sandet ler, homogent. 4) Heterogen blanding af 2, 3 og UG. UG af mørk,
gulbrunt ler. Lag 1 kan være dyreaktivitet og nedvaskning. Lag 2-3-4 repræsenterer nedgravning, hvor lag 4 er
opblandet med undergrund i bunden af gruben. Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T68,T69
:
A831
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt HB Let ovalt anlæg, 110 x155 cm. D=18 cm. Anlæggets topkote er Felt HB´s fikspunkt
(M107) +69cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Homogent, mørkt gråbrunt, humøst, let sandet ler med
enkelte sten af bjergart og flint, udvasket mod bunden. 2) Heterogen blanding af lyst gråbrunt, humøst, let sandet ler og
gulbrunt, let sandet undergrundsler. Fylden er udvasket. UG af gulbrunt, spættet, let sandet ler. Anlægget er snittet N-S,
set fra vest.
Tegninger: T68,T69
A832
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt HB. Stort amorft anlæg, der kommer ud af vestre feltprofil, ca. 320 x225 cm. D=45 cm.
Anlæggets topkote er Felt HB´s fikspunkt (M107) +5cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Fylden er mørk
gråbrun i farven og består af humøst, let sandet ler med en del trækulsnister (trækulsprøve er hjemtaget). I fylden en del
større og mindre flintblokke og flintesten, dog uden spor af bearbejdning. UG af heterogen, gulbrun og lysebrun, let
sandet ler, med enkelte sten af flint og bjergart. Anlægget er snittet NV-SØ, set fra nordøst.
Tegninger: T68,T69
Foto: 1/195,1/196,1/197,1/198
Fund: X359: Trækul, Udateret
A833
Ildsted, Udateret
Bund af grube. Anlægget er placeret på Felt HA (nord). Rundt anlæg ca. 75 x 75 cm. D=1 cm. Anlæggets topkote er
ikke angivet. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. Anlægget er tegnet sammen med A827 3) Heterogent, humøst,
gråbrunt lag (muld), der ligger på overfladen med en del brændt flint (bund af muldlag). Nuværende overflade er 15 cm
over anlægget. UG af gulbrun - orange, meget let sandet ler. Anlægget er snittet V-Ø, set fra syd.
Tegninger: T64,T66
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A900
Kulturlag, Tragtbægerkultur
Snit I Kulturlag og nedgravning. Anlægget er placeret på Felt I. Snit= 680 cm. D= 56 cm. Anlæggets topkote er Felt I´s
fikspunkt (M98) + (flere angivelser) Snittet i anlægget består af 4 fyldskifter over UG. 1) Pløjelag 2) Gammel muld. 3)
Mørkt gråbrunt, muldholdigt ler m. enkelte trækulsnister og nister af brændt ler/keramik, enkelte flintafslag. (A921) 4)
Gråbrunt, let muldholdigt ler med enkelte trækulsnister, en del nister af mangan. Enkelte keramikstumper og en del
flintafslag. UG af brungråt ler med mangannister. Anlægget er snittet N-S set fra vest. Fyld 3 er nedgravningen. Fyld 4
er kulturlaget. Snit II Kulturlag og muligt vandtagningshul. Anlægget er placeret på Felt I. Snit= 400 cm. D= 65 cm.
Anlæggets topkote er Felt I´s fikspunkt (M98) + (flere angivelser) Snittet i anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1)
Gråbrunt humøst ler, lidt trækulsnister. Stenet. Fund af enkelte flintafslag. 2) Mørkt gråbrunt, humøst ler. Mere humøst
end 1. Trækulsnister og lidt brændt ler. Fund af lille stump keramik. UG af rødbrunt ler. Mod bund i 2 brungråt, vådt
ler. Anlægget er snittet N-S set fra vest. Fyld 1 er kulturlag. Fyld 2 er muligt vandtagningshul. Snit III
Nedgravning/vandtagningshul? Snit III = A921. Anlægget er placeret på Felt I. Snit= 122 cm. D= 52 cm. Anlæggets
topkote er Felt I´s fikspunkt (M98) + (flere angivelser) Snittet i anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørkt
gråbrunt, humøst og let sandet ler. Trækulsnister og spor. Lidt brændt ler. Fund af enkelte flintafslag. UG af lyst
gråbrunt til gulbrunt ler. Anlægget er snittet N-S set fra øst.
Tegninger: T70,T72,T76
Foto: 1/175,1/176,1/177,1/178,1/179,1/180,1/181,1/182,1/183,1/184,1/185,1/186,1/187,1/188,1/189,1/190
Består:
Fund: X53: Skraber, Tragtbægerkultur; X54: Flække, Tragtbægerkultur; X55: Dyretand, Udateret; X56: Sideskår,
Tragtbægerkultur; X57: Sideskår, Tragtbægerkultur; X58: Randskår, Tragtbægerkultur; X59: Afslag, Tragtbægerkultur;
X60: Flække, Tragtbægerkultur; X61: Sideskår, Tragtbægerkultur; X62: Flække, Tragtbægerkultur
A901
Grube, Tragtbægerkultur
Anlægget er placeret på Felt I. Let aflangt anlæg, ca. 145 x 100 cm. Snit= 130 cm. D= 34 cm. Anlæggets topkote er
Felt I´s fikspunkt (M98) + 41 cm. Anlægget består af 3 fyldskifter over UG. 1) Mørk gråbrun, let leret muld. Enkelte
nister af brændt ler. 2) Lysere heterogen blanding af gråbrun og gulgråt humøst ler (materiale fra lag 1 og 4. 3) Mørk
gråbrun, humøst ler. UG af lys gulbrun og lys grå ler, noget heterogent i farven, men kompakt undergrundsler.
Anlægget er snittet V-Ø set fra syd.
Tegninger: T70,T75
Fund: X63: Afslag, Tragtbægerkultur
A902
Stolpehul, Udateret
Stolpehul? Anlægget er placeret på Felt I. Rundt anlæg, ca. 40 x 40 cm. Snit= 33 cm. D= 17 cm. Anlæggets topkote er
Felt I´s fikspunkt (M98) + 18 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent, gråbrunt, sandet ler med
manganudfældninger. Diffust afgrænset. UG af rødbrunt, sandet ler med manganudfældninger. Anlægget er snittet N-S
set fra vest.
Tegninger: T70,T75
A903
Grube. Tragtbægerkultur
Snit IV Snit= 202 cm. D= 46 cm. Anlægget består af 3 fyldskifte over UG. 1) Mørk gråbrun, leret muld. 2) Gulbrunt, let
sandet ler, svarende til undergrunden. 3) Mørk gråbrun, leret muld. UG af gulbrunt, let sandet ler. Anlægget er snittet NS set fra øst. Lag 3 er noget af et mysterium. I Snit 4 fremtræder det nærmest som en nedgravning, men i snittets anden
væg (østvæg) fortsætter det mod syd under undergrundsmateriale. Denne fyld er kompakt, homogen, og består af meget
stiv ler. Muligvis er lag 3 gammel muld og lag 2 omlejret i forbindelse med sidste istid. Snit V: Anlægget er placeret på
Felt I. Snit= 146 cm. D= 26 cm. Anlæggets topkote er Felt I´s fikspunkt (M98) + 47 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte
over UG. 1) Mørk gråbrun, leret muld. UG af mørk gulbrun ler. Anlægget er snittet NV-SØ set fra nordøst. Både i fyld
og undergrund talrige nister af mangan, naturlige sorte udfældninger. Snit VI Anlægget er placeret på Felt I. Snit= 48
cm. D= 12 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Meget lyst gulbrunt, let humøst ler, diffust afgrænset,
nedvasket. UG af mørkt gulbrunt ler. Anlægget er snittet NV-SØ set fra sydvest. Snit VI (modsat profil) Snit= 32 cm.
D= 10 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørk gråbrun, leret muld. UG af mørkt gulbrunt ler. A903 er en
grøft med stærkt uregelmæssig dybde. Fylden er meget heterogen. Dette tyder på, at grøften er fyldt op hurtigt efter den
blev gravet. Den synes overlejret af A900 men stratigrafiske observationer derfor vanskelige.
Tegninger: T70,T73,T75
Fund: X64: Flække, Tragtbægerkultur
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A904
Grube, Udateret
Mulig grube. Anlægget er placeret på Felt I. Rundet anlæg, ca. 60 x 50 cm. Snit= 80 cm. D= 30 cm. Anlæggets
topkote er Felt I´s fikspunkt (M98) + 48 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gulbrunt ler, delvist humøst.
Lidt trækulsspor og nister. 2) Gulbrunt ler, mørkere og mere humøst end 1. Trækulsnister og stumper. UG af gulbrunt
ler. Anlægget er snittet N-S set fra vest. Fyld 1 er muligvis en grube, men noget diffus. Fyld 2 synes at være
dyreaktivitet.
Tegninger: T70,T75
A905
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt I. Aflangt anlæg, ca. 75 x 165 cm. Snit= 165 cm. D= 40 cm. Anlæggets topkote er Felt I´s
fikspunkt (M98) + 74 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent, mørkt gråbrunt, sandet ler. Enkelte
trækulsnister og mange mindre sten af flint og bjergart. UG af gulbrunt, let sandet ler med småsten. Anlægget er snittet
V-Ø set fra syd.
Tegninger: T70,T75
Foto: 1/191,1/192
A906
Stolpehul, Stolpehul, Udateret-Udateret
Snit VIII - tegnet sammen med A907. Anlægget er placeret på Felt I. Aflangt anlæg, Snit= 58 cm. D= 21 cm.
Anlæggets topkote er Felt I´s fikspunkt (M98) + 33 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Kompakt,
homogent, gråbrunt, muldholdigt, let sandet ler, med enkelte trækulsnister. UG af lyst brungråt, let sandet ler, spættet
med gulbrunt. En del mangan. Anlægget er snittet Ø-V set fra syd.
Tegninger: T72,T73
Foto:
Består:
Fund:
A907
Grube, Udateret
Snit VIII - Tegnet sammen med A907. Anlægget er placeret på Felt I. Let ovalt anlæg, ca.35 x 55 cm. Snit= 40 cm. D=
12 cm. Anlæggets topkote er Felt I´s fikspunkt (M98) + 32 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 2) Lyst
gråbrunt, let sandet ler, med enkelte trækulsnister og en del manganudfældning. UG af lyst brungråt, let sandet ler,
spættet med gulbrunt, en del mangan Anlægget er snittet Ø-V set fra syd.
Tegninger: T72,T73
A908
Grube, Materialetagningsgrube, Tragtbægerkultur
Snit IX Anlægget er placeret på Felt I. Amorft anlæg, ca. 160 x 230 cm. Snit= 230 cm. D= 60 cm. Anlæggets topkote
er Felt I´s fikspunkt (M98) + 45 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent, mørkt gråbrunt, let sandet
ler, med nister af trækul og brændt ler. Endvidere er der en del flint i fylden. Der er fundet flintafslag og mindre stykker
keramik i anlægget. UG af lys gulbrun, stiv ler. Herunder pletter af en mere sandet/gruset undergrund. Anlægget er
snittet N-S set fra vest.
Tegninger: T72,T73
Foto: 1/229,1/230,1/231
Fund: X65: Flække, Tragtbægerkultur; X66: Flække, Tragtbægerkultur; X67: Sideskår, Tragtbægerkultur; X68:
Sideskår, Tragtbægerkultur; X69: Brændt ler, Tragtbægerkultur
A909
Grube, Udateret
Snit X Bund af nedgravning/kulturlag. Ikke tegnet i profil. Anlægget er placeret på Felt I. Rundt anlæg, ca.55 x 60 cm.
Snit= 60 cm. D= 6 cm. Anlæggets topkote er Felt I´s fikspunkt (M98) + 50 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over
UG. 1) Spættet gråbrunt, og lyst brungråt, let sandet ler. UG af lyst brungråt, let sandet ler, spættet med gulbrunt, en del
mangan Anlægget er snittet N-S set fra vest.
Tegninger: T72,T73
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A910
Kulturlag, Tragtbægerkultur
Snit III - Her tegnet sammen med A918. Anlægget er placeret på Felt I. Stort amorft lag. Snit= 114 cm. D= 15 cm.
Anlæggets topkote er Felt I´s fikspunkt (M98) + (flere angivelser - se T72). 2) Lyst brungråt, let sandet ler med
manganudfældninger. UG af lyst gråbrunt til gulbrunt ler. Anlægget er snittet N-S set fra øst. Snit XII Anlægget er
placeret på Felt I. Stort amorft lag. Snit= 254 cm. D= 46 cm. Anlæggets topkote er Felt I´s fikspunkt (M98) + (flere
angivelser - se T72). 1) Gråbrunt, let muldholdigt og sandet ler med enkelte nister af trækul. 2) Lyst brungråt, let sandet
ler med nister af mangan. 3) Som 2, men mere leret. 4) Kompakt, gråbrunt, let muldholdigt og let sandet ler med enkelte
trækulsnister. 5) Som 4, men lysere -- nærmest brungråt. UG af lyst brungråt, leret sand. Anlægget er snittet Ø-V set fra
syd. Snit XIII Anlægget er placeret på Felt I. Stort amorft lag. Snit= 340 cm. D= 27 cm. Anlæggets topkote er Felt I´s
fikspunkt (M98) + (flere angivelser - se T72). 1) Mørk gråbrun, let sandet, leret muld. 2) Gråbrunt, svagt rødligt, sandet
ler - farvet ved nedvaskning. 3) Som 2, men mere rødligt. UG af : 4) Lyst brungråt, let sandet ler. 5) Som 4. 6) Lyst
rødbrunt, meget leret sand. 7) Lyst gråt, meget leret sand. Anlægget er snittet N-S set fra øst. Tolkning: Grøft i syd,
grøft og dyregang i nord, eller rodvælter ved nordlig og sydlig del. Fyld 1 under fyld 3 er rimeligvis nedvasket i bund af
dyregang under fyld 3 i sekundært leje. Snit XIV Her tegnet sammen med A912 Anlægget er placeret på Felt I. Stort
amorft lag. Snit= 188 cm. D= 23 cm. Anlæggets topkote er Felt I´s fikspunkt (M98) + (flere angivelser - se T72). 2)
Brungråt, heterogent blandet, leret muld Ret udflydt mod bund. Enkelte trækulsnister. UG af lyst gråbrunt til gulbrunt
ler. Anlægget er snittet Ø-V set fra nordt. Snit XV Anlægget er placeret på Felt I. Stort amorft lag. Snit= 255 cm. D=
19 cm. Anlæggets topkote er Felt I´s fikspunkt (M98) + (flere angivelser - se T72). 1) Gråbrunt til lyst gråbrunt, let
muldholdigt ler, heterogent. Lidt trækulsspor og mangan-pletter. 2) Gråbrunt, let muldholdigt ler, mørkere end 1 og lidt
mere trækul. 3) Gråbrunt, let muldholdigt ler, stenet. Kun ganske lidt trækulsnister. UG af lyst gråbrunt til gulbrunt ler.
Anlægget er snittet NØ-SV set fra sydøst.
Tegninger: T72,T73,T74,T77
Fund: X70: Afslag, Tragtbægerkultur; X71: Sideskår, Tragtbægerkultur; X72: Flække, Tragtbægerkultur
A911
Grube, Udateret
Nedgravning. Ikke tegnet i profil. Anlægget er placeret på Felt I. Rundt anlæg, der skæres af moderne dræn. Snit= 70
cm. D= 10 cm. Anlæggets topkote er Felt I´s fikspunkt (M98) + 10 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG.
Midten af nedgravning er domineret af drængrøft, kun sider er bevaret. 1) Mørkt gråbrunt, homogent muld. UG af
gulbrunt ler. Anlægget er snittet Ø-V set fra syd.
Tegninger: T72,T73
A912
Stolpehul, Udateret
Stolpehul. Her tegnet sammen med A910 Snit XIV. Anlægget er placeret på Felt I. Rundet anlæg, ca. 25 x 20 cm.
Snit= 30 cm. D= 7 cm. Anlæggets topkote er Felt I´s fikspunkt (M98) + 1 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG.
1) Lys grå, heterogen, meget let humøst ler. Lettere udvasket i kanten. UG af gulbrunt til lyst gråbrunt ler. Anlægget er
snittet Ø-V set fra nord.
Tegninger: T72,T77
A913
Kulturlag, Udateret
Kulturlagsrest, formentlig med ildsted (lag 2). Anlægget er placeret på Felt I. Amorft anlæg, ca. 140 x 200 cm. Snit=
200 cm. D= 14 cm. Anlæggets topkote er Felt I´s fikspunkt (M98) + 0 cm. Anlægget består af 3 fyldskifter over UG. 1)
Gråbrunt, humøst ler, lettere sodet i østlig del. 2) Mørkt gråbrunt, muldholdigt ler, sodet. Nister og småstumper af
trækul. 3) Gråbrunt, let humøst ler, blandet med undergrund og sodning/trækulsspor. UG af gulbrunt til lyst gråbrunt
ler. Anlægget er snittet Ø-V set fra syd.
Tegninger: T72,T74
A914
Kulturlag, Udateret
A914 er undergrundsmateriale blandet med rester af kulturlag A910/A900. Ikke tegnet i profil. Anlægget er placeret på
Felt I. Anlæggets topkote er Felt I´s fikspunkt (M98) - 3 cm. UG af rødbrunt, sandet ler med manganudfældninger.
Tegninger: T72,T77
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A915
Grube, Udateret
Nedgravning. Anlægget er placeret på Felt I. Let ovalt anlæg, der skæres af moderne dræn i vest. Snit= 70 cm. D= 20
cm. Anlæggets topkote er Felt I´s fikspunkt (M98) - 6 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogen, lettere
leret, mørkt gråbrunt muld. Enkelte nister af trækul. UG af brungult ler. Anlægget er snittet Ø-V set fra syd.
Tegninger: T72,T73
Foto: 1/238,1/239
A916
Grube, Tragtbægerkultur
Anlægget er placeret på Felt I. Let aflangt anlæg, ca. 100 x 60 cm. Snit= 74 cm. D= 24 cm. Anlæggets topkote er Felt
I´s fikspunkt (M98) - 41 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørkt gråbrunt, humøst ler, sten og flint. UG
af lyst brungråt, meget sandet ler. Anlægget er snittet SØ-NV set fra sydvest. Der er mange sten i både fyld og
undergrund, og en god del af dette er givet in situ. Fylden indeholder en del naturlige "afslag", ikke indsamlet. Området
er meget vådt og afgrænsning i fladen vanskelig pga. dette.
Tegninger: T72,T74
Fund: X73: Flække, Tragtbægerkultur
A917
Kulturlag, Kulturlag, Udateret-Udateret
Samme lag som A900.
Tegninger: T72,T73
Foto:
Består:
Fund:
A918
Grube, Tragtbægerkultur
Tegnet sammen med A910 (Snit III) Anlægget er placeret på Felt I. Let ovalt anlæg, ca.125 x 140 cm. Snit= 127 cm.
D= 48 cm. Anlæggets topkote er ikke angivet. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørkt gråbrunt, muldholdigt
og let sandet ler, enkelte trækulsnister,samt keramik og flintafslag. UG af lys gråbrun til gulbrun ler. Anlægget er
snittet Ø-V set fra syd. Snit VII (T77) 1) Homogent, mørkt gråbrunt, let sandet ler med trækulsnister. Keramik,
flintesten og flintafslag. 2) Som 1, men laget er rødfarvet af store mængder brændt er. 3) Som 1. UG af gulbrunt ler og
grøngråt, groft sand med småsten. I leret er der manganpletter.
Tegninger: T72,T73,T77
Foto: 1/232,1/233,1/234
Fund: X74: Flække, Tragtbægerkultur; X75: Tragtbægerkultur, Udateret; X76: Sideskår, Tragtbægerkultur; X77:
Brændt flint, Tragtbægerkultur; X78: Brændt ler, Tragtbægerkultur; X79: Randskår, Tragtbægerkultur; X80: Sideskår,
ornamenteret, Tragtbægerkultur; X81: Sideskår, Tragtbægerkultur; X82: Knogle, dyreknogle?, Tragtbægerkultur; X83:
Slagsten, U Tragtbægerkultur; X84: Skraber, Tragtbægerkultur; X85: Brændt ler, Tragtbægerkultur; X86: Flække,
Tragtbægerkultur; X360: Trækul, Udateret
A919
Grube, Tragtbægerkultur
Snit XI (se endvidere A900 Snit II) Anlægget er placeret på Felt I. Aflangt anlæg, der skæres af Snit II. Snit= 217 cm.
D= 60 cm. Anlæggets topkote er Felt I´s fikspunkt (M98) + 25 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1)
Homogent, mørkt gråbrunt, let sandet ler, med nister af trækul og brændt ler. Laget virker opfyldt af én gang. Der er
fundet en dyretand i A900, som kunne komme fra A919. 2) Homogent, lyst gråt, let sandet ler, med keramik og
flintafslag. 3) Snit II 4) Del af kulturlag A910. Homogent, mørkt gråbrunt, humøst, sandet ler. UG af gulbrunt, let
sandet ler til lyst gråt sand med små sten. Anlægget er snittet Ø-V set fra nord.
Tegninger: T72,T73,T76
Foto: 1/235,1/236,1/237
Fund: X87: Flække, Tragtbægerkultur; X88: Skraber, Tragtbægerkultur; X89: Tand, Tragtbægerkultur; X90: Sideskår,
Tragtbægerkultur; X91: Sideskår, Tragtbægerkultur; X92: Brændt ler, Tragtbægerkultur; X361: Trækul, Udateret;
X362: Trækul, Udateret
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A920
Stolpehul, Udateret
Muligt stolpehul skåret af moderne dræn. Anlægget er placeret på Felt I. Snit= 44 cm. D= 50 cm. Anlæggets topkote er
Felt I´s fikspunkt (M98) + (ikke angivet) Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Moderne dræn: heterogen, mørk
gråbrun muld og lyst gulbrunt, leret sand. 2) Muligt stolpehul: gråbrunt, humøst ler. 3) Sten i sekundært leje. UG af
gulbrunt, let sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V set fra syd.
Tegninger: T72,T77
A921
Grube, Udateret
Grube/nedgravning/vandtagningshul. Se A900 Snit I og Snit III
Tegninger: T72,T76
A1001
Grube, Udateret
Er tegnet sammen med A1029. Anlægget er placeret på Felt J (syd). Let ovalt anlæg, ca.106 x 140 cm. Snit= 106 cm.
D= 26 cm. Anlæggets topkote er Felt J´s fikspunkt (M93) + 84 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1)
Gråbrunt, muldholdigt og sandet ler med enkelte nister af trækul. Enkelte mindre sten. 2) Rødbrunt ler med gråbrune
muldholdige pletter. (Lag mellem A1001 og A1029). UG af rødbrunt ler med en del sten. Anlægget er snittet Ø-V set
fra syd.
Tegninger: T80,T81
Foto: 1/170
A1002
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt J (syd). Let ovalt anlæg, ca.25 x 30 cm. Snit= 30 cm. D= 11 cm. Anlæggets topkote er Felt
J´s fikspunkt (M93) + 59 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, let sandet ler med enkelte
trækulsnister. UG af rødbrunt ler, stenet. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T80,T81
A1003
Grube, Stenalder
Er tegnet sammen med A1030. Anlægget er placeret på Felt J (syd). Aflangt anlæg, ca.114 x 200 cm. Snit= 114 cm. D=
26 cm. Anlæggets topkote er Felt J´s fikspunkt (M93) + 20 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt,
let humøst og sandet ler, lidt trækulsspor, og lidt skørnet sten. Enkelte store sten, op til 20 x 12 cm UG af gulbrunt til
rødbrunt ler, stenet. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T80,T81
Foto: 1/171
Fund: X95: Afslag, Stenalder
A1004
Udgår, Udgår, Udateret-Udateret
Fyldskifte ikke synligt i snit.
Tegninger: T80,T83
A1005
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt J (syd). Aflangt anlæg, ca. 65 x 117 cm. Snit= 120 cm. D= 21 cm. Anlæggets topkote er
Felt J´s fikspunkt (M93) + 21 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørk gråbrun, humøst ler. UG af mørk
gulbrun, sandet ler Anlægget er snittet N-S, set fra vest. Overgangen mellem de to lag er noget diffus.
Tegninger: T80,T83
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A1006
Grube, Udateret
Efter afrensning og snit fremstår de to anlæg A1006 og A1007 som et sammenhængende anlæg. Anlægget er placeret
på Felt J (midt - syd). Aflangt anlæg, ca. 85 x 155 cm. Snit= 170 cm. D= 28 cm. Anlæggets topkote er Felt J´s fikspunkt
(M93) + 78 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Mørkt gråbrunt, humøst ler. 2) Lyst gråbrunt, sandet ler.
UG af mørkt gråbrunt, rent ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest. Lag 1 synes flere steder trukket ned i lag 2 af
dyreaktivitet og muligvis udvaskning. Lag 2 er klart afgrænset mod bunden og er snarere en nedgravning end en
udvaskning. Fylde her er iblandet omlejret undergrundsmateriale.
Tegninger: T80,T83
A1007
Grube, Udateret
Se A1006.
Tegninger: T79,T83
A1008
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube. Anlægget er placeret på Felt J (midt). Ovalt anlæg, ca. 86 x 103 cm. Snit= 86 cm. D= 11 cm.
Anlæggets topkote er Felt J´s fikspunkt (M93) + 71 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Sort, enkelte steder
mørk gråbrun, humøst ler. Trækul, ildskørnede sten. Trækulsprøve hjemtaget. UG af mørkt gulbrunt, meget rent ler.
Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T79,T83
Fund: X363: Trækul, Udateret
A1009
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt J (midt). Aflangt anlæg, ca. 100 x 204 cm. Snit= 204 cm. D= 18 cm. Anlæggets topkote er
Felt J´s fikspunkt (M93) + 44 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent, gråbrunt, let sandet ler, med
enkelte nister af trækul og enkelte mindre sten UG af gulbrunt ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T79,T81
A1010
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt J (midt). Aflangt anlæg, ca. 50 x 87 cm. Snit= 87 cm. D= 17 cm. Anlæggets topkote er
Felt J´s fikspunkt (M93) + 38 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent, gråbrunt, let sandet ler, med
enkelte nister af trækul og enkelte sten UG af gulbrunt ler, stenet. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T79,T81
A1011
Grube, Udateret
Bund af grube. Anlægget er placeret på Felt J (midt). Aflangt anlæg, ca. 35 x 53 cm. Snit= 53 cm. D= 9 cm. Anlæggets
topkote er Felt J´s fikspunkt (M93) + 12 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, let sandet ler, med
nister af trækul. Stor flintesten i fyld. UG af gulbrunt ler. Anlægget er snittet NØ-SV, set fra sydøst.
Tegninger: T79,T81
A1012
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt J (midt). Aflangt anlæg, ca. 40 x 62 cm. Snit= 62 cm. D= 28 cm. Anlæggets topkote er Felt
J´s fikspunkt (M93) + 14 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent, gråbrunt, let sandet ler med en
del nister og pletter af trækul. UG af rødbrunt ler, stenet. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T79,T81
Fund: X364: Trækul, Udateret
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A1013
Stolpehul, Udateret
Muligt stolpehul. Mindre i snit end indridset. Anlægget er placeret på Felt J (midt). Rundt anlæg, ca. 40 x 38 cm. Snit=
38 cm. D= 16 cm. Anlæggets topkote er Felt J´s fikspunkt (M93) + 9 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1)
Gråbrunt, muldholdigt og sandet ler. Lidt trækulsnister og skørnet sten. Lidt indslag af undergrund. UG af rødbrunt ler,
stenet. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T79,T81
A1014
Stolpehul, Udateret
2 stolpehuller. Anlægget er placeret på Felt J (midt). Amorft anlæg, ca. 80 x 86 cm. Snit= 86 cm. D= 25 cm. Anlæggets
topkote er Felt J´s fikspunkt (M93) + 81 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Heterogent, gråbrunt, let
sandet ler, med pletter af brungult undergrundsler og trækulsnister. Anlægget er en smule udvasket. Grænsen mod lag 2
er uklar. 2) Homogent, mørkt gråbrunt, meget let sandet ler med trækulsnister. UG af brungult, let sandet ler. Anlægget
er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T79,T82
Fund: X365: Trækul, Udateret
A1015
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt J (midt). Rundt anlæg, ca. 45 x 46 cm. Snit= 46 cm. D= 8 cm. Anlæggets topkote er Felt
J´s fikspunkt (M93) + 55 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent, brungråt, let sandet ler med
enkelte sten UG af gulbrun stiv ler med en smule sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T79,T82
A1016
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt J (midt). Ovalt anlæg, ca. 40 x 65 cm. Snit= 70 cm. D= 25 cm. Anlæggets topkote er Felt
J´s fikspunkt (M93) + 37 cm. Anlægget består af 3 fyldskifter over UG. 1) Mørkt gråbrunt, humøst og sandet ler. Nister
af trækul. 2) Lysere gråbrunt, humøst og sandet ler. Nister af trækul. 3) Mørkt gulbrunt, let sandet ler, sekundært leje.
UG af mørkt gulbrunt, let sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd. Fyld 3 synes at være omlejret
undergrundsmateriale. Materialet er meget kompakt, men lidt mørkere end undergrunden.
Tegninger: T79,T83
A1017
Udgår, Udateret
Stenspor eller muldrest.
Tegninger: T79,T83
A1018
Stolpehul, Udateret
Muligt stolpehul. Anlægget er placeret på Felt J (midt). Aflangt anlæg, ca. 25 x 45 cm. Snit= 38 cm. D= 22 cm.
Anlæggets topkote er Felt J´s fikspunkt (M93) + 71 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent,
gråbrunt, let humøst ler, med enkelte trækulsnister. UG af gulbrunt ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T79,T81
A1021
Stolpehul, Udateret
Muligt stolpehul. Anlægget er placeret på Felt J (midt). Rundt anlæg, 24 x 26 cm. Snit= 26 cm. D= 10 cm. Anlæggets
topkote er Felt J´s fikspunkt (M93) - 1 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG 1) Mørkt gråbrunt, leret muld.
Trækul. UG af mørkt gulbrunt, let sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T79,T83
Fund: X366: Trækul, Udateret
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A1022
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt J (midt). Aflangt anlæg, ca. 47 x 86 cm. Snit= 47 cm. D= 17 cm. Anlæggets topkote er Felt
J´s fikspunkt (M93) + 19 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørkt gråbrunt, humøst og sandet ler. Nister
af trækul. UG af mørkt gulbrunt, let sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord. Lag 1 er diffust afgrænset mod
vest. Fund af trækul.
Tegninger: T79,T83
Fund: X367: Trækul, Udateret
A1023
Naturfænomen, Vådområde, Stenalder
Vådbundsaflejring, der strækker sig langs den vestlige del af Felt J. Anlægget er placeret på Felt J (nord og midt). Stort
amorft anlæg, ca. 3400 x 750 cm. Snit= 270 cm. D= 28 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråt til
mørkegråt, let sandet ler, heterogent blandet med undergrund, især i nedre del. Desuden noget udvasket, især i østlige
2/3 del. Den vestlige tredjedel er mere klart afgrænset. UG af brungult, let sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra
nord. Tolkning: Afgrænset vådområde med udsmid, både afslag fra oldtid og keramik fra historisk tid (som sikkert er
sekundært placeret).
Tegninger: T78,T79,T82
Fund: X97: Flække, Stenalder
A1024
Grube, Stenalder
Ikke tegnet i profil. Anlægget er placeret på Felt J (nord). Aflangt anlæg, ca. 125 x 175 cm. Anlæggets topkote er Felt
J´s fikspunkt (M93) + 2 cm. Anlægget kun synligt i fladen, hvor der er fundet en skraber ved forundersøgelsen.
Tegninger: T78
Fund: X98: Skraber, Stenalder
A1025
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt J (nord). Rundt anlæg, ca. 30 x 30 cm. Snit= 30 cm. D= 20 cm. Anlæggets topkote er Felt
J´s fikspunkt (M93) + 11 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent, gråbrunt, let sandet ler, med
enkelte nister af trækul. UG af rødbrunt ler. Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T78,T81
A1026
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube. Anlægget er placeret på Felt J (nord). Rundt anlæg, ca. 80 x 82 cm. Snit= 82 cm. D= 14 cm.
Anlæggets topkote er Felt J´s fikspunkt (M93) + 3 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt,
muldholdigt ler, meget trækul og sodning, især mod bund og sider. Mange sort- og skørbrændte, håndstore sten af
bjergart. Trækul hjemtaget. UG af brungråt til rødbrunt ler med megen sodet nedsivning. Anlægget er snittet N-S, set
fra vest.
Tegninger: T78,T82
Foto: 1/174
A1027
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube i vådbundsaflejring. Anlægget er placeret på Felt J (nord). Rundt anlæg, ca. 50 x 50 cm. Snit= 50 cm.
D= 11 cm. Anlæggets topkote er Felt J´s fikspunkt (M93) + 5 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørkt
gråbrunt, sandet ler med pletter af trækul - især langs bunden af fyldskiftet. Endvidere en del ildskørnede sten. 2)
Vådbundsaflejring: Homogent, gråt sandet ler, med enkelte sten. UG af lyst gråt sand. Anlægget er snittet N-S, set fra
vest.
Tegninger: T78,T81
Foto: 1/172,1/173
Fund: X368: Trækul, Udateret
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A1028
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt J (nord). Aflangt anlæg, 47 x 202 cm. Snit= 196 cm. D= 15 cm. Anlæggets topkote er Felt
J´s fikspunkt (M93) + 43 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1)Mørkt gråbrunt, humøst og let sandet ler. Lidt
trækul. UG af mørk gulbrun, stiv ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord. Afgrænsningen mod undergrunden er
diffus.
Tegninger: T78,T83
A1029
Grube, Udateret
Er tegnet sammen med A1001. Anlægget er placeret på Felt J (syd). Amorft anlæg, ca.80 x 125 cm. Snit= 80 cm. D=
23 cm. Anlæggets topkote er Felt J´s fikspunkt (M93) + 84 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt,
muldholdigt og sandet ler med enkelte nister af trækul. Enkelte mindre sten. 2) Rødbrunt ler med gråbrune muldholdige
pletter. (Lag mellem A1001 og A1029). UG af rødbrunt ler med en del sten. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T80,T81
A1030
Grube, Stenalder
Er tegnet sammen med A1003. Anlægget er placeret på Felt J (syd). Amorft anlæg, Snit= 74 cm. D= 18 cm. Anlæggets
topkote er Felt J´s fikspunkt (M93) + 20 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 2) Lyst gråbrunt, let humøst og
sandet ler, svage trækulsspor. Fund af mulig økseplanke. UG af gulbrunt til rødbrunt ler, stenet. Anlægget er snittet NS, set fra vest.
Tegninger: T80,T81
Fund: X104: Økseplanke, Stenalder
A1101
Stolpehul, Udateret
Mulig bund af stolpehul. Anlægget er placeret i Felt K (nord). Rundt anlæg, 40 x 42 cm. D= 5 cm. Anlæggets topkote
er Felt K´s fikspunkt (M80) + 5 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråt, sandet ler, lidt fedtet, iblandet lidt
trækulsnister. UG af gulgråt, sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T85,T87
A1102
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret i Felt K (nord). Ovalt anlæg, 40 x 67 cm. D= 18 cm. Anlæggets topkote er Felt K´s fikspunkt
(M80) + 4 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråt, leret sand opblandet med lidt undergrundsler. Få
trækulsnister. Enkelte sten, 1-2 cm. UG af gulgråt, sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T85,T87
A1105
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret i Felt K (nord). Ovalt anlæg, 55 x 30 cm. Snit= 28 cm. D= 22 cm. Anlæggets topkote er Felt K´s
fikspunkt (M80) + 18 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørkt brungråt, humøst ler. UG af mørkt,
gulbrunt ler blandet med gråbrunt ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T85,T87
A1108
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret i Felt K (nord). Rundt anlæg, Ø50 cm. D= 20 cm. Anlæggets topkote er Felt K´s fikspunkt (M80)
+ 23 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogen, mellem gråbrunt, sandet ler med pletter af gulbrunt,
orange-plettet undergrundsler. Særligt i fladen er der mange sten, både bjergart og flint (ingen varmepåvirkning). UG af
gulbrunt, orange-plettet, let sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra øst..
Tegninger: T85,T87
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A1109
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret i Felt K (nord). Rundt anlæg, Ø= 50 cm. D= 14 cm. Anlæggets topkote er Felt K´s fikspunkt
(M80) + 24 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. Er tegnet sammen med A1123. 1) Homogent, mørkt gråbrunt,
let sandet ler med trækul. Stolpesporet overlejrer pælesporet A1123, afgrænsningen mellem de to anlæg er dog noget
diffust. Trækulsprøve hjemtaget. UG af gulbrunt, spættet, let sandet ler, stenet. Anlægget er snittet NØ-SV, set fra
nordvest.
Tegninger: T85,T87
Fund: X369: Trækul, Udateret
A1110
Ildsted, Udateret
Anlægget er placeret i Felt K (nord). Tilnærm. cirkulært anlæg, 95 x 105 cm i fladen. Snit= 102 cm. D= 22 cm.
Anlæggets topkote er Felt K´s fikspunkt (M80) + 27 cm Anlægget består af 4 fyldskifter over UG. 1) Gråbrun, sandet
og leret muld. 2) Trækulslag. 3) Lys gråbrun, sandet ler. 4) Lys grå til brungråt humøst ler. Muligvis undergrund farvet
ved nedsivning, men ret klart afgrænset. UG af gulbrun, sandet ler. Anlægget er snittet NØ-SV, set fra nordvest.
Tegninger: T85,T87
Foto: 1/149,1/150
Fund: X370: Trækul, Udateret
A1112
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret i Felt K (nord). Ovalt anlæg, 58 x 35 cm. Snit= 35 cm. D= 22 cm. Anlæggets topkote er Felt K´s
fikspunkt (M80) + 10 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørk gråbrun, leret muld. UG af mørk, gulbrunt
ler og sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T85,T87
A1113
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret i Felt K (syd). Rundt anlæg, 40 x 36 cm. D= 13 cm. Anlæggets topkote er Felt K´s fikspunkt
(M80) + 30 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørk gråbrun, leret muld. UG af mørk, gulbrun, let sandet
ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T84,T87
Foto: 1/146
A1114
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret i Felt K (syd). Ovalt anlæg, 45 x 64 cm. D= 14 cm. Anlæggets topkote er Felt K´s fikspunkt
(M80) + 32 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent, mellem gråbrunt, let sandet ler med
trækulsnister og sten (flint). Trækulsprøve hjemtaget. UG af gulbrunt orange-plettet, let sandet ler. Anlægget er snittet
Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T84,T87
Fund: X371: Trækul, Udateret
A1115
Grube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt K (syd). Ovalt anlæg, 70 x 80 cm. D= 24 cm. Anlæggets topkote er Felt K´s fikspunkt
(M80) + 33 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, let sandet ler. Velafgrænset. UG af mørk,
gulbrun, let sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T84,T86
A1116
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret i Felt K (syd). Ovalt anlæg, 45 x 55 cm. D= 28 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1)
Homogent, mørkt gråbrunt, let sandet ler. Trækulsnister. UG af brungult ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T84,T87
Foto: 1/147,1/148
Fund: X372: Trækul, Udateret
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A1118
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret i Felt K (syd). Rundt anlæg, Ø= 47 cm. D= 7 cm. Anlæggets topkote er Felt K´s fikspunkt (M80)
+ 38 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørk gråbrun, leret muld. UG af mørk, gulbrun, let sandet ler.
Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T84,T87
A1119
Grube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt K (syd). Ovalt anlæg, 127 x 86 cm. D= 14 cm. Anlæggets topkote er Felt K´s fikspunkt
(M80) + 45 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogen blanding af sandet og leret, gråbrun muld og
undergrundsler. UG af mørk, gulbrunt ler. Anlægget er snittet NV-SØ, set fra sydvest.
Tegninger: T84,T87
A1120
Udgår, Udateret
Natur.
A1121
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube. Anlægget er placeret i Felt K (syd). Let ovalt anlæg, 70 x 80 cm. D= 34 cm. Anlæggets topkote er
Felt K´s fikspunkt (M80) + 31 cm Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. Er tegnet sammen med A1124 og A1125.
1) Mørkt gråbrunt, humøst og sandet ler, megen sodning og trækulsstumper. Også trækul i fladen. Skør- og sortbrændte
sten af flint og bjergart. 2) Gråbrun, humøst ler, trækulsstumper og nister. UG af heterogent, gulbrunt til lyst brungråt
ler, stenet. Anlægget er snittet NNV-SSØ, set fra østnordøst. Så i fladen, i første omgang, ud som 1 anlæg. A1121 er en
kogestensgrube, der synes at være lagt oven i en ældre grube af anden art. A1124 kunne være en skråtstillet stolpe.
A1125 kunne ligeledes være et stolpehul. Lag 5 er en recent nedgravning. Formentlig nedgravning af dyreknogler.
Tegninger: T84,T86
Foto: 1/142,1/143
Fund: X373: Trækul, Udateret
A1122
Grube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt K (syd). Ovalt anlæg, 70 x 40 cm. D= 16 cm. Anlæggets topkote er Felt K´s fikspunkt
(M80) + 39 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, humøst og let sandet ler. Trækulsspor/nister. UG
af gulbrunt ler. Anlægget er snittet NØ-SV, set fra nordvest.
Tegninger: T84,T86
A1123
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret i Felt K (nord). Rundt anlæg, Ø= 28 cm. D= 24 cm. Anlæggets topkote er Felt K´s fikspunkt
(M80) + 24 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. Er tegnet sammen med A1109. 1) Homogent, mellem
gråbrunt, let sandet ler med en enkelt sten. UG af gulbrunt, spættet, let sandet ler, stenet. Anlægget er snittet NØ-SV,
set fra nordvest.
Tegninger: T85,T87
A1124
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret i Felt K (syd). Rundt anlæg, 30 x 30 cm. D= 22 cm. Anlæggets topkote er ikke angivet. Anlægget
består af 1 fyldskifte over UG. Anlægget er tegnet sammen med A1121 og A1125. 3) Gråbrun, humøst ler, spor af
trækul, enkelte nister af brændt ler. Virker yngre end lag 2 (A1121). UG af heterogent, gulbrunt til lyst brungråt ler,
stenet. Anlægget er snittet NNV-SSØ, set fra østnordøst.
Tegninger: T84,T86
Foto: 1/142,1/143
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A1125
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret i Felt K (syd). Rundt anlæg, ca. 40 x 40 cm. D= 24 cm. Anlæggets topkote er ikke angivet.
Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. Anlægget er tegnet sammen med A1121 og A1124. 4) Gråbrun, humøst ler.
Stumper og nister af trækul, enkelte nister af brændt ler. Er yngre end lag 2 (A1121), da det overlejrer dette. A1125
overlejres af lag 5, der er en recent nedgravning (se T86). UG af heterogent, gulbrunt til lyst brungråt ler, stenet.
Anlægget er snittet NNV-SSØ, set fra østnordøst.
Tegninger: T84,T86
Foto: 1/142,1/143
Består:
Fund:
A1126
Stolpehul, Stolpehul, Udateret-Udateret
Anlægget er placeret i Felt K (nord). Aflangt anlæg, 65x50 cm. Snit = 44 cm. D= 14 cm. Anlæggets topkote er Felt K´s
fikspunkt (M80) - 6 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørk gråbrun, leret muld. UG af lyst gråt til lyst
brungråt meget sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T85,T87
Foto: 1/144,1/145
A1200
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt L (vest). Aflangt anlæg, der snittes af moderne dræn mod syd, ca.110 x 65 cm. Snit = 140
cm. D= 40 cm. Anlæggets topkote er Felt L´s fikspunkt (M149) + 3 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1)
Primær anlægsfyld, mørk gråbrun, humøst ler. 2) Omsat undergrund, som lag 3. 3) Primær undergrund, gulbrun, sandet
ler med manganudfældninger. 4) Som 3, men ikke i primært leje - fyld i moderne grøft. UG af gulbrun sandet ler med
manganudfældninger. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T132,T135
Foto: 1/389,1/390
A1201
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt L (vest). Stort rundet anlæg. Ca.200 x 200 cm. Snit = 200 cm. D= 54 cm. Anlæggets
topkote er Felt L´s fikspunkt (M149) + 2 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Mellem gråbrunt, homogent,
sandet muld, som bliver en del mørkere ved overgangen til lag 2. Spor af brændt ler, samt trækulsnister. 2) Mørkebrun,
homogen, sandet muld, som er klart afgrænset fra de andre lag. Laget er meget forkullet og har en stor mængde
trækulsnister. UG af gullig, sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T132,T135
Foto: 1/387,1/388
A1202
Stolpehul, Udateret
Bund af stolpehul. Snittet, ikke tegnet. Anlægget er placeret på Felt L (vest). Amorft anlæg, ca. 70 x 50 cm. Snit = 30
cm. D= 8 cm. Anlæggets topkote er Felt L´s fikspunkt (M149) + 11 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1)
Gråbrunt, homogent sand - forstyrret af dyregang. UG af gulbrunt, leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T132,T134
A1203
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt L (vest). Aflangt anlæg, der skæres af moderne dræn. 100 x 60 cm. Snit = 140 cm. D= 18
cm. Anlæggets topkote er Felt L´s fikspunkt (M149) + 11 cm. Anlægget består af 6 fyldskifter over UG. 1) Meget mørk
gråbrun, let sandet muld, velafgrænset - opfyld i moderne dræn. 2) Heterogen blanding af 1 og 3 - opfyld i moderne
dræn. 3) Lyst gulbrunt grus, sandsynligvis ikke lokalt. 4) Mørkt gråbrunt, leret og let sandet muld - anlægsfyld. 5) Lyst
gråbrunt, sandet ler - undergrund farvet af udvaskning fra hhv. 1 (5) og 4 (6). 6) Som 5. UG af mørkt gråbrunt, meget
sandet ler. Anlægget er snittet NV-SØ, set fra sydvest. A1203 skæres af dræn.
Tegninger: T132,T135
Foto: 1/391,1/392
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A1204
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt L (vest). Amorft anlæg, der skæres af moderne dræn i syd, 217 x 60 cm, Snit = 264 cm.
D= 35 cm. Anlæggets topkote er Felt L´s fikspunkt (M149) + 9 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mellem
gråbrunt, let sandet og let humøst ler. UG af mørkt gulbrunt, meget leret sand. 3) Meget mørk, gråbrun, let leret muld,
skarpt afgrænset. Opfyld i moderne dræn. Anlægget er snittet NV-SØ, set fra nordøst. A1204 har 3 lokale
dybdepunkter, der synes gravet med skovl og hurtigt fyldt op igen. Stratigrafisk er anlægget ældre end moderne dræn.
Tegninger: T132,T134
A1205
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt L (vest). Tilnærm. trekantet anlæg, 170 x 75 cm, Snit = 170 cm. D= 35 cm. Anlæggets
topkote er Felt L´s fikspunkt (M149) + 1 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Meget mørk gråbrun, meget
veldefineret, let sandet, leret muld. 2) Som 1 - dyregange UG af mørkt gulbrunt, meget sandet ler. Anlægget er snittet
NV-SØ, set fra nordøst.
Tegninger: T132,T134
Foto: 1/393,1/394
A1206
Stolpehul, Udateret
Ser ud som 1 aflangt anlæg i fladen, men i snit 2 stolpehuller A1206 og A1216. Anlægget er placeret på Felt L (vest).
Rundt anlæg, Snit = 45 cm. D= 15 cm. Anlæggets topkote er Felt L´s fikspunkt (M149) + 9 cm. Anlægget består af 1
fyldskifte over UG. 1) Mørkt, gråbrunt, leret, let sandet muld. UG af mørkt gulbrunt, meget sandet ler. Anlægget er
snittet NV-SØ, set fra nordøst.
Tegninger: T132,T134
Foto: 1/395,1/396
A1207
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt L (vest). Rundt anlæg, ca. 60 x 75 cm. Snit = 40 cm. D= 20 cm. Anlæggets topkote er Felt
L´s fikspunkt (M149) + 19 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørkt, gråbrunt, homogent sandet muld,
som synes recent, klart afgrænset. UG af gulbrunt, leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T132,T134
Foto: 1/397,1/398
A1208
Grube, Udateret
Nedgravning/grube - snittet ikke tegnet. Anlægget er placeret på Felt L (vest). Halvrundt anlæg, der skæres af moderne
dræn i nord, 90 x 75 cm, D= 8 cm. Anlæggets topkote er Felt L´s fikspunkt (M149) + 23 cm. Anlægget består af 1
fyldskifte over UG. 1) Mellem gråbrunt, homogent, sandet muld. UG af mørkt gulbrunt sand. Anlægget er snittet NØSV, set fra nordvest.
Tegninger: T132,T134
A1209
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt L (vest). Rundt anlæg, ca. 70 x 70 cm. Snit = 78 cm. D= 14 cm. Anlæggets topkote er Felt
L´s fikspunkt (M149) + 19 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mellembrunt til gråbrunt, homogent, let
leret sand med trækulsnister, meget diffust. UG af gulbrunt, leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T132,T134
A1210
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt L (vest). Aflangt anlæg, der kommer ud af søndre feltgrænse, ca. 150 x 65 cm. Snit = 130
cm. D= 28 cm. Anlæggets topkote er Felt L´s fikspunkt (M149) + 33 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1)
Mørkt, gråbrunt, homogent, lettere leret sand med trækulsnister. Er klart afgrænset. UG af gulbrunt, leret sand.
Anlægget er snittet NV-SØ, set fra nordøst.
Tegninger: T132,T134
Foto: 1/399,1/400
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A1211
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt L (øst). Let ovalt anlæg. 40 x 50 cm. Snit = 22 cm. D= 10 cm. Anlæggets topkote er Felt
L´s fikspunkt (M149) + 26 cm. Anlægget består af1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, homogent, sandet muld. UG af
gulbrunt, leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T133,T134
A1212
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt L (øst). Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg ca. 30 x 30 cm. Snit = 28 cm. D= 8 cm.
Anlæggets topkote er Felt L´s fikspunkt (M149) + 18 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørkt gråbrunt,
humøst ler. UG af mørkt gulbrunt, sandet til meget sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T133,T134
A1213
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt L (øst). Aflangt anlæg, 240 x 100 cm. Snit = 240 cm. D= 45 cm. Anlæggets topkote er
Felt L´s fikspunkt (M149) + 20 cm. Anlægget består af 3 fyldskifter over UG. 1) Mellem gråbrunt, let sandet ler nedsivning fra lag 2. 2) Mørkt gråbrunt, humøst og let sandet ler. 3) Meget mørkt, gråbrunt, humøst og let sandet ler,
enkelte trækulsnister. UG af mørkt gulbrunt, meget sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord. Aflang grube,
sandsynligvis 2 nedgravninger (fyld 2 øst først, siden fyld 3 og 2 vest), nedsivning i øst. Muligvis grube med senere
stolpehul (fyld 3)?
Tegninger: T133,T134
Foto: 1/401,1/402
A1214
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt L (øst). Let ovalt anlæg. 86 x 66 cm. Snit = 82 cm. D= 10 cm. Anlæggets topkote er Felt
L´s fikspunkt (M149) + 34 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mellem gråbrunt, sandet og humøst ler. UG
af mørkt gulbrunt, leret sand. Anlægget er snittet NØ-SV, set fra nordvest. Ser ud som 1 anlæg i fladen, men i snit
separat anlæg i NØ, formentlig dyregang.
Tegninger: T133,T134
A1215
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt L (øst). Let ovalt anlæg. 40 x 50 cm. Snit = 36 cm. D= 28 cm. Anlæggets topkote er Felt
L´s fikspunkt (M149) + 37 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, homogent, sandet muld med
nister af trækul. UG af gulbrunt sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T133,T134
Foto: 1/403,1/404
A1216
Stolpehul, Udateret
Ser ud som 1 aflangt anlæg i fladen, men i snit 2 stolpehuller A1206 og A1216. Anlægget er placeret på Felt L (vest).
Rundt anlæg, Snit = 40 cm. D= 15 cm. Anlæggets topkote er Felt L´s fikspunkt (M149) + 9 cm. Anlægget består af 1
fyldskifte over UG. 1) Mørkt, gråbrunt, leret, let sandet muld. UG af mørkt gulbrunt, meget sandet ler. Anlægget er
snittet NV-SØ, set fra nordøst.
Tegninger: T132,T134
Foto: 1/395,1/396
A1217
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt L (vest). Aflangt anlæg, der kommer ud af nordre feltgrænse, 60 x 30 cm. Snit = 56 cm.
D= 15 cm. Anlæggets topkote er ikke angivet. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mellem gråbrunt, let sandet,
humøst ler. Diffust afgrænset mod undergrunden. UG af lyst gul/gråbrunt, meget sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set
fra øst.
Tegninger: T132,T135
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A1301
Grube, Grube, Udateret-Udateret
Grube/Nedgravning. Anlægget er placeret på Felt M (vest). Rundt anlæg, ca. 80 x 80 cm. Snit = 150 cm. D= 22 cm.
Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M164) + 2 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørkt gråbrun til
sortbrun, homogen muld. Klart afgrænset mod UG af gulbrunt sand. Anlægget er snittet NØ-SV, set fra nordvest.
Tegninger: T136,T138
A1303
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt M (vest). Ovalt anlæg, 44 x 74 cm. Snit = 74 cm. D= 26 cm. Anlæggets topkote er Felt
M´s fikspunkt (M164) + 17 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt til brungråt, heterogent sand,
lettere leret. UG af gulbrunt sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T136,T138
A1306
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt M (vest). Halvrundt anlæg, der skæres af moderne dræn i øst, 50 x 70 cm. Snit = 98 cm.
D= 31 cm. Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M164) + 13 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1)
Gråbrunt, let sandet og humøst, heterogent ler. Flere mindre sten <10 cm i diameter. Forholdsvist klart afgrænset. UG
af brungult, let leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T136,T138
Foto: 1/356,1/357,1/358
A1307
Grube, Udateret
Er tegnet sammen med A1308. Anlægget er placeret på Felt M (vest). Anlæg, 105 x115 cm. Snit = 75 cm. D= 22 cm.
Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M164) + 19 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 3) Mørk gråbrun
ler. UG af mørk gulbrun, sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd. A1308 og A1307 er klart adskilt fra hinanden.
Lag 2, der befinder sig mellem A1308 og A1307, er muligvis udvasket fra disse. Adskillelsen kunne også påvises i
fladen
Tegninger: T136,T138
A1308
Stolpehul, Udateret
Tegnet sammen med 1307. Anlægget er placeret på Felt M (vest). Anlæg, 55 x 55 cm. Snit = 55 cm. D= 22 cm.
Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M164) + 21 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørk gråbrun
ler. Enkelte trækulsnister. UG af mørk gulbrun sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd. A1308 og A1307 er
klart adskilt fra hinanden. Lag 2, der befinder sig mellem A1308 og A1307, er muligvis udvasket fra disse. Adskillelsen
kunne også påvises i fladen
Tegninger: T136,T138
A1309
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt M (vest). Pæreformet anlæg, 110 x 45 cm. Snit = 110 cm. D= 22 cm. Anlæggets topkote
er Felt M´s fikspunkt (M164) + 26 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørk gråbrun, humøst ler. UG af
lyst gulbrunt, leret sand. Anlægget er snittet NØ-SV, set fra nordvest.
Tegninger: T136,T138
A1310
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt M (vest). Rundt anlæg, 60 x 70 cm. Snit = 60 cm. D= 12 cm. Anlæggets topkote er Felt
M´s fikspunkt (M164) + 43 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Mørkt gråbrun, let sandet ler. 2) Gråbrun,
let sandet ler UG af lys gråbrun, let sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest. Overgangen mellem lagene er
meget diffus, A1310 ligner A1311, rundt stolpehul. Lag 1 kan være nedtrykt muld.
Tegninger: T136,T138
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A1311
Stolpehul, Stolpehul, Udateret-Udateret
Stolpehul - muligt stolpespor. Anlægget er placeret på Felt M (vest). Let ovalt anlæg, 60 x 75 cm. Snit = 60 cm. D= 20
cm. Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M164) + 43 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Mørk
gråbrun ler. 2) Gråbrun ler UG af lys gulgråt ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T136,T138
Foto: 1/363,1/364
A1312
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt M (vest). Rundt anlæg, 48 x 45 cm. Snit = 48 cm. D= 19 cm. Anlæggets topkote er Felt
M´s fikspunkt (M164) + 50 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Gråbrunt, humøst og let sandet ler. 2)
Gråbrunt, heterogent, sandet ler UG af gulbrunt sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T136,T138
Foto: 1/362
A1314
Stolpehul, Udateret
Stolpehul med stolpespor. Anlægget er placeret på Felt M (vest). Let ovalt anlæg, 55 x 40 cm. Snit = 55 cm. D= 20 cm.
Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M164) + 50 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Gråbrun ler. 2)
Lys gråbrun ler UG af mørk gulbrun ler. Anlægget er snittet NV-SØ, set fra sydvest. Overgangen fra lag 1 til lag 2 er
noget diffus.
Tegninger: T136,T138
Foto: 1/365,1/366
A1316
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt M (vest). Aflangt anlæg, 60 x 25 cm. Snit = 130 cm. D= 25 cm. Anlæggets topkote er Felt
M´s fikspunkt (M164) + 49 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Mørk gråbrun, let sandet ler. 2) Gråbrun,
sandet ler UG af lys gråbrun, sandet ler Anlægget er snittet N-S, set fra vest. Aflangt anlæg; i fladen meget lig A1315
og A1317 - moderne plovspor? Men i snittet ligner A1316 ikke et plovspor: Muligvis plovspor over ældre anlæg?
Tegninger: T136,T138
A1319
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt M (øst). Amorft anlæg, 160 x 75 cm. Snit = 160 cm. D= 17 cm. Anlæggets topkote er Felt
M´s fikspunkt (M164) + 55 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørk gråbrun, humøst ler UG af mørkt
gulbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd. Irregulær grube. Afgrænsningen nedad er let diffus, men
overgangsgrænsen er under 3 cm - ormeaktivitet.
Tegninger: T137,T139
A1320
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Bund af ildgrube. Anlægget er placeret på Felt M (øst). Let ovalt anlæg, 66 x 50 cm. Snit = 66 cm. D= 10 cm.
Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M164) + 56 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørkt gråbrunt
(sodet) let leret og sandet muld, ret homogent. Kraftigt nedvasket. Ingen større sten, men trækulsnister. UG af gulbrunt,
sandet ler. Anlægget er snittet NV-SØ, set fra sydvest.
Tegninger: T137,T139
A1321
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Bund af ildgrube. Anlægget er placeret på Felt M (øst). Let ovalt anlæg, 76 x 55 cm. Snit = 76 cm. D= 8 cm.
Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M164) + 57 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørkt gråbrunt
(sodet) let leret og sandet muld, ret homogent. Kraftigt nedvasket. Ingen større sten, men trækulsnister. UG af gulbrunt,
sandet ler. Anlægget er snittet NV-SØ, set fra sydvest.
Tegninger: T137,T139
Foto: 1/361
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A1322
Grube, Udateret
Tegnet sammen med 1323. Anlægget er placeret på Felt M (øst). Aflangt anlæg, 170 x 65 cm. Snit = 192 cm. D= 43
cm. Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M164) + 49 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 2) Gråbrunt,
humøst ler. 3) lyst gråbrunt, humøst ler - blanding af fyld 2 og 4. 4) Lyst gulbrunt til gult ler; omrodet undergrund dyreaktivitet? UG af lyst gulbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest. A1323 synes at være yngre end
A1322.
Tegninger: T137,T139
Foto: 1/377,1/378,1/379,1/380,1/381,1/382
A1323
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube - Tegnet sammen med 1322. Anlægget er placeret på Felt M (øst). Let ovalt anlæg, 90 x 110 cm. Snit
= 90 cm. D= 25 cm. Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M164) + 50 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over
UG. 1) Meget mørk gråbrun til sort, let leret muld. Trækul og sodede og ildskørnede sten (knytnævestore). UG af lyst
gulbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest. A1323 synes at være yngre end A1322.
Tegninger: T137,T139
Foto: 1/375,1/376
A1324
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt M (øst). Aflangt anlæg, 90 x 160 cm. Snit = 160 cm. D= 31 cm. Anlæggets topkote er Felt
M´s fikspunkt (M164) + 44 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrun, homogen, leret og let sandet
muld. Enkelte trækulsnister. Spor af vandaflejring i bund, nederste 5 cm. UG af gulbrunt sandet ler. Anlægget er snittet
N-S, set fra vest.
Tegninger: T137,T139
A1325
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt M (øst). Amorft anlæg, 190 x 110 cm. Snit = 190 cm. D= 25 cm. Anlæggets topkote er
Felt M´s fikspunkt (M164) + 45 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, let humøst ler. UG af mørkt
gulbrunt sandet ler. Anlægget er snittet NV-SØ, set fra sydvest.
Tegninger: T137,T139
Foto: 1/383,1/384
A1326
Grube, Udateret
Tegnet sammen med A1339. Anlægget er placeret på Felt M (øst). Aflangt anlæg, 170 x 45 cm. Snit = 150 cm. D= 20
cm. Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M164) + 23 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørk
gråbrun, let andet, humøst ler. UG af lyst gulbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest. A1339 overlejrer
(er yngre end) A1326.
Tegninger: T137,T139
A1327
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt M (øst). Tilnærm. rundt anlæg, 40 x 40 cm. Snit = 50 cm. D= 15 cm. Anlæggets topkote er
Felt M´s fikspunkt (M164) + 14 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørk gråbrun, leret muld, mange sten.
UG af mørkt gulbrunt, meget sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T137,T139
A1328
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt M (øst). Aflangt anlæg der kommer ud af østlige feltprofil, 150 x 90 cm. Snit = 150 cm.
D= 26 cm. Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M164) + 0 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lys
brun, homogen, let leret og sandet muld. Lettere udvasket i bunden af anlægget. Enkelte sten. UG af gulbrunt, sandet
ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T137,T139
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A1329
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt M (øst). Amorft anlæg, 88 x 50 cm. Snit = 88 cm. D= 24 cm. Anlæggets topkote er Felt
M´s fikspunkt (M164) + 1 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrun, homogen, sandet og let leret muld.
Klart afgrænset. Enkelte nister af trækul. UG af gulbrunt sandet ler. Anlægget er snittet NØ-SV, set fra nordvest.
Tegninger: T137,T139
Foto: 1/373,1/374
A1330
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt M (øst). Amorft anlæg, 144 x 60 cm. Snit = 144 cm. D= 34 cm. Anlæggets topkote er Felt
M´s fikspunkt (M164) + 10 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørkt gråbrunt UG af mørkt gulbrunt ler.
Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger:
Foto: 1/371,1/372
A1332
Stolpehul, Udateret
Muligt stolpehul. Anlægget er placeret på Felt M (øst). Ovalt anlæg, 30 x 60 cm. Snit = 60 cm. D= 13 cm. Anlæggets
topkote er Felt M´s fikspunkt (M164) + 15 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørk gråbrun, let sandet
ler. UG af mørkt gulbrunt ler. Anlægget er snittet NV-SØ, set fra sydvest.
Tegninger: T137,T138
A1333
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt M (øst). Rundt anlæg, 30 x 30 cm. Snit = 34 cm. D= 30 cm. Anlæggets topkote er Felt
M´s fikspunkt (M164) + 1 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Gulbrun, sandet ler. 2) Mørk gråbrun, let
sandet ler. UG af gulbrun, sandet ler. Anlægget er snittet NV-SØ, set fra nordøst. Lag 1 er muligvis
undergrundsmateriale nedstyrtet fra kanten.
Tegninger: T137,T138
Foto: 1/367,1/368
A1335
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt M (øst). Amorft anlæg, 120 x 50 cm. Snit = 110 cm. D= 20 cm. Anlæggets topkote er Felt
M´s fikspunkt (M164) + 12 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Meget mørk gråbrun, humøst ler 2) Mørkt,
gråt ler, udvasket. UG af mørkt gulbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet NV-SØ, set fra sydvest. Meget mørk, aflang
grube jvf. A1336. Begge muligvis recente.
Tegninger: T137,T138
A1336
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt M (øst). Amorft anlæg, 126 x 60 cm. Snit = 134 cm. D= 30 cm. Anlæggets topkote er Felt
M´s fikspunkt (M164) + 10 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Meget mørk, trækulsholdigt, humøst ler
UG af mørkt gulbrunt ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest. Muligvis recent.
Tegninger: T137,T138
A1338
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt M (vest). Rundt anlæg, 44 x 45 cm. Snit = 44 cm. D= 14 cm. Anlæggets topkote er Felt
M´s fikspunkt (M164) + 47 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, heterogent, sandet ler. UG af
gulbrunt sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T136,T138
Foto: 1/359,1/360
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A1339
Grube, Udateret
Tegnet sammen med A1326. Anlægget er placeret på Felt M (øst). Anlæg, 40 x 40 cm. Snit = 40 cm. D= 17 cm.
Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M164) + 16 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 2) Meget mørk
gråbrun, sandet, leret muld. UG af lyst gulbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest. A1339 overlejrer (er
yngre end) A1326.
Tegninger: T137,T139
Foto: 1/369,1/370
A1401
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Mulig kogestensgrube, jvf A1403. Anlægget er placeret på Felt N (vest). Rundt anlæg, 75 x 75 cm. Snit = 112 cm. D=
30 cm. Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M173) - 223 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Mørkt
gråbrunt, let sandet ler - på steder mørkt gråt. 2) Zone af rent, lysegråt ler - undergrund farvet ved udvaskning. UG af
lyst, gulhvidt til gulgråt, let sandet ler. Anlægget er snittet V-Ø, set fra syd.
Tegninger: T144,T148
A1402
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube. Anlægget er placeret på Felt N (vest). Ovalt anlæg, ca.110 x 75 cm. Snit = 82 cm. D= 24 cm.
Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M173) - 203 cm. Trækulsprøve er hjemtaget. Anlægget er snittet Ø-V, set fra
nord.
Tegninger: T144,T150
Fund: X374: Trækul, Udateret; X375: Trækul, Udateret
A1403
Grube, Koge-/ildgrube, Tragtbægerkultur
Mulig kogestensgrube, skåret af moderne grøfter mod nord og syd. Anlægget er placeret på Felt N (vest). Rundet
anlæg, ca. 63 x 85 cm. Snit = 64 cm. D= 34 cm. Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M173) - 191 cm. Anlægget
består af 2 fyldskifter over UG. 1) Mørk grå til mørk gråbrun, let sandet ler. Sten og skørnet sten. 2) Heterogen, mørk
gråbrun muld og lyst gulbrunt, sandet ler. Opfyld i moderne grøft UG af lyst gulbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet NS, set fra vest.
Tegninger: T144,T153
Fund: X106: Flække, Tragtbægerkultur
A1405
Grube, Udateret
Mulig grube. Snittet, men ikke tegnet i profil. Anlægget er placeret på Felt N (vest). Anlæg skåret af moderne grøft i
nord og syd, ca. 100 x 80 cm. D= 5 cm. Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M173) - 180 cm. Meget diffus i
snittet. Fylden består af materiale svarende til undergrunden, let sandet ler, men mørkt gråt med mange
jernudfældninger. Fund af flint. Anlægget er snittet N -S, set fra øst.
Tegninger: T144,T153
A1406
Udgår, Udateret
Udpløjning fra moderne grøft.
Tegninger: T144,T153
A1407
Grube, Tragtbægerkultur
Mulig grube. Snittet, men ikke tegnet i profil. Anlægget er placeret på Felt N (vest). Anlæg skåret af moderne grøft i
øst, ca. 117 x 48 cm. Snit = 192 cm. D= 19 cm. Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M173) - 65 cm. Ikke synlig i
snittet, men lysegrå i fladen. Nederste bund i nedgravning/grube. Anlægget er snittet V -Ø, set fra syd.
Tegninger: T144,T153
Fund: X107: Flække, Tragtbægerkultur
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A1408
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube. Anlægget er placeret på Felt N (vest). Rundet anlæg, ca. 130 x 130 cm. Snit = 86 cm. D= 54 cm.
Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M173) - 178 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Mørk grå til
mørk gråbrun, let sandet ler. Sten, skørnet sten og trækul. (Trækulsprøve hjemtaget). 2) Meget mørkt gråt til brungråt
ler og silt. UG af lyst gråt, siltet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Fund: X376: Trækul, Udateret
A1410
Kulturlag, Udateret
Anlægget er placeret på Felt N (vest). Stort amorft anlæg (kulturlag), der kommer ud af nordre feltprofil, ca. 250 x 850
cm. Snit = 220 cm. D= 30 cm. Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M173) - 127 cm. Anlægget består af 1
fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt til mørkt gråbrunt, homogent, sandet muld med trækulsnister. UG af gulbrunt sand.
Anlægget er snittet N-S, set fra øst. Tolkning: Ser ikke umiddelbart ud til at være et kulturlag fra oldtiden, da det
minder meget om moderne muld; men helt moderne er det heller ikke, idet man i feltgrænsen kan se ca. 70 cm moderne
muld i toppen, herunder kan man se et lidt gråligere lag 5-10 cm, og herefter kommer lag 1, som nok er ældre, men ikke
oldtid.
Tegninger: T143,T148
A1411
Kulturlag, Tragtbægerkultur
Anlægget er placeret på Felt N (vest). Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M173) - 63 til -85 cm. Rest af
kulturlag. Fund af enkelte flintafslag.
Tegninger: T143,T150
Fund: X108: Afslag, Tragtbægerkultur
A1412
Kulturlag, Tragtbægerkultur
Op til 4 cm tyk kulturlagsrest. Ser ikke ud som nedgravning, men en rest der ligger i naturlig lavning/sænkning.
Tegninger: T143,T148
A1413
Kulturlag, Udateret
Snittet, ikke tegnet i profil. Anlægget er placeret på Felt N (vest). Aflangt anlæg, 140 x 60 cm. D= 0,5 cm. Anlæggets
topkote er Felt M´s fikspunkt (M173) - 58 cm. Diffust, udvasket kulturlag. Trækulsprøve hjemtaget. Anlægget er snittet
Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T143,T153
Fund: X377: Trækul, Udateret
A1414
Grube, Tragtbægerkultur
Stor grube skåret af 2 moderne dræn. Anlægget er placeret på Felt N (vest). Stort anlæg, ca. 200 x 100 cm. Snit = 192
cm. D= 19 cm. Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M173) - 65 cm. Anlægget består af 4 fyldskifter over UG. 1)
Gråbrunt til lyst gråbrunt, sandet ler, grubefyld, - lysere i vest. Fund af flint. 2) Heterogen, mørk gråbrun muld og
lysegråt sand. Fyld i moderne dræn. 3) Lysegråt sand. Fyld i moderne dræn. 4) Lyst gulbrunt sand med lidt mørk
gråbrun muld. Fyld i moderne dræn. UG af lyst, gulbrunt sand. Anlægget er snittet V -Ø, set fra nord.
Tegninger: T143,T153
Fund: X109: Flække, Tragtbægerkultur
A1415
Kulturlag, Tragtbægerkultur
A1415 er et større kulturlag, der strækker sig ca. 24 m langs den sydlige del af feltet, hvorefter det breder sig over hele
feltet på en ca. 9 m lang strækning mod vest. I laget er foretaget flere snit. Snit I: Snit I er tegnet sammen med snit af
A1429. Snittet er beliggende på Felt N (øst). Laget er snittet N-S set fra vest Snit = 310 cm. D= 24 cm. Der er 1
fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, humøst, sandet ler. UG af lyst gråt til lyst gulbrunt, leret sand. NB: I snittet synes
A1415 at overlejre (er yngre end) A1429. Dette svarer ikke til observation i fladen. I så fald er A1415 her relativt
recent, selvom det længere nede mod vest er mesolitisk. Det lokale A1415 er altså bunden af pløjelaget. Tre ret grove,
store blokke af ubearbejdet flint i fylden (20x20x10 cm) Snit II: Snittet er beliggende på Felt N (øst). Laget er snittet N-
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S set fra øst. Snit = 190 cm. D= 14 cm. Der er 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent, mørkt gråbrunt, leret muld og
gråbrunt sand; opfyld i moderne dræn. 2) Lyst gråbrunt, sandet ler (fyld i kulturlag), delvist diffust afgrænset mod UG.
UG af mørkt gulbrunt, sandet ler. NB: Her er kulturlaget ganske tyndt, og det er meget muligt, at den moderne fyld øst
for (Snit 1), og den mesolitiske fyld vest for ( Snit III og IV) ikke er et sammenhængende lag. Snit III: Snittet er
beliggende på Felt N (midt). Laget er snittet N-S set fra øst. Snit = 378 cm. D= 36 cm. Der er 4 fyldskifter over UG. 1)
Mørk gråbrun, sandet, noget humøst ler (moderne pløjejord). 2) Gulbrunt, meget rent ler (i sekundært leje) 3) Mørkt
brungråt, sandet og humøst ler, gammel fossil muld. 4) Lyst brungråt, sandet ler, diffust afgrænset, nedvaskning?
Stolpehul? 6) Moderne dræn, heterogen blanding af mørk gråbrun muld og mørkt gulbrunt undergrundssand. UG (5) af
lys gulbrun til lys gulgråt, sandet ler. Fund af flint (flækker) i lag 3, mesolitisk? Hvis lag 1 her svarer til lag 2 i Snit II,
og lag 1 i Snit I, så overlejrer hele dette lag, lag 3 i Snit III, som er den eneste fyld længere mod vest. Snit IV: Snittet er
beliggende på Felt N (midt). Laget er snittet Ø-V set fra syd. Snit = 600 cm. D= 60 cm. Der er 8 fyldskifter over UG. 1)
Lyst gråbrunt, meget sandet ler; muligvis nedtrykket i lag 2 fra pløjelag. 2) Mørkt gråbrunt, meget sandet ler. 3) Lyst
gråbrunt, meget sandet ler; muligvis undergrund farvet af udsivning fra lag 2, eller lag 2 opblandet med undergrund. 4)
Meget mørkt til mørkt gråbrunt, sandet ler, skarpt afgrænset mod undergrund, men diffust mod lag 2. 5) Lysegråt sandet
ler; muligvis undergrund farvet ved nedsivning fra lag 2-4. 6) Meget mørkt gråbrunt, trækulsholdigt, leret, let sandet
muld. 7) Lyst gråt, meget sandet ler; muligvis undergrund farvet af nedvaskning fra lag 6. 9) Grus, her rimeligvis i
sekundært leje UG (8) af mørkt gulbrunt, sandet til meget sandet ler. Fund: 2 koncentrationer af flint: I lag 2 ved
område IV A er fundet 8 grove afslag - blokke og præparater, - og 31 afslag og 17 flækker. Materiale og form antyder
flere forskellige blokke, og håndværket spænder fra enkelt til rimeligt. I lag 6 og 7 ved område IV B er fundet 3
fragmenter af (samme) flækkeblok, hertil omkring 60 flækker og 20 afslag. Alt dette kan stamme fra en begivenhed.
Nogle af disse, inklusive et blokfragment er fundet i lag 7. I lag 6 er afslag og flækker fundet i alle dybder, iblandet
jord. Tolkning: flint i lag 2 kan være trykket ned i lerkanten i bunden af hul. Grænsen mellem lag 6 og 7 er rimeligvis
nedgravningsgrænsen. Lag 6 er opfyld i èn begivenhed med alt dette flint og jord - altså efter flinten er slået (slået først,
så hældt i hullet med jord). Område IV B er et hul gravet og fyldt op efter flinthugningen. Muligvis er hullet til vand.
Område IV A er rimeligvis en grube; flinten her repræsenterer flere begivenheder. Området mellem IV A og IV B er
ikke en nedgravning. Lag 2 synes at overlejre lag 6-7 (område IV B), så det er senere. Stratigrafien antyder, at IV A
fyldtes op efter lag 2 var aflejret, men lag 2 kan også være udpløjet fra IV A. Lag 3 er rimeligvis nedstyrtninger fra
grubekanten. Snit V: Snittet er beliggende på Felt N (midt). Laget er snittet V-Ø, set fra syd. Snit = 634 cm. D= 29 cm.
Der er 15 fyldskifter over UG. 1) Mørkegråt, ret rent sand, enkelte jernudfældninger. 2) Som lag 1, men lidt mørkere,
enkelte trækulsnister. 3) Som lag 1, men med orangebrune jernudfældninger. 4) Meget mørkt gråt, let leret sand,
homogent, jernudfældninger, enkelte trækulsnister. 5) Dyregang, heterogent, blanding af lag 4 og undergrund. 6)
Heterogent, blanding af lag 4 og 7, i toppen nogle jernudfældninger. 7) Undergrundsmateriale i sekundært leje, ret rent
og homogent. 8) Lyst brungråt, let leret sand. 9) Som lag 11. 10) Dyregang, se lag 16. 11) Mørkt gråt til gråbrunt, let
leret sand. 12) Meget mørkt gråbrunt, let leret sand. 13) Lyst gråbrunt, leret sand. 14) Heterogent mørkt og lyst
gråbrunt, leret sand. 15) Som 11 UG (16) af gulbrunt, sandet ler. Snit VI: Snittet er beliggende på Felt N (midt). Laget
er snittet Ø-V set fra syd. Snit = 810 cm. D= 50 cm. Der er 6 fyldskifter over UG. 1) Lyst brungråt, sandet silt, måske
en dyregang der er meget udvasket. 2) Homogent, mørkt brungråt, siltet, let humøst sand, gammelt vækstlag på kant af
mose. 3) Heterogent, spættet brungråt til mørkt brungråt, let humøst sand med orange jernudfældninger. (Undergrund
og muld eroderet fra den mod nord beliggende bakke). 4) Gråbrunt, heterogent sand med mange pletter af orange og
lyst undergrundsmateriale med jernudfældninger (Undergrund og muld eroderet fra den mod nord beliggende bakke). 5)
Som lag 2, dog uden silt. 6) Dyregange. UG af spættet orange og lyst sand med jernudfældninger. Mod vest er
undergrunden let siltet, mens den mod øst ret leret. Snit VII: Snittet er beliggende på Felt N (midt). Laget er snittet ØV set fra syd. Snit = 1100 cm. D= 70 cm. Der er 4 fyldskifter over UG. 1) Mørkegråt, heterogent, let leret sand med
jernudfældninger, ej udflydt. 2) Homogent, gråt, let leret sand med trækulsnister. 3) Som lag 2, blot mørkegråt og minus
trækul. 4) Som lag 2, blot lysegråt og minus trækul. UG af homogent, leret sand, meget mørkegråt. UG af mørkt
gulbrunt, sandet ler. Snit VIII: Snittet er beliggende på Felt N (midt). Laget er snittet N-S set fra øst. Snit = 169 cm. D=
55 cm. Der er 4 fyldskifter over UG. 1) Muligt vækstlag. Laget er et lysere brunt siltlag og relativt homogent. 2) Lyst
siltlag med en enkelt plet af mørkere sandlag - sandsynligvis dyregang. 3) Mulig dyregang. 5) Mørkere brunt sand/siltlag. Muligvis vækstlag. Laget er relativt homogent. UG (4) af gulbrunt, leret sand. Snit IX: Snittet er beliggende på Felt
N (midt). Laget er snittet N-S set fra øst. Snit = 94 cm. D= 50 cm. Der er 1 fyldskifte over UG. 2) Mørkt gråbrunt,
meget sandet ler. 6) Meget mørk gråbrun, trækulsholdig, leret, let sandet muld. 7) Lyst gråt, meget sandet ler; muligvis
undergrund farvet af nedvaskning fra lag 6. UG (8) af mørkt gulbrunt, sandet til meget sandet ler. Snit X: Snittet er
beliggende på Felt N (midt). Laget er snittet N-S set fra øst. Snit = 124 cm. D= 18 cm. Der er 1 fyldskifte over UG. 1)
Lyst gråbrunt, let leret sand, diffust afgrænset mod UG - dyreaktivitet, udvaskning. UG af lyst til mørkt, brungult, leret
sand. Snit XI: Snittet er beliggende på Felt N (midt). Laget er snittet N-S set fra øst. Snit = 120 cm. D= 60 cm. Der er 3
fyldskifter over UG. 1) Lyst gråbrunt, meget sandet ler; muligvis nedtrykket i lag 2 fra pløjelag. 2) Mørkt gråbrunt,
meget sandet ler. 9) Lag 2 opblandet med nedstyrtet undergrundsmateriale. UG(8) af mørkt gulbrunt, sandet til meget
sandet ler. Tolkning: Anlæg IV A er en grube, største dybde 60 cm, ca 180 cm N-S, ca 130 cm Ø-V. Fyld 2 svarer til
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"kulturlag" over anlæg IV B = IV A er senere end IV B. Anlæg IV A´s største dybde ligger 40 cm nord for Snit IV.
Fund af flintflækker, afslag og blokke, mesolitiske. Ligesom anlæg IV B kan denne velafgrænsede mesolitiske grube
være gravet for at få adgang til vand, som drikkevand eller til iblødsætning. Snit XII: Snittet er beliggende på Felt N
(midt). Laget er snittet N-S set fra øst. Snit = 384 cm. D= 34 cm. Der er 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst gråbrunt, let leret
sand, mod nord mere diffust afgrænset mod undergrunden. UG af lyst til mørkt brungult, leret sand
Tegninger: T140,T141,T142,T145,T146,T147,T149,T151
Foto:
1/407,1/408,1/409,1/410,1/411,1/412,1/413,1/414,1/415,1/416,1/417,1/418,1/419,1/420,1/421,1/422,1/423,1/424,1/425,
1/426,1/427,1/428,1/429,1/430,1/431,1/432,1/433,1/434,1/435,1/436,1/437,1/438,1/451,1/452,1/453,1/454,1/455,1/456,
1/457,1/458,1/459,1/460
Består:
Fund: X110: Afslag, Tragtbægerkultur; X111: Afslag, Tragtbægerkultur; X112: Flække, Tragtbægerkultur; X113:
Flække, Tragtbægerkultur; X114: Afslag, Tragtbægerkultur; X115: Kerne/blok/knude, Tragtbægerkultur; X116:
Kerne/blok/knude, Tragtbægerkultur; X117: Flække, Tragtbægerkultur; X118: Flække, Tragtbægerkultur; X119:
Flække, Tragtbægerkultur; X120: Flække, Tragtbægerkultur; X121: Afslag, Tragtbægerkultur; X122: Sideskår,
Tragtbægerkultur; X123: Flække, Tragtbægerkultur; X124: Flække, Tragtbægerkultur; X125: Skraber,
Tragtbægerkultur; X126: Flække, Tragtbægerkultur; X127: Afslag, Tragtbægerkultur; X128: Afslag, Tragtbægerkultur;
X129: Afslag, Tragtbægerkultur; X130: Flække, Tragtbægerkultur; X131: Flække, Tragtbægerkultur; X132: Flække,
Tragtbægerkultur; X133: Flække, Tragtbægerkultur; X134: Flække, Tragtbægerkultur X135: Bor, Tragtbægerkultur;
X136: Kerne/blok/knude, Tragtbægerkultur; X137: Flække, Tragtbægerkultur; X138: Flække, Tragtbægerkultur; X378:
Trækul, Udateret; X379: Trækul, Udateret; X385: Trækul, Udateret
A1416
Kulturlag, Udateret
Er en del af A1415.
Tegninger: T142
A1417
Kulturlag, Udateret
Op til 4 cm tyk kulturlagsrest. Ser ikke ud som nedgravning, men en rest der ligger i naturlig lavning/sænkning.
Tegninger: T142,T148
A1418
Kulturlag, Udateret
A1418 synes at være samme anlæg A1419. Snittet, ikke tegnet i profil. Anlægget er placeret på Felt N (midt). Aflangt
anlæg, 290 x 60 cm. D= 8cm. Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M173) + 20 cm. Anlægget består af 1
fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, leret sand. Diffust afgrænset UG af gulbrunt, leret sand. Anlægget er snittet N-S, set
fra øst.
Tegninger: T142,T153
A1419
Kulturlag, Udateret
A1419 synes at være samme anlæg A1418. Snittet, ikke tegnet i profil. Anlægget er placeret på Felt N (midt). Aflangt
anlæg, 290 x 60 cm. D= 8cm. Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M173) + 16 cm. Anlægget består af 1
fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, leret sand. Diffust afgrænset UG af gulbrunt, leret sand. Anlægget er snittet N-S, set
fra øst.
Tegninger: T142,T153
A1421
Kulturlag, Udateret
Op til 4 cm tyk kulturlagsrest. Ser ikke ud som nedgravning, men en rest der ligger i naturlig lavning/sænkning.
Tegninger: T141,T148
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A1423
Kulturlag, Udateret
Snittet, men ikke tegnet. Anlægget er placeret på Felt N (øst). Amorft anlæg, 110 x 60 cm. D= 8 cm. Anlæggets
topkote er Felt M´s fikspunkt (M173) + 28 cm. Rest af kulturlag jvf. A1415. Ujævn bund, diffus afgrænsning. Anlægget
er snittet NV-SØ, set fra nordøst.
Tegninger: T141,T153
A1424
Kulturlag, Udateret
Snittet, men ikke tegnet i profil. Anlægget er placeret på Felt N (øst). Let ovalt anlæg, 50 x 65 cm. D= 8 cm. Anlæggets
topkote er Felt M´s fikspunkt (M173) + 38 cm. Rest af kulturlag jvf. A1415. Ujævn bund, diffus afgrænsning. Anlægget
er snittet NV-SØ, set fra nordøst.
Tegninger: T141,T153
A1426
Kulturlag, Udateret
Snittet, men ikke tegnet i profil. Anlægget er placeret på Felt N (øst). Aflangt anlæg, 35 x 120 cm. D= 4 cm. Anlæggets
topkote er Felt M´s fikspunkt (M173) + 41 cm. Rest af kulturlag jvf. A1415. Ujævn bund, diffus afgrænsning. Anlægget
er snittet V-Ø, set fra nord.
Tegninger: T141,T153
A1427
Grube, Udateret
Anlægget er en del af A1428.
Tegninger: T141,T148
A1428
Grube, Udateret
A1427 er en del af A1428. A1427 = lag 4. Anlægget er placeret på Felt N (øst). Stort amorft anlæg, ca.200 x 300 cm.
Snit = 200 cm. D= 70 cm. Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M173) + 63 cm. Anlægget består af 4 fyldskifter
over UG. 1) Mellem gråbrunt, lettere homogent sand med trækulsnister. 2) Mellem mørkbrunt, heterogent, sandet muld
med trækulsnister, samt spættet med noget lysere sand i den østlige del, muligvis opblandet fra lag 4. 3) Mørkebrun,
homogen, sandet muld med trækulsnister. 4) Mellem gulbrunt sand, forholdsvis homogent, Laget er muligvis udvasket
fra lag 2 og har blandet sig med undergrund. UG af gulbrunt sand. Anlægget er snittet NV-SØ, set fra nordøst.
Tegninger: T141,T148
A1429
Grube, Udateret
Grube/Nedgravning. A1429 er tegnet sammen med A1415 Snit I. Anlægget er placeret på Felt N (øst). Stort aflangt
anlæg, 325 x 120 cm. Snit = 272 cm. D= 30 cm. Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M173) + 121 cm. Anlægget
består af 1 fyldskifte over UG. 2) Meget mørk gråbrun til sort, let sandet, humøst ler. UG af lyst gråt til lyst gulbrunt,
leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest. NB: I snittet synes A1415 at overlejre (er yngre end) A1429. Dette
svarer ikke til observation i fladen. A1430 tolkes som en del af A1429.
Tegninger: T141,T147
A1430
Grube, Udateret
A1430 tolkes som en del af 1429. Anlægget er placeret på Felt N (øst) Spidsovalt anlæg umiddelbart nord for A1429,
77 x 55 cm. Snit = 77 cm. D= 9 cm. Anlæggets topkote er Felt M´s fikspunkt (M173) + 125 cm. Anlægget består af 1
fyldskifte over UG. 1) Let heterogent, sandet ler, der er mørkt gråbrunt. I fylden er der en del ubearbejdede mindre
flintesten (op til 6 cm i diameter). Anlægget er udvasket. UG af heterogent, spættet gulbrunt, let sandet ler. Anlægget
er snittet NV-SØ, set fra sydvest.
Tegninger: T141,T148

side 141

NÆSTVED MUSEUM
A1432
Stolpehul, Tragtbægerkultur
Anlægget er placeret på Felt N (øst). Lille aflangt anlæg, 25 x 52 cm. Snit = 52 cm. D= 23 cm. Anlæggets topkote er
Felt M´s fikspunkt (M173) + 73 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Let heterogent, mørkt gråbrunt, let
sandet ler med trækulsnister og et enkelt flintafslag. UG af heterogent, gulbrunt, sandet ler med pletter af hvidt.
Anlægget er snittet NV-SØ, set fra nordøst.
Tegninger: T141,T148
Foto:
Består:
Fund: X139: Afslag, Tragtbægerkultur
A1433
Naturfænomen, Rodvælter, Udateret
Natur/Rodvælter. Anlægget er placeret på Felt N (vest). Hesteskoformet anlæg, Snit = 260 cm. D= 48 cm. Anlæggets
topkote er Felt M´s fikspunkt (M173) - 112 cm. Anlægget består af 6 fyldskifter over UG. 1) Heterogent, lyst gråbrunt,
sandet/siltet ler. I laget er fundet enkelte flintafslag. 2) Heterogent, mørkt gråbrunt sandet/siltet, humøst ler. 3)
Dyregang - mørkt gråbrunt, let omsat organisk materiale. 4) Heterogent, lyst brungråt, humøst undergrundsmateriale
bestående af lyst, sandet silt/ler med orange pletter. 5) Samme som lag 3. 6) Som lag 1 - dog uden flint. UG af lyst,
sandet silt/ler med orange pletter. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T143,T148
A1434
Kulturlag, Tragtbægerkultur
Bund af kulturlag/Natur - Snittet, men ikke tegnet i profil. Snit 220 cm. Dybde 4 -6 cm. Meget diffust og udvasket lag
af brungråt sandet silt med orange pletter og sandet silt med jernudfældning. Laget ligger i naturlig lavning.
Tegninger: T144,T148
Foto:
Består:
Fund: X140: Flække, Tragtbægerkultur
A1435
Kulturlag, Tragtbægerkultur
Bund af kulturlag/Natur - Snittet, men ikke tegnet i profil. Snit 220 cm. Dybde 18 cm. Meget diffust og udvasket lag af
brungråt sandet silt med orange pletter og sandet silt med jernudfældning. Laget ligger i naturlig lavning.
Tegninger: T144,T148
Fund: X141: Flække, Tragtbægerkultur
A1436
Kulturlag, Tragtbægerkultur Udateret
A1436 er en del af A1415.
Tegninger: T141,T148
A1437
Grube, Udateret
Grube med fund af flint i kulturlaget A1415. Anlægget er fundet ved snit af A1415 (Snit IV). A1437 er ikke tegnet i
fladen, men anlæggets placering er markeret på fladetegning T142 med betegnelsen IV A, hvor SnitXI skærer Snit IV.
A1437 = IV A. Profiltegning, beskrivelse af lag og tolkning - se A1415 Snit IV og Snit XI.
Tegninger: T142,T146,T149
A1438
Grube, Oldtid
Grube med fund af flint i kulturlaget A1415. Anlægget er fundet ved snit af A1415 (Snit IV). A1438 er ikke tegnet i
fladen, men anlæggets placering er markeret på fladetegning T142 med betegnelsen IV B, hvor Snit IX skærer Snit IV.
A1438 = IV B. Profiltegning, beskrivelse af lag og tolkning - se A1415 Snit IV og Snit IX.
Tegninger: T142,T149,T151
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A2001
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 5215,5 og 110 cm mod syd. Cirkulært anlæg Ø=33 cm, D=24 cm. Anlægget består af
heterogent mørkegråt sandet muld med småsten under 5 cm i diameter. Anlægget er meget udvasket og det var ikke
muligt at finde en klar afgrænsning. UG: Orange, gruset, meget let leret sand.
Tegninger: T2
A2002
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 5197,5 og 40 cm mod syd. Cirkulært anlæg. Anlægget består af heterogent, mørkt
brungråt, humøst sand med trækulsnister og ildskørnede sten af både flint og bjergart. Spidsbundet. UG. Orange let
gruset ler.
Tegninger: T2
A2003
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 5125,5 og 70 cm syd herfor. Cirkulært anlæg Ø=33 cm D=9 cm. Anlægget består af
homogent, mørkegråt, sandet ler med enkelte sten op til 7 cm i diameter. Rimelig klart afgrænset mod UG og
rundbundet. UG: Heterogent gråt/orange spættet ler.
Tegninger: T2
A2004
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 5075 og 48 cm syd for. Cirkulært anlæg Ø=33 cm D=12 cm. Anlægget består af
homogent, mørkegråt, sandet ler med enkelte sten op til 7 cm i diameter. Rimelig klart afgrænset mod UG og
rundbundet. UG: Heterogent gråt/orange spættet ler.
Tegninger: T2
A2005
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 4813 og 1 m syd for linjen. Cirkulært anlæg Ø=25 cm Anlægget stod under vand.
Tegninger: T2
A2006
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 4798 og 2 m vest for linjen. Cirkulært anlæg Ø=40 cm D=5 cm. Anlægget består af
homogent, mørkegråt sand og stod delvist under vand.
Tegninger: T2
A2007
Grube, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 4800,5 og 1 m vest for linjen. Langovalt anlæg Ø= ca. 60 cm. Anlægget stod under vand.
Tegninger: T2
A2008
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 4091 og 5 cm vest for linjen. Cirkulært anlæg Ø=85 cm D=12 cm. Anlægget består af
heterogent, mørkt bruntsort humøst sand med trækulsnister og ildskørnede sten. Fladbundet og meget udvasket. UG:
Gulorange let leret sand.
Tegninger: T2
A2009
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 3985,5 og ligger på linjen. Cirkulært anlæg Ø=100 cm D=6-8 cm Anlægget består af
heterogent, meget mørkt bruntsort humøst sand med trækulsnister og ildskørnede sten, både bjergart og flint på op til 30
cm i diameter. Fladbundet og udvasket. UG: Orange let leret sand.
Tegninger: T2
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A2010
Grube, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 3753 og 1,5 m vest for linjen. Kvadratisk/ovalt i fladen Ø=80 cm D=9,9 cm. Anlægget
består af heterogent, mellem til mørkegråt, let leret sand (humøst sand). Fladbundet og udvasket i bund, desuden flere
dyregange. UG: Orange og lys gråt spættet sand.
Tegninger: T2
A2011
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 3700 og 110 cm øst for linjen. Ovalt i fladen Ø=40 x 50 cm D=22 cm. Anlægget består
af homogent, mørkebrunt, humøst sand. UG: Lyst sand med orange pletter.
Tegninger: T2
A2012
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 3700 1,5 m øst for linjen. Cirkulært anlæg i fladen Ø=20 cm D=10 cm. Anlægget består
af heterogent, mellem gråt, humøst sand og er fladbundet. UG: Lyst sand med orange pletter.
Tegninger: T2
A2013
Grube, Nedgravning, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 3699 og 1,5 m øst for linjen. Cirkulært i fladen Ø=70 cm D=2-4 cm. Anlægget består af
heterogent, mellem gråt, humøst sand. Fladbundet. Tolkning: Bund af nedgravning. UG: Lyst sand med orange pletter.
Tegninger: T2
A2014
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret udfor 3695 på linjen. Cirkulært anlæg i fladen Ø=40 cm D=12 cm. Anlægget består af heterogent,
mørkebrunt og sort, let sandet ler, med muld og en smule brændt ler. Fladbundet. UG: Lyst sand i orange ler.
Tegninger: T2
A2015
Grube, Nedgravning, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 3647 og 50 cm øst for linjen. Cirkulært anlæg i fladen Ø=55 cm D=13 cm. Anlægget
består af en heterogen blanding af lysegråt og gråt sand med enkelte trækulsnister. Fladbundet. UG: Lyst sand med
orange pletter.
Tegninger: T2
A2016
Vandteknisk anlæg, Grøft, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 3638,5 og150 cm øst for linjen. Langstrakt anlæg der krydser søgegrøften øst-vest
Ø=168 cm D=42 cm. Anlægget består af 3 fyldskifter over UG. [a] Heterogen blanding af lyst og gråt sand,
undergrundssand og lag [b] [b] Heterogen blanding af mørkegråt sand og lidt lyst gråt sand. [c]Næsten sort vækstlag.
Laget er meget kompakt. UG: Lyst sand spættet med orange pletter. Snittet nord-syd, set fra øst.
Tegninger: T2
A2017
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 3627,25 og 130 cm øst for linjen. Cirkulært i fladen Ø=28 cm D12 cm. Anlægget består
af homogent, lyst til mellem gråt, let humøst sand. Rundbundet. UG: Lyst gråt sand med orange pletter.
Tegninger: T4
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A2018
Grube, Grube, Oldtid
Anlægget er placeret ved ST 3562,5 og slutter ved 148 cm øst for linjen, fortsætter ind i grøftens vestprofil. Langovalt i
fladen Ø=118 x135 cm D=37 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over undergrund. [a] Primære grube? - Mørk til
mellem gråbrunt humøst og homogent sand med en smule flint (afslag + bor) hertil et keramikskår. I laget sås desuden
enkelte spredte trækulsnister og brændt ler. Afgrænsningen til lag [b] er diffus. [b] Blanding af udvasket [a] og UG.
UG: Homogent orange sand. Datering fra stenalder. NB se fund, grube tæt ved Felt Q. Snittet nord-syd set fra øst samt
øst-vest set fra syd.
Tegninger: T2
Fund: X150: Brændt ler, Oldtid; X151: Sideskår, Oldtid; X152: Afslag, Stenalder; X260: Bor, Neolitikum; X261:
Sideskår, Oldtid; X262: Afslag, Neolitikum; X400: Brændt ler, Udateret
A2019
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 2774,20 og 95 cm øst for linjen. Cirkulært i fladen Ø=59 cm D=23 cm. Anlægget består
af heterogent, mørkt til mellem brunt, let sandet ler med varmepåvirkede sten af bjergart, Rundbundet. Afgrænsningen
til UG er en smule udvasket. UG: Brunorange let sandet ler.
Tegninger: T4
A2020
Grube, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 2743,4 og 325 cm øst for linjen. Cirkulært i fladen Ø=125 cm D=15 cm Anlægget består
af homogent, mellembrunt, leret sand med få trækulsnister i. UG: Lyst, leret sand med orange pletter.
Tegninger: T4
Fund: X399: Trækul, Udateret
A2021
Grube, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 2703,31 og 2 m øst for linjen. Cirkulært i fladen Ø=86 cm D=20 cm. Mod syd bliver
gruben skåret af et recent dræn. Anlægget består af heterogent, mørkebrunt, leret sand, iblandet humus og trækulsnister.
Desuden flere sten af flint og bjergart op til 22 cm i diameter. Der er fundet en enkelt flintskraber i fladen af
gravemaskinen. UG: Gulorange spættet let sandet ler.
Tegninger: T4
Fund: X263: Natur, Udateret
A2022
Grube, Bund af Grube, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 2700,3 og 2 m øst for linjen. Ovalt i fladen Ø=200 x 183 cm D=5 cm. Anlægget består
af heterogent, mellembrunt, leret sand med flintesten op til 17 cm i diameter, Desuden enkelte trækulsnister i.
Fladbundet og meget udvasket. UG: Orangegult sandet ler.
Tegninger: T4
A2024
Grube, Oldtid
Anlægget er placeret ud for ST 2691,8 og 372 cm øst for linjen. Ovalt i fladen Ø=136 cm D=32 cm. Anlægget består af
heterogent, meget mørkt brungråt, sandet ler med trækulsnister og mange sten, op til 32 cm i diameter (Flint). I bunden
var en stenpakning af bjergart. I midten lå en 44 x 32 cm stor flintblok. Flad bund. UG: Orange let sandet ler.
Tegninger: T4
Fund: X264: Afslag, Oldtid
A2025
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Anlægget er placeret udfor ST 2378,3 og 164 cm øst for linjen. Cirkulært i fladen Ø=62 cm D=18 cm. Anlægget består
af homogent, meget mørkegråt, let leret, humøst sand med trækulsnister. Enkelte sten i fylden (Flint optil 5cm i
diameter). Rundet bund. UG: Orange sand og grus.
Tegninger: T4
Fund: X265: Bearbejdet: knusesten, Oldtid; X380: Trækul, Udateret; X381: Trækul, Udateret
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A2026
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 2376,24 og 230 cm øst for linjen. Cirkulært i fladen Ø=72 cm D=21 cm. Anlægget består
af heterogent, mørkebrunsort, humøst sandet ler med trækulsnister og ildskørnede/varmepåvirkede sten af både flint og
bjergart. Fladbundet og udvasket mod undergrund. UG: Orange let spættet leret sand og grus.
Tegninger: T4
Fund: X382: Trækul, Udateret
A2027
Grube, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 2506,1 og 1,2 m syd for linjen. Ø=62 cm D=4 cm. Anlægget består af homogent, gråt, let
leret og let humøst sand. Meget udvasket. UG: Orange leret sand.
Tegninger: T4
A2028
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 1755,27 og 189 cm syd for linjen. Cirkulært anlæg Ø=20 cm D=6 cm. Anlægget består
af homogent, mørkegråt, humøst, let leret sand. UG: Orange spættet sand med enkelte lerpartikler.
Tegninger: T4
A2029
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 1755,27 og 189 cm syd for linjen. Ø=55 cm D=7 cm. Anlægget består af heterogent,
mørkegråt, let leret sand med trækulsnister og ildskørnede sten af bjergart, op til 12 cm i diameter. UG: Orange spættet,
let leret sand.
Tegninger: T4
A2030
Udgår, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 1525. Desværre kunne dette anlæg ikke registreres, da det var under vand.
Tegninger: T4
A2031
Udgår, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 1520. Desværre kunne dette anlæg ikke registreres da det var under vand.
Tegninger: T4
A2032
Grube, Nedgravning, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 1457 og 1 m vest for linjen. Ø=60 cm D=19 cm. Anlægget består af brungråt, heterogent,
let sandet ler. Rund bund. UG: Orange spættet, leret sand.
Tegninger: T4
A2033
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 1404 og 1 m vest for linjen. Ø=180 x 120 cm D=22 cm. Anlægget består af heterogen
blanding af brungråt og mørkegråt (sodet), let sandet ler. Nogle sten med diameter op til 15 cm af både bjergart og flint.
Fladbundet, men noget diffust afgrænset. UG: Orange sandet ler.
Tegninger: T4
A2034
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 1400 og 50 cm vest for linjen. Cirkulært anlæg Ø=80 cm D=12 cm. Anlægget består af
heterogen blanding af brungråt og mørkegråt, let sandet ler. Nogle sten med diameter op til 15 cm af både bjergart og
flint. Fladbundet. UG: Orange sandet ler.
Tegninger: T4
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A2035
Grube, Nedgravning, Udateret
Anlægget er placeret udfor ST 1046 og 13.0 m. syd for linjen. Cirkulært anlæg i fladen, rundbundet Ø=93 cm D=33 cm.
Anlægget består af homogent, mørkegråt, meget let sandet og let humøst ler. Snit Ø-V. UG: Lyst og gulorange ler.
Tegninger: T3
A2036
Grube, Nedgravning, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 1045, 8 m. syd for linjen. Langovalt i fladen, rundbundet Ø=45 x 100 cm D=16 cm.
Anlægget består af homogent, mørkegråt, meget let sandet og let humøst ler. Snit S-N. UG: Lyst og gulorange ler.
A2037
Grube, Nedgravning, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 940,5, 1 m. syd for linjen. Langovalt i fladen, halv flad, halv rundet bund Ø=140 x 85
cm D=28 cm. Anlægget består af homogent, mørkegråt, let sandet ler med flere større og mindre sten. Snit S-N. UG:
Mellembrunt ler.
Tegninger: T3
A2038
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 933,2, 0,92 m. syd for linjen. Anlægget er cirkulært i fladen (fladbundet) Ø=77 cm.
D=23 cm. Anlægget består af homogen, mørkegrå, let sandet, humøst ler. I anlægget er flere større ikke-ildpåvirkede
sten. Den største sten er 34 x 20 x 24 cm, og er placeret i grubens midte. De øvrige sten er af bjergart og flint, op til 20
cm i diameter. Snittet syd-nord. UG: Gulorange, let sandet ler.
Tegninger: T3
A2039
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 804,4, 18 m. syd for linjen. Anlægget er langovalt i fladen (fladbundet) Ø=100 x120 cm.
D=22 cm. I bunden af anlægget er en koncentration af trækulsnister og pletter af brændt ler. Det øvrige fyld er
homogent, mørkebrunt, humøst, let sandet ler. Snittet syd-nord. UG: Gulbrunt, let sandet ler.
Tegninger: T3
Fund: X410: Trækul, Udateret
A2040
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 727,6, 17 m. syd for linjen. Anlægget er cirkulært i fladen (fladbundet) Ø=125 cm.
D=22 cm. Anlægget består af homogent, mørkebrunt, sandet, humøst ler. I midten var en stor sten 25 x 25 x 10 cm, af
granit. Snittet øst-vest. UG: Orangebrunt, sandet ler.
Tegninger: T3
A2041
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 650, 38 m. syd for linjen. Anlægget er cirkulært i fladen (fladbundet) Ø=118 cm. D=19
cm. Anlægget består af heterogent, mørkebrun/gråt sandet ler med ildskørnede og varmepåvirkede sten af bjergart op til
14 cm. I bunden og langs kanten er der store mængder trækulsnister. Snittet øst-vest. UG: Lyst leret sand med orange
lerpletter.
Tegninger: T3
Fund: X409: Trækul, Udateret
A2042
Grube, Grubekompleks, Neolitikum-Bronzealder
Stor grube/grubekompleks. Først registreret som kogestensgrube jvf. teksten herunder: Anlægget er placeret ud for ST
501, 0,6 m. syd for linjen. Anlægget er langovalt (fladbundet) Ø=110 x 140 cm. D=16 cm. Anlægget består af
heterogent, mørkebrunt, sandet ler med meget trækul langs med bunden/kanten og i små koncentrationer, samt mange
ildskørnede sten. Der var keramik i fylden. Snittet øst-vest. UG: Orangebrunt sandet ler. Registrering som
grubekompleks herunder: Stort amorft anlæg. Snit= 580 cm. D= 62 cm. Anlæggets topkote er fikspunkt (M156) - (Der
er flere angivelser, se T154). Anlægget består af 7 fyldskifter over UG. 1) Kogestensgrube: Heterogent, mørkt gråbrunt,
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let sandet ler med trækulsnister og ildskørnede sten. Der er fundet keramik og brændt ler i laget. Se evt. tidligere
beskrivelse. 2) Homogent, mørkt brungråt, let sandet ler med store, ikke varmepåvirkede sten (bjergart op til 30 cm).
Laget er det samme som (7) 3) Dyregang. 4) Homogent, mørkt brungråt, let sandet ler med mindre sten af bjergart og
flint. Diffus afgrænsning mellem (4) og (7). Øst for midten af anlægget ses en større trækulskoncentration. Der er
fundet keramik og flintafslag i laget. 5) Nedgravning med stenpakning af bjergart, der ikke er varmepåvirket. Fylden er
som i (4) men med pletter af iblandet, orange undergrundsler. 6) Som lag (5). 7) Samme lag som (2). UG af gulorange,
meget let sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T3,T154,T155
Foto: 1/465,1/466,1/467,1/468
Består:
Fund: X266: Sideskår, Oldtid; X267: Sideskår, ornamenteret, Bronzealder-Bronzealder; X268: Brændt ler, Udateret;
X269: Brændt ler, Udateret; X270: Skraber, Bronzealder; X271: Brændte knogler, Udateret; X272: Brændt ler,
Udateret; X273: Flække, Bronzealder; X274: Bor, Ertebøllekultur-Bronzealder; X275: Kerne/blok/knude, Stenalder;
X276: Flække, Bronzealder; X277: Sideskår, Oldtid; X278: Randskår, Bronzealder-Romersk Jernalder; X279: Sideskår,
ornamenteret, Bronzealder; X280: Sideskår, ornamenteret, Bronzealder-Neolitikum; X281: Hank/øsken/knop,
Bronzealder; X282: Randskår, Oldtid; X283: Lerskive, skår - rand/flade, uornamenteret, Neolitikum-Neolitikum; X284:
Sideskår, Oldtid; X285: Hank/øsken/knop, Oldtid; X286: Bundskår?, Oldtid; X287: Randskår, Oldtid; X288: Lerskive,
skår - rand/flade, uornamenteret, Neolitikum-Neolitikum; X289: Randskår, Oldtid; X290: Lerskive, skår - rand/flade,
uornamenteret, Neolitikum-Neolitikum; X291: Lerskive?, skår - rand/flade, uornamenteret, Neolitikum-Neolitikum;
X292: Randskår, Oldtid; X293: Sideskår, Oldtid; X294: Sideskår, Oldtid; X295: Sideskår, Oldtid; X296: Lerskive, skår
- rand/flade, uornamenteret, Neolitikum-Neolitikum; X297: Sideskår, ornamenteret, Mellemneolitisk TragtbægerkulturMellemneolitisk Tragtbægerkultur; X298: Sideskår, ornamenteret, Mellemneolitisk Tragtbægerkultur-Mellemneolitisk
Tragtbægerkultur; X299: Hank/øsken/knop, ornamenteret, Mellemneolitisk Tragtbægerkultur-Mellemneolitisk
Tragtbægerkultur;
X300:
Randskår,
ornamenteret,
Mellemneolitisk
Tragtbægerkultur-Mellemneolitisk
Tragtbægerkultur; X301: Sideskår, ornamenteret, Tidligneolitisk Tragtbægerkultur A-Mellemneolitisk
Tragtbægerkultur; X302: Afslag, Stenalder-Udateret; X303: Knogler, Udateret; X304: Brændt ler, Udateret; X305:
Sideskår, Oldtid; X306: Sideskår, Oldtid; X307: Sideskår, ornamenteret, Oldtid; X308: Afslag, Stenalder; X309:
Randskår, ornamenteret, Oldtid; X310: Sideskår, Oldtid; X311: Randskår, Oldtid; X383: Trækul, Udateret; X396:
Brændt ler, Oldtid-Oldtid
A2043
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 427,3 på linjen. Anlægget er cirkulært i fladen (rundbundet) Ø=32 cm. D=24 cm.
Anlægget består af heterogent, mørkebrunt, let sandet ler med ildskørnede sten af bjergart, trækul og pletter af brændt
ler. . Snittet syd-nord. UG: Gulorange, let sandet ler.
Tegninger: T3
A2044
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret ud for ST 404 på linjen. Anlægget er cirkulært i fladen (rundbundet) Ø=47 cm. D=6 cm. Anlægget
består af homogent, mørkegråt, humøst, sandet ler med trækul. Snittet syd-nord. UG: Orangebrun let sandet ler.
Tegninger: T3
A2045
Grube, Udateret
Oval grube, ca. 75 x 110 cm. Gruben er placeret umiddelbart nordvest for den store bronzealdergrube A2042. Er ved en
fejl ikke blevet registreret i profil.
Tegninger: T154
A2101
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Cirkulært anlæg Ø=45 cm D=13 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27) 56 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG og er fladbundet. [1] Homogent, mørkt gråbrunt, humøst ler. [2]
Lysere gråbrunt, humøst ler - Dyregang. UG: Lyst gråbrunt, sandet ler. Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T23,T26
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A2102
Udgår, Udateret
Udgår - Naturlig farvning af UG.
Tegninger: T23,T26
A2103
Stolpehul, Bund af Stolpehul?, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Halvcirkulært anlæg Ø=35 x 65 cm D=12 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt
(M27) -50 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Homogent, mørkt gråbrunt, humøst ler.
Noget diffust afgrænset i nordvest, oprindeligt et mere rundt anlæg. Muligvis udpløjet mod nordvest. UG: Lyst
gråbrunt, sandet ler. Snittet sydøst-nordvest, set fra nordøst.
Tegninger: T23,T26
A2104
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Cirkulært anlæg Ø= 40 cm D= 9 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27) 50 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [2] Lysere gråbrunt humøst ler, meget diffust og
udvasket. UG: Lyst gråbrunt, sandet ler. Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T23,T26
A2105
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Ovalt anlæg Ø=125 x 95 cm D= 20 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27)
-47 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG og er fladbundet. [1] Homogent mørkt, gråbrunt humøst ler. [4] Mørkt
gråbrunt, gruset ler, muligvis rest af rådden sten. Anlægget som helhed er for stort til at være et stenspor. UG: Lyst
gråbrunt sandet ler. Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T23,T26
A2106
Stolpehul, Bund af stolpehul?, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Ovalt anlæg Ø=36 x 50 cm D=6 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27) 51 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. [1] Homogent, mørkt gråbrunt, humøst ler. UG: Lyst
gråbrunt sandet ler. Snittet nordøst-sydvest, set fra nordvest.
Tegninger: T23,T26
A2107
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Ovalt anlæg Ø=30 x 45cm D=20 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27) 54 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Homogent, mørkt gråbrunt, humøst ler. UG: Lyst
gråbrunt, sandet ler. Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T23,T26
A2108
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Langovalt anlæg Ø=110 x 276cm D=23 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt
(M27) -53cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG, er fladbundet og overlejres af A2109. [5] Meget mørk gråbrun,
leret og sandet muld. I øst er fylden meget løs og noget diffus, muligvis er der her en recent forstyrrelse. UG: Lyst
gråbrunt sandet ler. Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T23,T26
A2109
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Ovalt anlæg Ø=45 x 50 cm D=26 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27) 49 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG, er spidsbundet og overlejrer A2108. [1] Homogen, mørk gråbrun,
humøst ler. UG: Lys gråbrun, sandet ler. Snittet nord-syd, set fra vest.
Tegninger: T23,T26
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A2110
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Cirkulært anlæg Ø=75 cm D=20 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27) 50 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. [1] Homogent, mørkt gråbrunt humøst ler. I fladen ses
3 store sten. Dog ses tillige flere store sten lokalt i UG, så de 3 sten er ikke nødvendigvis en del af anlæggets funktion.
UG: Lyst gråbrunt, sandet ler. Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T23,T26
A2111
Udgår, Udateret
Udgår - Naturlig farvning af UG.
Tegninger: T23,T26
A2112
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Ovalt anlæg Ø=65 x 90 cm D=17 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27) 68 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG, er fladbundet og overlejrer A2113. [6] Mellembrunt, leret muld.
Muligvis recent? UG: Lyst gråbrunt sandet ler. Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T23,T26
Foto: 1/28,1/29
A2113
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Cirkulært anlæg Ø=95 cm D=Minimum 11 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt
(M27) - 65 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG, er fladbundet og bliver overlejret af A2112. [1] Homogent,
mørkt gråbrunt, humøst ler. UG: Lyst gråbrunt, sandet ler. Snittet øst-vest, set fra nord. Tolkning: I snittet af A2112 og
A2113 fremgår det tydeligt, at der er tale om to nedgravninger, hvor A2113 er ældst. Der er en meget klar afgrænsning
mellem anlæggene, og fylden i A2113 er ikke mere undergrundsholdigt end fylden i A2112.
Tegninger: T23,T26
Foto: 1/28,1/29
A2114
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Cirkulært anlæg Ø=62 cm D=18 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27) 37 cm. Anlægget består af fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Homogent, mørkt gråbrunt, humøst ler, med en
nogenlunde klar afgrænsning. UG: Lyst gråbrunt sandet ler. Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T23,T26
A2115
Udgår, Udateret
Udgår - Stenspor.
Tegninger: T23,T26
A2116
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Cirkulært anlæg Ø=42 cm D=14 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27) 64 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. [1] Homogent, mørkt gråbrunt, humøst ler. UG: Lyst
gråbrunt, sandet ler. Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger:
A2117
Grube, Nedgravning, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Aflangt anlæg der springer ud af sydprofil Ø=90 x 210 cm. D=16 cm. Dog ikke synligt i
den nærliggende søgegrøft. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27) -30 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over
UG og er nogenlunde fladbundet. [2) Lysere gråbrunt, humøst ler. Meget diffust afgrænset nedad. Østende tydligere
afgrænset end vestende. UG: Lyst gråbrunt sandet ler. Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T23,T26
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A2118
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Langovalt anlæg Ø=2150 x 330 cm. D=62 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt
(M27) -23 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG og er relativt fladbundet. I fylden fandtes 3 store flade "sten
fliser" af rød sandsten, den største 30 x 45 cm. Alle kan være fragmenter af en større sten. Derudover fandtes 5
knytnæve store sten. [1] Mørkt gråbrunt, humøst, meget sandet ler. Bliver lysere højere oppe i anlægget, dog ingen klar
grænse, muligvis er dette udvaskning. [2] Lysere, mere brunt, humøst og sandet ler. Overgangen mellem de to lag er
meget diffus. UG: Stenet og gruset, gulbrunt sandet ler. Snittet nord-syd, set fra øst. Tolkning: Anlægget trækker vand,
men det skønnes, at siderne ikke er stejle nok til at anlægget er en brønd. Der er desuden heller ingen erkendelige
brøndlag.
Tegninger: T23,T27
Foto: 1/24,1/25
A2119
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Langovalt anlæg Ø=45 x110 cm D=18 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt
(M27) -24 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Homogent, mørkt gråbrunt, humøst ler. I
syd er afgrænsningen til UG noget diffus. UG: Stenet og gruset, gulbrunt sandet ler. Snittet nord-syd, set fra øst.
Tegninger: T23,T27
A2120
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Cirkulært anlæg Ø=60 cm D=16 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27) 20 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. [2] Lysere, mere brunt, humøst og sandet ler. UG:
Lyst gråbrunt, sandet ler. Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T23,T27
Foto: 1/26,1/27
:
A2121
Udgår - Nummeret er ej anvendt.
Tegninger:
A2122
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Cirkulært anlæg Ø=25 cm. D=8 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27) -30
cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er spidsbundet. [2] Lyst gråbrunt, humøst og sandet ler. UG: Stenet og
gruset, gulbrunt, sandet ler Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T23,T27
A2123
Udgår, Udateret
Udgår - Stenspor
Tegninger: T23,T27
A2124
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Langovalt anlæg Ø=45 x165cm D=16 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt
(M27) -18 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. Anlægget er tydeligere og dybere i syd. Den
nordlige del kan være udpløjet eller muligvis bunden af anlægget, da den stort set kun fremtræder i fladen. [2] Lyst
gråbrunt, humøst og sandet ler. UG: Stenet og gruset, gulbrunt, sandet ler Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T23,T27
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A2125
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg Ø=60 cm D=15 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s
fikspunkt (M27) +6 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. [2] Lyst gråbrunt, humøst og sandet
ler. Noget lyst i det, men klart afgrænset i øst af en større sten i naturligt leje. UG: Stenet og gruset, gulbrunt, sandet ler
Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T23,T27
A2126
Grube, Oldtid
Anlægget er placeret på Felt U. Ovalt anlæg Ø=90 x156cm D= 32cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27) 37 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG, tilnærmelsesvist fladbundet og noget diffust afgrænset mod øst. [1]
Meget mørkt gråbrunt, sandet og leret muld. UG: Gulbrunt, sandet ler. Snittet nord-syd, set fra øst.
Tegninger: T24,T29
Foto: 1/30,1/31
Fund: X258: Flint, Oldtid
A2127
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Cirkulært anlæg Ø=32 cm D=10 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27) 62 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er spidsbundet. [1] Mørkt gråbrunt, let leret, let sandet muld. UG:
Gulbrunt, sandet ler. Snittet øst-vest, set fra syd.
Tegninger: T24,T28
A2128
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Muligt cirkulært anlæg Ø=29 cm D=15 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt
(M27) -62 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. Anlægget skæres i fladen af A2129. I
profilsnit ses dog, at denne del af A2128 kun er en overfladisk udpløjning [2] Lyst gråbrunt sandet leret muld. Meget
lys og udvasket. UG: Gulbrunt sandet ler. Snittet nord-syd, set fra øst.
Tegninger: T24,T29
A2129
Vandteknisk anlæg, Dræn, Nyere tid (1661 - )-Nutid
Drænet er ikke observeret, så anlægget går dybere, end der er gravet.
Tegninger: T24,T29
Foto: 1/32,1/33,1/34,1/35
A2130
Grube, Affaldsgrube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Amorft anlæg Ø=220 x 380 cm. D=29 cm. Anlægget springer ud af feltgrænsen i vest.
Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27) -62 cm. Anlægget består af 3 fyldskifter over UG og bliver skåret af
drængrøft A2129. I fladen sås flere mindre sten, samt en enkelt sodplet helt inde ved feltgrænsen. [1] Mørk gråbrun,
leret og sandet muld, let sodet. Enkelte nister af trækul. Mere sandet og leret mod bunden, dog ingen klar afgrænsning.
[2] Gråbrunt til lyst gråbrunt, humøst og leret sand. [4] Ganske lidt humøst, brungråt, let leret sand. UG: Stenet og
gruset, gulbrunt, sandet ler Snittet nordøst-sydvest, set fra sydøst.
Tegninger: T24,T30
Foto: 1/32,1/33,1/34,1/35
A2131
Udgår - Nummer ej benyttet.
Tegninger:
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A2132
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Tilnærmelsesvist ovalt anlæg Ø=48 x 68 cm D=14 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s
fikspunkt (M27) -54 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG og er rundbundet. [1] Lyst gråbrunt, let leret og let
humøst sand, blandet med lyst gulbrunt, let leret sand. [2] Som 1, men lysere og mere sandet. UG: Gulbrunt til lyst
gulbrunt, sandet ler. Snittet nordvest-sydøst, set fra sydvest.
Tegninger: T24,T30
A2133
Udgår, Udateret
Udgår - Muldrest
Tegninger: T24,T29
A2134
Udgravningsteknisk, Udgår, Udateret
Udgår - Anlægget er 1 anlæg = A2135
Tegninger: T24
A2135
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Amorft anlæg Ø=60 x90 cm D=18 cm. I fladen sås 3 håndstore sten af bjergart.
Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27) -85 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1]
Gråbrunt til lyst gråbrunt, sandet og leret muld. UG: Brungult, let leret sand. Snittet nord-syd, set fra øst.
Tegninger: T24,T31
A2136
Grube, Nedgravning, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Langovalt anlæg Ø=63 x 25 cm D=10 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt
(M27) -76 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Lyst gråbrunt muld, sandet og let leret.
Desuden ses i nordenden en rådden sten UG: Brungult, leret sand. Snittet nord-syd, set fra øst.
Tegninger: T24,T31
A2137
Grube, Nedgravning, Nutid
Anlægget er placeret på Felt U. Tilnærmelsesvist ovalt anlæg, Ø=115 x 170 cm. D=34 cm. Anlæggets topkote er Felt
U´s fikspunkt (M27) -62 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. Desuden overlejrer anlægget
både A2138 og A2139. [1] Lyst gråbrunt, leret og sandet muld, ret homogent, dog med enkelte klumper af sort jord.
UG: Brungult leret sand, dybere dog brungult ler. Snittet øst-vest, set fra syd.
Tegninger: T24,T31
A2138
Grube, Nedgravning,
Anlægget er placeret på Felt U. Amorft anlæg Ø=90 x 150 cm D=9 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27)
-63 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG, er fladbundet og overlejres af A2137. [2] Lyst gråbrunt, leret og
sandet muld. Lysere og mindre humøst end A2137. UG: Brungult, leret sand. Snittet øst-vest, set fra syd.
Tegninger: T24,T31
A2139
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Ovalt anlæg Ø=195 x 240 cm D=28 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt
(M27) -61 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG, er fladbundet og overlejres af A2137, samt i nordvest muligvis
af A2141. [1] Humøst sandet ler, kraftigt sodet. Sodede og skørbrændte sten op til 10 x 20 cm, både i fyld og i fladen.
Intet brugbart trækul, er for humøst. UG: Brungult, let sandet ler. Snittet sydøst-nordvest, set fra nordøst.
Tegninger: T24,T37
Foto: 1/36,1/37
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A2140
Udgår, Udateret
Udgår - Stenspor
Tegninger: T24,T31
A2141
Vandteknisk anlæg, Dræn, Nyere tid (1661 - )-Nutid
Ved snit af både A2144 og A2146 sås i profilen, at A2141 strækker sig længere mod syd end det kunne ses i fladen.
Disse skrånende udvidelser kan være nedstyrtninger i forbindelse med grøftens anlæggelse.
Tegninger: T24,T31
A2142
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Anlægget er placeret på Felt U. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg Ø=90 cm. D=28 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s
fikspunkt (M27) -28 cm. Anlægget består af 6 fyldskifter over UG og er rundbundet. [1] Mørkt gråbrunt og sodet,
humøst sand, blandet med gråbrunt, humøst sand. Sodede og skørbrændte sten, nister af brændt ler. [2] Dyregang. [3]
Undergrundsler iblandet noget sodet og humøst sand. [4] Område med sodet nedsivning fra [1]. [5] Gråbrunt, let
humøst leret sand, ganske let sodning. [6] Lyst gråbrunt, let humøst sand, UG: Gulbrunt ler. Snittet øst-vest, set fra syd.
Tegninger: T24,T30
Fund: X259: Sideskår, Oldtid
A2143
Grube, Nedgravning, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Ovalt anlæg Ø=80 x100 cm D=20 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27) 58 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG, er fladbundet og er ikke klart afgrænset i fladen. Desuden ses en
enkelt skørbrændt sten i fladen. [1] Lyst gråbrunt, let humøst, let leret sand med enkelte klumper og nister af trækul.
Heterogent iblandet UG. UG: Gulbrunt let sandet ler. Snittet nordøst-sydvest, set fra sydvest.
Tegninger: T24,T31
A2144
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Ovalt anlæg Ø=70 x150 cm D=14 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27) 26 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG, er fladbundet og skåret af A2141. [1] Mørkt gråbrunt, sandet leret
muld UG: Gulbrunt, sandet ler. Snittet nord-syd, set fra øst.
Tegninger: T24,T29
A2145
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Ovalt anlæg Ø=18 x 35cm D=6 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27) -46
cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. [6] Brunsort trækulsholdigt muld i brandplet UG:
Gulbrunt sandet ler. Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T24,T29
A2146
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Ovalt anlæg Ø=101 x 180 cm D=18 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt (M27)
-27 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG, er fladbundet og skåret af A2141. [1] Mørkt gråbrunt, sandet og leret
muld. Desuden ses en dyregang i bunden af anlægget. UG: Gulbrunt sandet ler. Snittet nord-syd, set fra øst.
Tegninger: T24,T25,T29
A2147
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt U. Langovalt anlæg Ø=80 x 210 cm D=20 cm. Anlæggets topkote er Felt U´s fikspunkt
(M27) -31 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG og er fladbundet. [1] Meget mørkt gråbrunt, sandet og leret
muld, med en dyregang i sydvestdelen. [2] Lidt lysere, men stadigvæk mørkt gråbrunt, sandet og leret muld. Fladen
består alene af dette lag. Desuden iblandet flere mindre sten, op til 10 cm i diameter. UG: Gulbrunt, sandet ler. Snittet
nordøst-sydvest, set fra sydøst.
Tegninger: T25,T29
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A2148
Grube, Udateret
Anlægget er placeret i søgegrøft, ca.12 m nord for Felt U. Ovalt anlæg der springer ud af østprofil, Ø=55 x 130 cm
D=20 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG, og er fladbundet. [2] Heterogent blandet, mørkt gråbrunt, leret og
sandet muld og lyst gulbrunt undergrundsler. Noget diffust afgrænset UG: Gulbrunt, sandet ler. Snittet øst-vest, set fra
syd.
Tegninger: T25,T29
A2199
Kulturlag, Opfyld i lavning, Udateret
Anlægget er placeret 11 m syd for Felt U i søgegrøften. L-formet anlæg Ø=50 x 145 x 150 cm. D=16 cm. Anlægget
består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. Direkte under anlægget ses flere store sten. [1] Heterogent, mørkt og
mellem gråbrunt, humøst ler. Afgrænsningen nedad er meget ujævn. UG: Stenet og gruset, gulbrunt, sandet ler Snittet
øst-vest, set fra nord. Tolkning: Muligvis opfyld i en lavning i terrænet. Dog ikke mange spor af kultur.
Tegninger: T27
A2200
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=27 cm D= 9 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33) +12
cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. [1] Homogent, mellem brungråt, let sandet ler.
Afgrænsning mod UG er udvasket. UG: Gulorange spættet, meget let sandet ler. Snittet nord-syd, set fra vest.
Tegninger: T33,T34
A2201
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Langovalt anlæg Ø=115 x 57 cm. D=18 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt
(M33) +18 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Heterogent, meget leret, gråt sand.
Meget diffust i bunden. UG: Brungult ler. Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T33,T34
A2202
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=48 cm D=20 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+27 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Heterogent, mellem brunt og mørkt gråbrunt,
meget let sandet ler med sten (op til 15 cm i diameter) af bjergart. UG: Gulbrun, let sandet ler. Snittet øst-vest, set fra
nord.
Tegninger: T33,T34
A2203
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=22 cm D=22 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+28 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er tilnærmelsesvist spidsbundet. [1] Heterogent, mørkegråt, let
sandet ler med trækulsnister og pletter af gulbrunt UG ler. Der er hjemtaget en jordprøve med trækul. UG: Gulbrunt, let
sandet ler Snittet nord-syd, set fra øst.
Tegninger: T33,T34
Fund: X394: Trækul, Udateret
A2204
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=25 cm D=6 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33) +31
cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. [1] Homogent gråbrunt, let sandet ler. UG: Brungult,
spættet ler Snittet nord-syd, set fra øst.
Tegninger: T33,T34
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A2205
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Amorft anlæg Ø=116 x 184cm. D=42 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt
(M33) +28 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er tilnærmelsesvis rundbundet. [1] Homogent, mørkt
brungråt, meget let sandet ler. Enkelte småsten i fylden. Diffust afgrænset mod UG. UG: Brungult, spættet ler. Snittet
øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T33,T34
Foto: 1/44,1/45
A2206
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Amorft anlæg Ø=80 x177 cm. D=16 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+22 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. [1] Gråt, let homogent, leret sand. Lettere udvasket i
bund. UG: Brungult, spættet ler Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T33,T34
A2207
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Ovalt anlæg Ø=95 x134 cm. D=18 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+6 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. Desuden ses et stenspor i fladen. [1] Heterogen
blanding af gråt og brunt, let humøst og let leret sand. UG: Brungult spættet ler. Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T33,T34
A2208
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg Ø=58 cm. D=15 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s
fikspunkt (M33) +12 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG og er rundbundet. [A] Gråt, let homogent leret sand,
lettere udvasket i bund. [B] Gråt, let homogent, leret sand iblandet UG. UG: Brungult, spættet ler. Snittet øst-vest, set
fra nord.
Tegninger: T33,T34
A2209
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=20 cm D=23 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+33 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er spidsbundet. [1] Homogent, mellem brungråt, let sandet ler med
små trækulsnister. Jordprøve med trækul er hjemtaget. UG: Gulbrunt, let sandet ler. Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T33,T34
Fund: X397: Trækul, Udateret
A2210
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Langovalt anlæg Ø=40 x 70 cm. D=20 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt
(M33) +34 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet med 2 bunde. [1] Heterogen blanding af
brunt og gråt, let sandet ler og UG. Der kunne ikke ses en klar afgrænsning mellem øst og vest del. UG: Orangebrunt,
let sandet ler. Snittet øst-vest, set fra nord. TOLKNING: Muligvis 2 stolpehuller, men snarere udskiftning af et
stolpehul.
Tegninger: T33,T34
A2211
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Ovalt anlæg Ø=75 x 82 cm. D=23 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+36 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG og er rundbundet med 2 bunde. [1] Heterogent, gråt, let sandet ler,
spættet med brungult, let sandet UG-ler. Meget udvasket og skåret af [2]. [2] Heterogent, brunt og gråt, let sandet ler,
der i bunden er blandet med en smule brungult UG-ler. I østdelen er fylden mere homogent gråbrunt (stolpespor), dog
ingen klar afgrænsning. UG: Brungult UG-ler. Snittet øst-vest, set fra nord. Tolkning: Muligvis 2 stolpehuller, men
snarere udskiftning af et stolpehul, hertil muligvis stolpespor i østenden af udskiftningen.
Tegninger: T33,T34
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A2212
Stolpehul, Bund af Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=26 cm. D=5 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33) +29
cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. [1] Homogent, gråbrunt, let sandet ler. UG: Brungult
spættet ler. Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T33,T34
A2213
Stolpehul, Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=27 cm. D=14 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+31 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Let homogent, gråt, sandet ler, der er udvasket i
bunden. UG: Orangebrunt, let sandet ler. Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T33,T34
A2214
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=30 cm. D=18 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+30 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er tilnærmelsesvist fladbundet. [1] Heterogent, gråt og brunt,
humøst og let sandet ler med opblanding af UG-ler. Grænsen mod UG er udvasket. UG: Brungult spættet ler. Snittet
øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T33,T34
Foto: 1/46,1/47
A2215
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=72 cm D=12 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+32 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Heterogent brungråt sandet ler. Lettere
udvasket. UG: Gulbrunt ler. Snittet nordvest-sydøst, set fra nordøst.
Tegninger: T33,T34
A2216
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Ovalt anlæg Ø=47 x 62 cm. D=13 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+29 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [2] Heterogent, gråbrunt, sandet ler. Lettere
udvasket. UG: Gulbrunt ler. Snittet nordvest-sydøst, set fra nordøst.
Tegninger: T33,T34
A2217
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=42 cm D=20/7 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+29 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG og er fladbundet. [1] Heterogent, gråt, let sandet ler med pletter af
brungult UG-ler. [2] Under [1] et område, hvor UG var en smule lysere end den omgivende UG, muligvis et stolpespor.
Afgrænsningen til UG, dog noget uklar. UG: Gulbrunt spættet ler Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T33,T34
A2218
Stolpehul, Bund af Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Ovalt anlæg Ø=83 cm. D=3 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33) +31 cm.
Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. [1] Heterogent, gråt, sandet ler. UG: Brungult ler. Snittet østvest, set fra nord.
Tegninger: T33,T34
A2219
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=23 cm. D=10 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+32 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Heterogent, gråt, sandet ler. UG: Brungult ler.
Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T33,T34
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A2220
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Amorft anlæg Ø=120 cm D=35 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33) +42
cm. Anlægget består af 4 fyldskifter, er rundbundet og bliver overlejret af A2249. [2] Tilnærmelsesvist homogent,
gråbrunt, let sandet og muldholdigt ler, med enkelte pletter af rødbrunt ler. [6] Rødbrunt, let sandet ler med enkelte
gråbrune pletter. [3] Mørkt gråbrunt, sodet, let sandet ler med nogle trækulsnister. [4] Lyst brungråt, let sandet ler med
enkelte pletter af rødbrunt ler. UG: Rødbrunt let sandet ler. Snittet nord-syd, set fra vest.
Tegninger: T33,T36
Foto: 1/48,1/49
Fund: X395: Trækul, Udateret
A2221
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Ovalt anlæg Ø=97 cm D=26 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33) +37
cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG og er rundbundet. [1] Gråbrunt, let sandet og muldholdigt ler med en del
pletter af rødbrunt ler og enkelte trækulsnister. Muligt stolpespor. [5] Gråbrunt, let sandet og muldholdigt ler med
mange pletter af rødbrunt ler og enkelte trækulsnister. Som udgangspunkt det samme som lag [1], bare iblandet flere
pletter af rødbrunt ler. UG: Brungult ler. Snittet nord-syd, set fra vest.
Tegninger: T33,T36
Foto: 1/48,1/49
A2222
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Amorft anlæg Ø=52 cm D=14 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33) +35
cm. Anlægget består af 1 fyldskifte og er fladbundet. [1] Gråbrunt, let sandet og muldholdigt ler med en del pletter af
rødbrunt ler. UG: Rødbrunt til gråbrunt, let sandet ler. Snittet sydsydvest-nordnordøst, set fra sydsydøst.
Tegninger: T33,T36
A2223
Stolpehul, Bund af Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Ovalt anlæg Ø=47 x 53 cm. D=7 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+36 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. [1] Gråbrunt, let sandet ler. UG: Rødbrunt til
gråbrunt, let sandet ler. Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T33,T36
A2224
Stolpehul, Bund af Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Amorft anlæg Ø=99 cm. D=4 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33) +42
cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. [1] Homogent, gråbrunt, let sandet ler. UG: Brungult
spættet ler. Snittet øst-vest, set fra syd.
Tegninger: T33,T34
A2225
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=35 cm. D=7 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33) +38
cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. [1] Homogent, gråbrunt, let sandet ler. UG: Brungult,
spættet ler. Snittet øst-vest set fra nord.
Tegninger: T33,T34
A2226
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Ovalt anlæg Ø=42 x 75 cm. D=21 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+38 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Heterogent, gråt, sandet ler med gulbrunt UGler. Enkelte meget små nister af trækul. Meget udvasket. UG: Brungult spættet ler Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T33,T34
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A2227
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=25 cm. D=16 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+36 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Heterogent gråt, sandet ler med gulbrunt UGler. Enkelte meget små nister af trækul. Meget udvasket. UG: Gulbrunt ler. Snittet nord-syd, set fra øst.
Tegninger: T33,T34
A2228
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=23 cm. D=19 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+41 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Rødbrunt ler, iblandet lidt lyst gråbrunt muld.
Trækulsspor/trækulsnister. UG: Rødbrunt, stenet ler. Snittet nord-syd, set fra vest.
Tegninger: T32,T35
A2229
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=34 cm. D=16 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+38 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er tilnærmelsesvist rundbundet. [1] Heterogent, gråt, UG- blandet,
let sandet, humøst ler med orange pletter af mangan. I fyldet er desuden enkelte trækulsnister. UG: Gulbrunt, meget let
sandet ler. Snittet nord-syd, set fra øst.
Tegninger: T32,T36
A2230
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Ovalt anlæg Ø=25 x 50cm. D=21 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+41 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. [1] Heterogent, gråt og brunt, let sandet ler med
trækulsnister og brungult UG-ler UG: Gulbrunt, let sandet ler. Snittet nord-syd, set fra øst.
Tegninger: T32,T36
Foto: 1/42,1/43
A2231
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=18 cm. D=24 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+40 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. [1] Homogent, mellem brungråt, let sandet ler med
trækulsnister. UG: Gulbrunt, let sandet ler. Snittet nord-syd set fra øst.
Tegninger: T33,T36
Foto: 1/42,1/43
A2232
Stolpehul, Yngre Jernalder
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=37 cm. D=23 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+44 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG og er tilnærmelsesvist rundbundet. [1] Gråbrunt, let sandet og
muldholdigt ler med en del pletter af rødbrunt ler. Stolpespor. Knusesten hjemtaget fra fyld. [2] Rødbrunt, let sandet ler
med enkelte pletter af gråbrunt. UG: Rødbrunt til gråbrunt, let sandet ler. Snittet østnordøst-vestsydvest, set fra
nordnordvest.
Tegninger: T32,T36
Fund: X256: Bearbejdet: knusesten, Yngre Jernalder
A2233
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg Ø=38 cm. D=16 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s
fikspunkt (M33) +45 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. [1] Rødbrunt, let sandet ler med
enkelte gråbrune pletter, noget diffust afgrænset. UG: Rødbrunt til gråbrunt let sandet ler. Snittet vestsydvestøstnordøst, set fra sydsydøst.
Tegninger: T32,T36
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A2234
Udgår, Udateret
Udgår - Stenspor.
Tegninger: T32,T36
A2235
Udgår, Udateret
Udgår - Naturlig farvning af UG.
Tegninger: T32,T36
A2236
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=50 cm. D=22 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+62 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Rødbrunt ler blandet med gulbrunt, leret sand.
Ikke klart afgrænset i snit. UG: Rødbrunt ler blandet med lidt gråt ler. Stenet. Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T32,T35
Foto: 1/50,1/51
A2237
Udgår, Udateret
Udgår - Naturlig farvning af UG.
Tegninger: T32,T36
A2238
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=49 cm. D=13 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+60 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG og er fladbundet. [1] Gråbrunt, let sandet og muldholdigt ler med
enkelte pletter af rødbrunt ler. Muligt stolpespor. [2] Gråbrunt, let sandet og muldholdigt ler med en del pletter af
rødbrunt ler. UG: Rødbrunt til gråbrunt let sandet ler. Snittet nord-syd, set fra øst.
Tegninger: T32,T36
A2239
Udgår, Udateret
Udgår - Muldrest.
Tegninger: T32,T37
A2240
Udgår, Udateret
Udgår - Muldrest.
Tegninger: T32,T37
A2241
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=36 cm. D=12 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+59 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG og er fladbundet. [1] Gråbrunt, let sandet og muldholdigt ler med
enkelte pletter af rødbrunt ler. Muligt stolpespor. [2] Gråbrunt, let sandet og muldholdigt ler med en del pletter af
rødbrunt ler. UG: Rødbrunt til gråbrunt, let sandet ler. Snittet nord-syd, set fra øst.
Tegninger: T32,T36
Foto: 1/52,1/53
A2242
Udgår, Udateret
Udgår - Muldrest.
Tegninger: T32,T37
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A2243
Afgrænsning, Hegn, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Ovalt anlæg Ø=80 x 85cm. D=3 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33) +63
cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. [4] Lyst gråbrunt til mellem gulgråbrunt ler. Overgang
mellem UG og [4] er meget diffus og anlægget er vanskeligt at erkende i profil. UG: Mørkt, gråbrunt ler. Snittet nordsyd, set fra øst.
Tegninger: T32,T37
A2244
Udgår, Udateret
Udgår - Muldrest.
Tegninger: T32
A2245
Udgår, Udateret
udgår - Muldrest.
Tegninger: T32,T35
A2246
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Langovalt anlæg Ø=69 x 116 cm. D=32 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt
(M33) +52 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG og er rundbundet. [1] Meget mørkt gråbrunt, meget leret
muld. [2] Mellem gråbrunt, sandet og leret muld. UG: Let sandet, gulbrunt ler. Snittet nord-syd, set fra øst.
Tegninger: T32,T37
A2247
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Let ovalt anlæg Ø=56 x 70 cm. D=16 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt
(M33) +54 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er spidsbundet. [1] Gulgråt, let leret sand, med en anelse
muld. Indslag af UG. Lidt skørnede sten, og enkelte mindre sten. UG: Rødbrunt, let sandet ler. stenet. Snittet nordvestsydøst, set fra nordøst.
Tegninger: T32,T35
A2248
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=33 cm. D=23 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+55 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. Et par store sten lå tæt op ad anlægget. [1]
Rødbrunt sandet ler, ganske let humøst og enkelte indslag, der er mere humøst. UG: Rødbrunt sandet ler, let stenet.
Snittet nordvest-sydøst, set fra sydvest.
Tegninger: T32,T35
A2249
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt T. Cirkulært anlæg Ø=33 cm. D=13 cm. Anlæggets topkote er Felt T´s fikspunkt (M33)
+42 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte, er fladbundet og overlejrer af A2220 (Nedgravet i A2220). [3] Mørkt
gråbrunt, sodet, let sandet ler med nogle trækulsnister. Muligt stolpespor. Snittet nord-syd, set fra vest.
Tegninger: T33,T36
A2300
Grube, -Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Amorft anlæg Ø=170 x 256 cm. D=16 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt
(M39) -10 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er tilnærmelsesvist fladbundet. [1] Mørkt gråbrunt, leret
sandet muld. UG: Mørkt gulbrunt, meget rent fedtet ler. Snittet nordøst-sydvest, set fra sydøst.
Tegninger: T38,T49
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A2301
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Ovalt anlæg Ø=51 x 77 cm. D=20 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) -4
cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. [1] Gråbrunt, spættet med rødbrunt, sandet ler med
enkelte håndstore sten. UG: Rødbrunt til gråbrunt ler med sandede pletter. Snittet nordvest-sydøst, set fra sydvest.
Tegninger: T38,T43
A2302
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Tilnærmelsesvist rektangulært anlæg Ø=130 x 200 cm. D=46 cm. Anlæggets topkote er
Felt S´s fikspunkt (M39) +7 cm. Anlægget består af 3 fyldskifter over UG og er tilnærmelsesvist rundbundet. Snit viste
ingen stratigrafisk forbindelse med A2304. [3] Gulbrunt, let leret sand, der er en anelse humøst. Lidt indslag af rødbrunt
ler. [4] Lyst gråbrunt, leret og sandet muld. Mindre humøst mod sydøst. [5] Brungråt sand. Dyregang. UG: Rødbrunt
ler, lettere stenet. Snittet nordøst-sydvest, set fra nordvest. Tolkning: Grube/nedgravning der senere er overlejret af [3],
som anses for at være UG opblandet med en anelse muld.
Tegninger: T38,T45
A2303
Stolpehul, Vægstolpehul?, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg Ø=33 cm D=7 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) -8 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Brungråt, ret homogent leret
sand, lettere udvasket. UG: Gulbrunt spættet, sandet ler. Snittet nord-syd, set fra vest. Tolkning: Muligvis vægstolpe til
K1.
Tegninger: T38,T44
A2304
Stolpehul, Vægstolpehul? Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Ovalt anlæg Ø=64 cm. D=28 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) +7 cm.
Anlægget består af 2 fyldskifter over UG og er rundbundet. Snit viste ingen stratigrafisk forbindelse med A2302. [1]
Gulbrunt leret sand blandet med lidt rødbrunt ler. [2] Rødbrunt ler blandet med gulbrunt, leret sand. UG: Rødbrunt ler,
lettere stenet.. Snittet nordøst-sydvest, set fra nordvest. TOLKNING: Muligvis vægstolpe til K1.
Tegninger: T38,T45
A2305
Stolpehul, Vægstolpehul?, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg Ø=26 cm D=16 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) -7 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Brungråt, ret homogent leret
sand, lettere udvasket. UG: Gulbrunt spættet, sandet ler. Snittet nord-syd, set fra øst. Tolkning: Muligvis vægstolpe til
K1.
Tegninger: T38,T44
A2306
Stolpehul, Vægstolpehul?, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg Ø=25 cm. D=8 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) -2 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG og er rundbundet. [1] Brungråt, homogent, sandet ler.
[2] Dyregang. UG: Rødbrunt ler. Snittet nord-syd, set fra vest. Tolkning: Muligvis vægstolpe til K1.
Tegninger: T38,T43
A2307
Stolpehul, Vægstolpehul?, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg Ø=21 cm. D=13 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) -2 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Brungråt, homogent, sandet ler.
UG: Rødbrunt ler. Snittet nord-syd, set fra vest. Tolkning: Muligvis vægstolpe til K1.
Tegninger: T38,T43
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A2308
Stolpehul, Vægstolpehul?, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg Ø=41 cm. D=14 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) +3 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. [1] Lyst brungråt, sandet ler med en
del pletter af rødbrunt UG-ler. Diffust afgrænset i nordside. UG: Rødbrunt ler med let sandede pletter. Snittet nord-syd,
set fra øst. Tolkning: Muligvis vægstolpe til K1.
Tegninger: T38,T43
A2309
Stolpehul, Vægstolpehul?, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg Ø=44 cm. D=22 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) +5 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG og er rundbundet. [1] Homogent, gråbrunt sandet ler
med en del trækulsnister. Stolpespor. [2] Homogent, gråbrunt sandet ler med en del trækulsnister, iblandet pletter af
rødbrunt UG-ler. UG: Rødbrunt ler. Snittet nordvest-sydøst, set fra nordøst. Tolkning: Muligvis vægstolpe til K1.
Tegninger: T38,T43
A2310
Stolpehul, Vægstolpehul?, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Cirkulært anlæg Ø=23 cm. D=4 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) +3
cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. [1] Lyst brungråt, sandet ler. Noget diffust afgrænset i
bunden. UG: Rødbrunt ler. Snittet nord-syd, set fra vest. Tolkning: Muligvis bund af vægstolpe til K1.
Tegninger: T38,T43
A2311
Stolpehul, Tagstolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg Ø=56 cm. D=54 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) +2 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er tilnærmelsesvist fladbundet. [1] Let sandet,
humøst ler, mørkegråt til mørkt gråbrunt. Nister af mørkt gulbrunt UG-ler. UG: Mørkt gulbrunt, let sandet ler,
væsentligt mere leret end [1]. Snittet nord-syd, set fra vest. Tolkning: Tagbærende stolpe til K1.
Tegninger: T38,T42,T50
Foto: 1/89,1/90
A2312
Stolpehul, Tagstolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg Ø=60 cm. D=59 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) +2 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er tilnærmelsesvist fladbundet. I fylden fremkom
en stor flise af rød sandsten 12 x 24 x 30 cm. [1] Mørkegråt til brungråt, sandet og let humøst ler. UG: Mørkt gulbrunt,
meget rent ler. Snittet nord-syd, set fra øst. Tolkning: Tagbærende stolpe til K1.
Tegninger: T38,T42,T50
Foto: 1/93,1/94
A2313
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Ovalt anlæg Ø=20 x 30 cm. D=13 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39)
+7 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Brungråt, sandet ler med enkelte pletter af
rødbrunt UG-ler. UG: Rødbrunt ler. Snittet nord-syd, set fra øst. Tolkning: Muligvis stolpe til K1.
Tegninger: T38,T43
A2314
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Ovalt anlæg Ø=100 x 160 cm. D=14 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39)
+8 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG, tilnærmelsesvist fladbundet og overlejres af A2315. [2] Lyst gulgråt,
leret sand, diffust afgrænset i alle retninger. Enkelte nister af trækul. UG: Mørkt gulbrunt, let sandet ler. Snittet nordøstsydvest, set fra sydøst.
Tegninger: T38,T42
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A2315
Stolpehul, Tagstolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Amorft anlæg Ø=73 x 115cm. D=36 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39)
+13 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er tilnærmelsesvist fladbundet. Anlægget overlejrer A2314 og
bliver selv overlejret af A2371 [1] Lyst brungråt, sandet og humøst ler, med en stribe trækul mod bunden. UG: Mørkt
gulbrunt, sandet ler. Snittet nordøst-sydvest, set fra nordvest. Tolkning: Tagbærende stolpe til K1.
Tegninger: T38,T42,T50
Foto: 1/95,1/96
Fund: X411: Trækul, Udateret
A2316
Udgår, Udateret
Udgår - Dyregang.
Tegninger: T38
A2317
Stolpehul, Vægstolpehul?, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Cirkulært anlæg Ø=19 cm. D=34 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39)
+18 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Homogent, brungråt, sandet ler med enkelte
trækulsnister. UG: Gulbrunt ler med lyst sand.. Snittet øst-vest, set fra nord. Tolkning: Muligvis vægstolpe til K1.
Tegninger: T38,T43
A2318
Stolpehul, Vægstolpehul?, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Cirkulært anlæg Ø=27 cm. D=23 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39)
+18 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Homogent, lyst brungråt, sandet ler med enkelte
trækulsnister. UG: Gulbrunt, let spættet, sandet ler. Snittet nord-syd, set fra øst. Tolkning: Muligvis vægstolpe til K1.
Tegninger: T38,T44
A2319
Stolpehul, Tagstolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Ovalt anlæg Ø=52 x 70cm. D=52 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39)
+13 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG og er tilnærmelsesvist fladbundet. [1] Mørkegråt til brungråt,
humøst og sandet ler. Grænsen til [2] er tydeligt markeret. I laget fandtes en stor sten 24 x 30 cm. [2] Gråt, meget sandet
ler, mere sandet og lysere end [1]. Indeholder trækul. UG: Mørkt gulbrunt til grågulbrunt sandet ler. Snittet nord-syd,
set fra vest. Tolkning: Tagbærende stolpe til K1.
Tegninger: T38,T42,T50
Foto: 1/91,1/92
Fund: X401: Trækul, Udateret
A2320
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Tilnærmelsesvist langovalt anlæg Ø=70 x 150 cm. D=26 cm. Anlæggets topkote er Felt
S´s fikspunkt (M39) +17 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er tilnærmelsesvist fladbundet. Anlægget
overlejres af A2070 der er gravet ned i fylden. [2] Lyst brungråt til lyst rødbrunt sandet ler. UG: Rødbrunt, let sandet
ler. Snittet nordøst-sydvest, set fra nordvest (SNIT 1) og nordvest-sydøst, set fra sydvest (SNIT2). Tolkning: Grube
overlejret af senere stolpehul A2370.
Tegninger: T38,T43
A2321
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Ovalt anlæg Ø=70 x 125 cm. D=16 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39)
+11 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Mellembrunt til rødbrunt, let sandet humøst
ler. UG: Lyst gråbrunt, let sandet ler. Snittet nordøst-sydvest, set fra nordvest. Tolkning: Oprindeligt et væsentligt andet
anlæg end både snit og flade udtrykker, ca. 45 cm i diameter og udpløjet/udtrukket i alle retninger. Derfor tolkes det
som værende et stolpehul.
Tegninger: T38,T49
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A2322
Grube, Oldtid
Anlægget er placeret på Felt S. Ovalt anlæg Ø=245 x 360 cm. D=51 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39)
+20 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG og er tilnærmelsesvist fladbundet. [1] Mellem brungråt, sandet og
let humøst ler. Nister af både trækul og brændt ler. [2] Mørkegråt til mørkt brungråt, let sandet, let humøst ler, mere gråt
end [1] og diffust afgrænset mod [1]. Enkelte nister af trækul. UG: Mørkt gulbrunt ler. Snittet nordøst-sydvest, set fra
nordvest. Tolkning: Den uregelmæssige bund og manglende stratigrafi i fylden tyder på en grube og ikke et grubehus.
Tegninger: T38,T49
Fund: X243: Flække, Oldtid; X398: Trækul, Udateret
A2323
Grube, Affaldsgrube, Yngre Jernalder
Anlægget er placeret på Felt S. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg Ø=198 cm. D=42 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) +23 cm. Anlægget består af 4 fyldskifter over UG og er tilnærmelsesvist fladbundet. Overlejres af
Moderne dræn [1] [1] Humøst, brunt muld. Moderne dræn. [2] Gråt til mørkegråt heterogent leret sand med pletter af
UG. En del større sten af bjergart (op til 30 cm i diameter). Klar afgrænsning mod [4]. [3] Lyst gråt til gråt, heterogent,
leret sand med pletter af UG. [4] Mørkegråt, heterogent, leret sand med mange trækul i. UG: Gulbrunt spættet, sandet
ler. Snittet nord-syd, set fra øst. Tolkning: Både [2] (og delvist [3]) samt [4] tolkes som udsmidslag i gruben. Området
under [4] bærer nemlig ikke præg af ildpåvirkning.
Tegninger: T38,T44
Fund: X244: Sideskår, Yngre Jernalder; X245: Lerlåg, Yngre Jernalder; X408: Trækul, Udateret
A2324
Stolpehul, Tagstolpehul, Yngre Jernalder
Anlægget er placeret på Felt S. Muligt cirkulært anlæg Ø=47 cm. D=43 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt
(M39) +13 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er fladbundet. Anlægget overlejres af en moderne
drængrøft i vestsiden. [1] Homogent, gråbrunt, let sandet ler med trækulsnister enkelte steder. Fund af keramik UG:
Gulbrunt, let spættet, sandet ler. Snittet nord-syd, set fra vest. Tolkning: Tagbærende stolpe til K1.
Tegninger: T39,T44,T50
Foto: 1/56,1/57
Fund: X246: Sideskår, Yngre Jernalder; X247: Sideskår, Yngre Jernalder; X416: Floteret materiale, Udateret
A2325
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Langovalt anlæg Ø=97 x 192 cm. D=38 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt
(M39) +14 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG og er rundbundet. [1] Brungråt, ret homogent leret sand, der er
lettere udvasket. UG: Gulbrunt spættet, sandet ler. Snittet nord-syd, set fra øst.
Tegninger: T39,T44
A2326
Stolpehul, Tagstolpehul, Yngre Jernalder
Anlægget er placeret på Felt S. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg Ø=61 cm D=54 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) +16 cm. Anlægget består af 3 fyldskifter over UG og er fladbundet. [1] Lyst gulbrunt til gråt, sandet
ler. Stolpespor (ca. 44cm dybt). [2] Som (1), men lidt mørkere. [3] Gråt, meget sandet ler. Nister af gulbrunt
undergrundsmateriale. UG: Gulbrunt, let sandet ler. Snittet nord-syd, set fra vest. Tolkning: Tagbærende stolpe til K1.
Fund af keramik, mulig sømglatter, mulig hvæssesten, ravperle.
Tegninger: T39,T42,T50
Foto: 1/54,1/55
Fund: X249: Bearbejdet: glittesten, Yngre Jernalder; X250: Sideskår, Yngre Jernalder; X251: Randskår, Yngre
Jernalder; X252: Art: anden/ubestemt, Yngre Jernalder; X392: Perle, Yngre Jernalder; X402: Trækul, Udateret; X417:
Floteret materiale, Udateret
A2329
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Rundt anlæg, ca.50 x 50 cm. Snit= 41 cm. D= 15 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) + 21 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Diffust afgrænset. Heterogent, gråbrunt, spættet
med rødbrunt, sandet ler. UG af rødbrunt til gråbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T39,T43
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A2330
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg. Snit= 17 cm. D= 18 cm. Anlæggets topkote er Felt
S´s fikspunkt (M39) + 20 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst gråbrunt, leret og let humøst sand. UG
af rødbrunt ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T39,T45
A2331
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg. Snit= 29 cm. D= 28 cm. Anlæggets topkote er Felt
S´s fikspunkt (M39) + 19 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Lyst gråbrunt, leret og let humøst sand med
trækulsspor. 2) Gråbrunt, humøst og let sandet ler. UG af rødbrunt til gråbrunt ler. Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T39,T45
A2332
Stolpehul, Udateret
Del af stort, amorft, vinklet anlæg, der i fladen bestod af lyst gråbrunt, let humøst og leret sand. Ved snit viste det sig, at
anlægget bestod af 3 stolpehuller, der ikke var stratigrafisk forbundne. Er tegnet sammen med A2377. Anlægget er
placeret på Felt S. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg. Snit= 50 cm. D= 45 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt
(M39) + 19 cm. Anlægget består af 3 fyldskifter over UG. 1) Lyst gråbrunt, let humøst, leret sand. 2) Rødbrunt sandet
ler, delvist let humøst. 3) Lyst gråbrunt, humøst og sandet ler. Lidt indslag af undergrund. UG af rødbrunt til gråt, let
sandet ler, stenet. Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T39,T45
Foto: 1/88
A2333
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg. Snit= 30 cm. D= 18 cm. Anlæggets topkote er Felt
S´s fikspunkt (M39) + 25 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst gråbrunt, let humøst sand. Let sodet
mod fladen i nord. UG af rødbrunt ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T39,T45
Foto:
Består:
Fund:
A2334
Stolpehul, Stolpehul, Udateret-Udateret
Bund af stolpehul. Anlægget er placeret på Felt S. Rundt anlæg, ca.35 x 35 cm. Snit= 30 cm. D= 14 cm. Anlæggets
topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) + 31 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Diffust afgrænset. Lyst
brungråt, sandet ler. UG af rødbrunt til gråbrunt, let sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T39,T43
A2335
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Aflangt T- formet anlæg, der kommer ud af østre feltprofil, 175 x 80 cm. Snit= 185 cm.
D= 52 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) + 34 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst
gråt, sandet ler. UG af mørkt gulbrunt, let sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest. Det er ikke muligt at udskille
forskellige lag i fyld (1), selvom profilet tyder på flere nedgravninger.
Tegninger: T39,T49
A2336
Grube, Udateret
Grube eller naturfænomen. Meget diffust afgrænset. 2 nedgravninger. Anlægget er placeret på Felt S. Amorft anlæg.
Snit= 92 cm. D= 20 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) + 30 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over
UG. 1) Gråt til brungråt, leret sand. UG af mørkt gulbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet NV-SØ, set fra nordøst.
Tegninger: T39,T49
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A2337
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg, 36 x 36 cm. Snit= 20 cm. D= 28 cm. Anlæggets
topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) + 34 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst brungråt, sandet og
humøst ler. UG af gulgråt, meget sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T39,T49
A2339
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Rundt anlæg, ca.25 x 26 cm. Snit= 14 cm. D= 11 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) + 39 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst gråt, humøst og let sandet ler. UG af mørkt
gulbrunt, let sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord..
Tegninger: T39,T48
A2341
Grube, Udateret
Grube eller kulturlag. Er tegnet sammen med A2342. Anlægget er placeret på Felt S. Stort amorft anlæg. Snit= 120 cm.
D= 30 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) + 41 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Ret
homogent, lyst brungråt, sandet ler. UG af mørkt gulbrunt, let sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T39,T44,T48
A2342
Stolpehul, Tagstolpehul, Udateret
Tegnet sammen med A2341. Anlægget er placeret på Felt S. Rundt anlæg, ca.45 x 45 cm. Snit= 48 cm. D= 50 cm.
Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) + 42 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent,
brungråt og mørkt gulbrunt, sandet ler. 2) Homogent, lyst brungråt, sandet ler (A2341). UG af mørkt gulbrunt, let
sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T39,T44
Foto: 1/64,1/65
A2343
Grube, Udateret
Grube med tagbærende stolpe? Anlægget er placeret på Felt S. Aflangt anlæg, ca.80 x 210 cm. Snit= 188 cm. D= 60
cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) + 43 cm. Anlægget består af 4 fyldskifter over UG. 1) Homogent,
brungråt, sandet ler. 2) Homogent, lyst gråt, sandet ler med trækulsnister. 3) Homogent, mørkt gråt, sandet ler med
trækulsnister (stolpehul?). 4) Som 3, men opblandet med UG. UG af spættet, gulbrunt, sandet ler med lyse pletter
Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T40,T44
Foto:
Består:
Fund:
A2344
Stolpehul, Tagstolpehul, Udateret-Udateret
Tegnet sammen med A2373. Anlægget er placeret på Felt S. Rundt anlæg, ca.55 x 60 cm. Snit= 50 cm. D= 28 cm.
Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) + 46 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørkebrunt, let
humøst, meget leret, heterogent sand (A2373, tolkes som udskiftning af stolpe). 2) Lysegrå, heterogen blanding af leret
sand + UG-ler, ret udvasket (tolkning: tagbærende stolpe). UG af brungult, spættet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra
øst.
Tegninger: T40,T44
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A2345
Stolpehul, Tagstolpehul, Yngre Jernalder
Anlægget er placeret på Felt S. Rundt anlæg, ca.40 x 40 cm. Snit= 22/34? cm. D= 48 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) + 45 cm. Anlægget består af 2 fyldskifte over UG. 1) Homogent, mellem gråt ler med trækulsnister og
enkelte pletter af mangan. 2) Gulbrunt omrodet? UG-ler, mulig nedgravning. UG af gulbrun, stiv ler. Anlægget er
snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T40,T44
Foto: 1/58,1/59
Består:
Fund: X253: Sideskår, Yngre Jernalder
A2346
Stolpehul, Udateret
Stolpehul/indgang/skillevæg/tagb.stolpe? Anlægget er placeret på Felt S. Rundt anlæg, ca.25 x 25 cm. Snit= 20 cm. D=
26 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) + 42 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent,
mellem gråt ler med trækulsnister og enkelte pletter af mangan. UG af spættet, gulbrunt ler med mangan og lyse
lerpletter Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T40,T44
Foto: 1/60,1/61
A2347
Stolpehul, Udateret
A2347 er en del af K2. Trækulsnister i fladen. Anlægget er placeret på Felt S. Rundt anlæg, ca. 40 x 40 cm. Snit= 39
cm. D= 30 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) + 51 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1)
Lyst gråbrunt, humøst og sandet ler. lidt indslag af UG. 2) Rødbrun ler, ganske lidt humøst. UG af rødbrunt ler, let
stenet. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T40,T47
Foto: 1/75,1/76
A2348
Stolpehul, Udateret
Muligt stolpehul. Flade udtørret. Anlægget er placeret på Felt S. Rundt anlæg, ca. 35 x 35 cm. Snit= 32 cm. D= 20 cm.
Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) + 50 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Rødbrunt til
gråbrunt, let sandet og let humøst ler. UG af rødbrunt ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T40,T47
Foto: 1/73,1/74
A2349
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Rundt anlæg, ca.38 x 38 cm. Snit= 32 cm. D= 23 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) + 52 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, humøst og let sandet ler, trækul. UG af
mørkt gulbrunt, let sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T40,T48
Foto: 1/70,1/71,1/72
Fund: X406: Trækul, Udateret
A2350
Stolpehul, Tagstolpehul, Udateret
Tagbærende stolpe i K3. Tegnet sammen med A2372. Anlægget er placeret på Felt S. Let aflangt anlæg, ca. 50 x 65
cm. Snit= 57 cm. D= 52 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) + 54 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte
over UG. 1) Gråbrunt, spættet med rødbrunt, let sandet ler med enkelte små sten. UG af rødbrunt, let sandet ler.
Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T40,T46
Foto: 1/81,1/82
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A2352
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Amorft anlæg, ca. 80 x 90 cm. Snit= 44 cm. D= 18 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) + 47 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, spættet med rødbrunt, let sandet ler.
UG af rødbrunt, let sandet ler Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T40,T46
A2353
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Rundt anlæg, ca. 30 x 30 cm. Snit= 38 cm. D= 16 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) + 50 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, spættet med rødbrunt, let sandet ler.
UG af rødbrunt, let sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T40,T46
A2354
Stolpehul, Tagstolpehul, Udateret
Tagbærende stolpe i K3. Anlægget er placeret på Felt S. Ægformet anlæg, ca.55 x 100 cm. Snit= 62 cm. D= 46 cm.
Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) + 58 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, spættet
m. rødbrunt, let sandet ler, med enkelte små sten. UG af rødbrunt, let sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T40,T46
Foto: 1/83,1/84
A2355
Stolpehul, Skillevægsstolpehul, Udateret
Stolpen er først beskrevet som udgået. Men ved efterbearbejdningen er stolpens placering op af en tagbærende stolpe A
2354, samt en matchende pendant A 2372 ved modstående tagbærende stolpe A2350, gør at stolpeaftrykket nu tolkes
som skillevæg.
Tegninger:
A2356
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Aflangt anlæg, ca.120 x 68 cm. Snit= 120 cm. D= 33 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) + 57 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Gråbrunt, humøst og meget sandet ler. 2) Lys
brungråt, meget sandet ler. UG af mørk gråbrun, let sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T40,T48
A2357
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Rundt anlæg, ca.20 x 20 cm. Snit= 20 cm. D= 6 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) + 38 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Brungråt, ret homogent, leret sand, let udvasket.
UG af gulbrunt, spættet, sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T41,T44
A2358
Stolpehul, Tagstolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Rundt anlæg, ca.45 x 45 cm. Snit= 31 cm. D= 45 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) + 37 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent, mellem gråt ler med trækulsnister og
enkelte pletter af mangan. UG af spættet, gulbrunt ler med mangan og lyse pletter Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T41,T44
Foto: 1/62,1/63
A2362
Stolpehul, Tagstolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Rundt anlæg, ca.45 x 40 cm. Snit= 46 cm. D= 55 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) + 51 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent, mellem gråt ler med trækulsnister og
enkelte pletter af mangan. UG af spættet, gulbrunt ler med mangan og lyse pletter Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T41,T44
Foto: 1/68,1/69
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A2363
Stolpehul, Tagstolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Rundt anlæg, ca. 55 x 55 cm. Snit= 59 cm. D= 41 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) + 56 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, spættet med rødbrunt, let sandet ler
med enkelte små sten. UG af rødbrunt ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T41,T46
Foto: 1/77,1/78
A2364
Naturfænomen, Udateret
Snittet ikke tegnet. I snit ses blot en sandet lomme uden spor af kultur el. muld.
Tegninger: T41,T46
A2365
Naturfænomen, Udateret
Sandet lomme/fordybning i terræn - sandsynligvis ikke kultur. Anlægget er placeret på Felt S. Let aflangt anlæg, ca. 50
x 75 cm. Snit= 107 cm. D= 26 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) + 65 cm. Anlægget består af 1
fyldskifte over UG. 1) Lyst brungråt, leret sand m. enkelte pletter af rødbrunt ler. En del små sten - Ø max. 10 cm. UG
af rødbrunt ler. Anlægget er snittet NV-SØ, set fra sydvest.
Tegninger: T41,T46
A2366
Stolpehul, Tagstolpehul, Yngre Jernalder
Anlægget er placeret på Felt S. Rundt anlæg, ca.40 x 40 cm. Snit= 34 cm. D= 34 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) + 51 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent, mellem gråt ler med trækulsnister og
enkelte pletter af mangan. UG af spættet, gulbrunt ler med mangan og lyse pletter Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T41,T44
Foto: 1/66,1/67
Består:
Fund: X254: Sideskår, Yngre Jernalder
A2367
Stolpehul, Vægstolpehul, Udateret
Gavlstolpe i husets østende.
A2368
Stolpehul, Vægstolpehul, Udateret
Gavlstolpe i husets østende.
A2369
Stolpehul, Tagstolpehul, Udateret
Tagbærende stolpe i K3. Anlægget er placeret på Felt S. Rundt anlæg, ca.60 x 60 cm. Snit= 73 cm. D= 39 cm.
Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) + 67 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, spættet
m. rødbrunt, let sandet ler, enkelte små (Ø maks. 10 cm) sten. UG af rødbrunt ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T41,T46
Foto: 1/79,1/80
A2370
Stolpehul, Stolpehul, Udateret-Udateret
Muligt stolpehul. Tegnet sammen med A2320. Snit 1 Anlægget er placeret på Felt S. Rundt anlæg, ca.36 x 36 cm.
Snit= 36 cm. D= 24 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) + 17 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over
UG. 1) Diffust af grænset mod lag 2 (A2320). Lyst brungråt, sandet ler m. enkelte pletter af rødbrunt og enkelte nister
af trækul. UG af rødbrunt, let sandet ler. Anlægget er snittet NØ-SV, set fra nordvest. Snit 2 Anlægget består af 1
fyldskifte over UG. 1) Lyst brungråt, sandet ler med enkelte pletter af rødbrunt. 2) Lyst brungråt til lyst rødbrunt, sandet
ler (A2320). UG af rødbrunt, let sandet ler. Anlægget er snittet NV-SØ, set fra sydvest.
Tegninger: T38,T43
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A2371
Stolpehul, Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt S. Rundt anlæg, ca.30 x 30 cm. Snit= 21 cm. D= 17 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s
fikspunkt (M39) + (ikke angivet) cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Forholdsvist homogent, gråbrunt,
sandet ler. UG af rødbrunt, let sandet ler. Anlægget er snittet NØ-SV, set fra sydøst.
Tegninger: T38,T43
A2372
Stolpehul, Skillevægsstolpehul, Udateret
Skillevæg. Tegnet sammen med A2350. Anlægget er placeret på Felt S. Rundt anlæg, ca.40 x 45 cm. Snit= 45 cm. D=
20 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) + (ikke angivet) cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 2)
Lyst gråbrunt, sandet ler, spættet med rødbrunt. UG af rødbrunt, let sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T40,T46
Foto: 1/81,1/82
A2373
Stolpehul, Udateret
Udskiftningsstolpe. Tegnet sammen med A2344. Anlægget er placeret på Felt S. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg.
Snit= 28 cm. D= 28 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) + 46 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over
UG. 1) Mørkebrunt, let humøst, meget leret, heterogent sand. UG af brungult, spættet ler. Anlægget er snittet N-S, set
fra øst.
Tegninger: T40,T44
A2374
Stolpehul, Stolpehul, Udateret-Udateret
Stolpehul fundet ved eftersøgning, makker til stolpehul i A2343. Anlægget er placeret på Felt S. Rundet anlæg, ca.32 x
42 cm. Snit= 55 cm. D= 21 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) + (ikke angivet) cm. Anlægget består af
2 fyldskifter over UG. 1) Lyst gråbrunt, sandet ler - undergrund farvet ved udsivning. 2) Gråbrunt, sandet og humøst ler.
UG af lyst brungråt til brungråt sandet ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest. Afgrænsningen af fyld 1 mod nord er
diffus Her er undergrunden farvet ved nedsivning. Stenen måler 10 x10 x 25 cm, væsentlig mindre end sten i andre
stolpehuller på feltet.
Tegninger: T40,T48
A2375
Stolpehul, Udateret
Bund af stolpehul. Anlægget er placeret på Felt S. Let aflangt anlæg, ca. 55 x 85 cm. Snit= 32 cm. D= 20 cm.
Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) + (ikke angivet) cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1)
Homogent, lyst gråbrunt, leret sand. 2) Lyst brungråt, leret sand m. pletter af rødbrunt ler. UG af rødbrunt ler m.
sandede lommer. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T40,T46
A2376
Grube, Koge-/ildgrube, Yngre Jernalder
Bund af kogestensgrube. I grøften 3 m nord for stationspind 4500. Flade: Gråbrun, leret og sandet muld med en del
sodning og skørnede sten. Mulig slibesten fundet i fladen er hjemtaget. Let ovalt anlæg, ca. 110 x 140 cm. Snit= 160
cm. D= 16 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Rødbrun ler, let humøst. Mest humøst mod fladen. Partielt
mere og mindre sodet. En del for humøst trækul. Lidt sort- og skørbrændte sten. UG af rødbrunt ler. Der ses en del
sodet nedsivning fra anlæg. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T47
Fund: X255: Bearbejdet: hvæssesten, Yngre Jernalder; X405: Trækul, Udateret
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A2377
Stolpehul, Udateret
Del af stort, amorft, vinklet anlæg, der i fladen bestod af lyst gråbrunt, let humøst og leret sand. Ved snit viste det sig, at
anlægget bestod af 3 stolpehuller, der ikke var stratigrafisk forbundne. Er tegnet sammen med A2332 og A2378.
Anlægget er placeret på Felt S. Ovalt anlæg. Snit= 50 cm. D= 45 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt (M39) +
19 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Lyst gråbrunt, let humøst, leret sand. 4) Lyst gråbrunt, humøst og
leret sand til lyst gråbrunt, humøst og sandet ler. Indslag af undergrund. UG af rødbrunt til gråt, let sandet ler, stenet.
Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T39,T45
Foto: 1/85,1/86
A2378
Stolpehul, Udateret
Del af stort, amorft, vinklet anlæg, der i fladen bestod af lyst gråbrunt, let humøst og leret sand. Ved snit viste det sig, at
anlægget bestod af 3 stolpehuller, der ikke var stratigrafisk forbundne. Er tegnet sammen med A2377. Anlægget er
placeret på Felt S. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg. Snit= 22 cm. D= 22 cm. Anlæggets topkote er Felt S´s fikspunkt
(M39) + 19 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Rødbrunt ler, med muldede og sandede indslag. UG af
rødbrunt ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T39,T45
A2400
Grube, Koge-/ildgrube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt R. Ovalt anlæg Ø=120 cm. D=30 cm. Anlæggets topkote er Felt R´s fikspunkt (M48) -18
cm. Anlægget består af lyst brungråt, sandet ler, som er en del fedtet. Lidt trækulsnister. Formentlig brandgrube. UG:
Lyst gulbrunt til lyst gråbrunt, sandet ler. Snittet øst-vest, set fra nord.
Tegninger: T5,T7
A2401
Grav, Brandgrav, Udateret
Anlægget er placeret på Felt R. Ovalt anlæg Ø=60 cm. D=10 cm. Anlæggets topkote er Felt R´s fikspunkt (M48) -9 cm.
Anlægget består af lyst brungråt, sandet ler, iblandet lidt trækulsnister. Kan være bunden af en brandgrube. UG: Lyst
gulbrunt, sandet ler. Snittet øst-vest set fra nord.
Tegninger: T5,T7
A2402
Kulturlag, Udsmidslag, Udateret
Anlægget er placeret på Felt R. Ø= min. 3,2 x 3,3 m. D=8-15 cm - diffus afgrænsning mod undergrund (UG).
Anlæggets topkote er Felt R´s fikspunkt (M50). I fladen et større område med diffus afgrænsning. Anlægget består af
lyst brungråt, sandet ler med enkelte trækulsnister og en del sten af variabel størrelse. Gravet snit: brun sandet ler med
lidt mørke pletter. Formentlig et optørret vandhul. UG: Naturlig lavning i terræn med opfyld af gammel muld. Snittet
ikke tegnet. I snit fyld som i fladen.
Tegninger: T5,T7
A2403
Grav, Brandgrav, Jernalder
Ovalt anlæg Ø=53 cm. D=15 cm. Anlægget består af lyst gråbrunt, spættet med gulbrunt, sandet ler med en del
trækulsnister. Enkelte rester af sortbrændt knogle i fladen, plus enkelte ildskørnede sten. Mulig bund af brandgrav. Del
af fyld hjemtaget. UG: Lyst gulbrunt til lyst gråbrunt, sandet ler. Snittet ØSØ-VNV set fra NNØ.
Tegninger: T5,T7
Fund: X387: Menneskeknogler, Jernalder
A2404
Grav, Brandgrav, Ligbrændingsgrube, Jernalder
Anlægget er placeret på Felt R. Ovalt anlæg Ø=84 cm. D=20 cm. Anlægget består af lysebrunt, sandet ler med lidt
trækulsnister. Formentlig brandgrube. Del af fyld hjemtaget. UG: Lyst gulbrunt til lyst gråbrunt sandet ler. Snittet østvest, set fra nord.
Tegninger: T5,T7
Fund: X388: Menneskeknogler, Jernalder
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A2405
Grav, Brandgrav, Jernalder
Anlægget er placeret på Felt R. Ovalt anlæg Ø=155 cm D=28 cm. Anlæggets topkote er Felt R´s fikspunkt (M48) +4
cm. Fladen består af gråbrun og leret muld. En del håndstore sten. Brændt knogle i nordlig del. Anlægget består af 2
fyldskifter over UG. (a) Lyst gråbrunt, humøst ler, sodet og med brændte knoglestykker. (b) Lyst gråbrunt, humøst og
sandet ler, der ses noget for humøst trækul, mest i nordlig del. Mange store sten. Nogle skørnede, men ikke særligt
brændte eller sodede. UG: Lyst gulbrunt til gråbrunt, sandet ler. Tolkning: Formentlig bund af brandgrav i nordlig del
(ca.40x40cm). Om denne er samtidig med nedgravningen af sten er svært af fastslå. Den kunne være det.
Nedgravningen af sten synes ikke at være sodet nok til at være en kogestensgrube. Har de noget med graven at gøre?
Snittet NNV-SSØ, set fra VSV.
Tegninger: T5,T7
Foto: 1/107,1/108,1/111,1/112,1/113,1/114
Fund: X242: Brændte knogler, Jernalder; X390: Sideskår, Jernalder; X391: Menneskeknogler, Jernalder
A2406
Udgår, Udateret
Tegninger: T5,T7
Foto: 1/115
A2407
Grav, Brandgrav, Jernalder
Anlægget er placeret på Felt R. Langovalt anlæg Ø=131 cm. D=18 cm. Anlæggets topkote er Felt R´s fikspunkt (M48)
+3 cm. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. (a) Mørkt gråbrunt, sandet ler med sodede lidt fedtede pletter og en
del trækulsnister. (b) Mørkt gråbrunt, sandet ler med enkelte trækulsnister. Muligvis bund af brandgrav. Trækul
hjemtaget, fyld fra (a) hjemtaget. UG: Lyst gulbrunt til gråbrunt, sandet ler. Snittet ØSØ-VNV, set fra NNØ.
Tegninger: T5,T7
Fund: X389: Menneskeknogler, Jernalder; X393: Trækul, Udateret
A2500
Kulturlag, Udateret
Kulturlagsrest. Anlægget er placeret på Felt Q. Aflangt anlæg. Snit= 115 cm. D= 20 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s
fikspunkt (M58) - 2 cm Anlægget består af 4 fyldskifter over UG. 1) Gulbrunt sand, let humøst. Enkelte trækulsnister.
2) Som lag (1), men mørkere, mere humøst. 3) Gulbrunt sand, svagt humøst. 4) Dyregang. UG af rødbrunt til gulbrunt
sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T98,T106

A2501
Kulturlag, Kulturlag, Tragtbægerkultur
Stort amorft fyldskifte, hvori der er foretaget 2 snit. Snit 1: Anlægget er placeret på Felt Q. Stort amorft anlæg. Snit=
168 cm. D= 16 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt (M58) - 6 cm Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1)
Spættet gråbrunt til lyst gråbrunt sand med enkelte trækulsnister. 2) Dyregang UG af brungult til lyst brungråt sand.
Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd. Snit 2: I fladen et sammenhængende, men heterogent kulturlag. I snit flere
nedgravninger og en del mulige nedsivninger/farveforskelle i undergrunden. Anlægget er placeret på Felt Q. Stort
amorft anlæg. Snit= 480 cm. D= 28 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt (M58) + 11 cm Anlægget består af 3
fyldskifter over UG. 1) Mørkt gråbrunt, humøst sand. 2) Mørkt gråt, let humøst sand. 3) Gråbrunt, humøst sand, mere
brunt end (1). UG af heterogent, lyst gråt og gulbrunt sand (4), lyst brungråt, leret sand (5), meget lyst brungråt sand (6)
og lyst gråt til hvidgråt sand. Anlægget er snittet NØ-SV, set fra sydøst.
Tegninger: T98,T104,T106
Fund: X157: Flække, Tragtbægerkultur; X158: Hank/øsken/knop, Tragtbægerkultur; X159: Sideskår, Tragtbægerkultur;
X160: Porcelæn, bugskår, Nyere tid (1661 - ); X407: Trækul, Udateret
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A2502
Kulturlag, Udateret
Rest af kulturlag. Anlægget er placeret på Felt Q. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg. Snit= 45 cm. D= 16 cm.
Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt (M58) + 0 cm Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Gråbrunt til lyst
gråbrunt, humøst sand. 2) Lyst gråbrunt til gulbrunt, let humøst sand. UG af gulbrunt sand. Anlægget er snittet Ø-V, set
fra nord.
Tegninger: T98,T106
A2503
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt Q. Aflangt amorft anlæg. Snit= 1322 cm. D= 14 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s
fikspunkt (M58) - 4 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent, mørkt gråbrunt, humøst sand med
enkelte trækulsnister. Anlægget er meget udvasket. I bunden var flere dyregange. UG af heterogen blanding af lyst gult,
orange og gråt sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T98,T107
A2504
Kulturlag, Tragtbægerkultur
Amorft fyldskifte, hvori der er foretaget 2 snit. Rest af kulturlag. Snit 1: Anlægget er placeret på Felt Q. Amorft anlæg.
Snit= 150 cm. D= 13 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt (M58) - 6 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over
UG. 1) Mørkt gråbrunt til sortbrunt, let leret sand med enkelte trækulsnister, samt en del keramikfragmenter og
flintafslag. UG af lyst gråt sand, nedefter skiftende til brungult sand. Anlægget er snittet ØNØ-VSV, set fra
nordnordvest. Snit 2: Fyld i profilsnit: Karakter af nedsivning. Ikke tegnet.
Tegninger: T98,T106
Fund: X161: Afslag, Tragtbægerkultur; X162: Afslag, Tragtbægerkultur; X163: Sideskår, Tragtbægerkultur; X164:
Sideskår, ornamenteret, Tragtbægerkultur; X165: Sideskår, Tragtbægerkultur
A2505
Kulturlag, Tragtbægerkultur
Anlægget er placeret på Felt Q. Amorft anlæg der kommer ud af østre feltprofil. Snit= 232 cm. D= 22 cm. Anlæggets
topkote er Felt Q´s fikspunkt (M58) + 4 cm Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Brunt til gråbrunt, muldholdigt
sand med keramik og flintafslag. 2) Sort til mørkt gråbrunt, kompakt, let leret sand med flintafslag og keramik (Bl.a.
randskår med ornamentik), samt enkelte trækulsnister UG af lyst gråt sand. Anlægget er snittet NØ-SV, set fra nordvest.
Tegninger: T98,T106
Fund: X166: Sideskår, Tragtbægerkultur; X167: Sideskår, ornamenteret, Tragtbægerkultur; X168: Randskår,
Tragtbægerkultur; X169: Randskår, ornamenteret, Tragtbægerkultur; X170: Sideskår, Tragtbægerkultur; X171:
Randskår, ornamenteret, Tragtbægerkultur-Tragtbægerkultur; X172: Afslag m. slibning, Tragtbægerkultur; X173:
Flække, Tragtbægerkultur; X174: Sideskår Tragtbægerkultur; X175: Randskår, ornamenteret, Tidligneolitisk
Tragtbægerkultur A-Mellemneolitisk Tragtbægerkultur; X176: Skraber, Tragtbægerkultur; X177: Flække,
Tragtbægerkultur; X178: Sideskår Tragtbægerkultur; X403: Trækul, Udateret
A2506
Kulturlag, Tragtbægerkultur
Kulturlag/grube? Fund af keramik i flade. Anlægget er placeret på Felt Q. Stort amorft anlæg der kommer ud af østre
feltgrænse. Snit= 242 cm. D= 34 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt (M58) + 4 cm til + 11 cm. Anlægget
består af 2 fyldskifter over UG. 1) Lyst gråbrunt til gråbrunt muldholdigt sand. Lidt sodning i pletter og lidt indslag af
undergrundsmateriale. 2) Som lag (1), men med udbredt sodning. Fund af keramik. UG af gråt til gulbrunt sand.
Anlægget er snittet NØ-SV, set fra sydøst.
Tegninger: T97,T106
Fund: X179: Uforarbejdet flint, Tragtbægerkultur; X180: Sideskår, Tragtbægerkultur; X181: Afslag, Tragtbægerkultur
X182: Afslag, Tragtbægerkultur; X183: Skiveøkse/-mejsel, Tragtbægerkultur; X184: Afslag, Tragtbægerkultur; X185:
Sideskår, Tragtbægerkultur; X186: Sideskår, Tragtbægerkultur; X187: Sideskår Tragtbægerkultur; X188: Sideskår,
ornamenteret, Tragtbægerkultur; X189: Sideskår, Tragtbægerkultur; X190: Sideskår, Tragtbægerkultur; X191: Afslag,
Tragtbægerkultur; X192: Sideskår, Tragtbægerkultur; X193: Randskår, ornamenteret, Tragtbægerkultur
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A2507
Kulturlag, Tragtbægerkultur
Kulturlag. I snit ses flere nedgravninger. Anlægget er placeret på Felt Q. Stort amorft anlæg. Snit= 300 cm. D= 36 cm.
Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt (M58) - 1 til + 9 cm Anlægget består af 6 fyldskifter over UG. 1) Homogent,
gråbrunt sand med lidt trækulsnister. 2) Gulbrunt sand iblandet brune pletter. 3) Lyst gråt, homogent sand. 4) Gråbrunt
sand med enkelte gule pletter. Enkelte trækulsnister. 5) Gulbrunt sand med enkelte trækulsnister. 6) Gråbrunt sand
iblandet trækulsnister. UG af gult til lyst gult sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T97,T107
Fund: X194: Sideskår, Tragtbægerkultur
A2508
Grube, Materialetagningsgrube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt Q. Aflangt anlæg. Snit= 180 cm. D= 40 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt
(M58) + 3 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent, brungråt, humøst sand. UG af heterogen blanding
af lyst gult, orange og gråt sand. Anlægget er snittet NV-SØ set fra sydvest.
Tegninger: T97,T107
A2509
Kulturlag, Udateret
Karakter af nedsivning. Evt. del af større kulturlag. Anlægget er placeret på Felt Q. Aflangt anlæg. Snit= 78 cm. D= 10
cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt (M58) + 4 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt sand
med iblanding af undergrundsmateriale nedefter. UG af gulbrunt sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T97,T106
A2510
Stolpehul, Pælehul, Udateret
Aflangt anlæg, væsentligt mindre i snit. Pælehul eller dyreaktivitet. Anlægget er placeret på Felt Q. Aflangt anlæg.
Snit= 10 cm cm. D= 7 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt (M58) + 5 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over
UG. 1) Lyst gråbrunt, muldholdigt sand. UG af lyst gråbrunt til gulbrunt sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T97,T106
A2511
Kulturlag, Tragtbægerkultur
Rest af (nedtrampet?) kulturlag. Anlægget er placeret på Felt Q. Let ovalt anlæg. Snit= 76 cm. D= 16 cm. Anlæggets
topkote er Felt Q´s fikspunkt (M58) + 9 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Diffust afgrænset, lyst gråbrunt,
spættet med gulbrunt, muldholdigt sand med enkelte flintafslag og keramikfragmenter. UG af lyst gråbrunt til gulbrunt
sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T97,T106
Fund: X195: Afslag, Tragtbægerkultur
A2512
Kulturlag, Tragtbægerkultur
Sandsynligvis rest af kulturlag, der skæres omtrent midt igennem af stærkstrømstracé. Afgrænsning af laget er diffus.
Vestligt snit: Anlægget er placeret på Felt Q. Amorft anlæg. Snit= 120 cm. D= 20 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s
fikspunkt (M58) + 40 cm Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Gråbrun, sandet muld med en del nister og
klumper af rødbrændt ler. Ingen synlig afgrænsning i forhold til lag (2). 2) Gråbrun, sandet muld med enkelte nister af
brændt ler. UG af gulbrunt sand. Anlægget er snittet Ø-V set fra syd . Tolkning: Rødbrændt ler (lerklining?) nedtrampet
i muldlag. Brændte lerklumper hjemtaget. Østligt snit: Ikke tegnet. I profil ses udelukkende muld, samt enkelte nister af
rødbrændt ler.
Tegninger: T97,T105
Fund: X196: Sideskår, Tragtbægerkultur
A2514
Naturfænomen, Udateret
Natur/nedgravning? Anlægget er placeret på Felt Q. Lille ovalt anlæg. Snit= 25 cm. D= 8 cm. Anlæggets topkote er
Felt Q´s fikspunkt (M58) + 12 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst gråbrunt, let muldholdigt sand. UG
af gulbrunt sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T97,T105
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A2515
Kulturlag, Tragtbægerkultur
Ikke tegnet i profil. Kulturlag (Nedtrampet). Større plamage af humøst sand, der er lysebrunt - mørkegult i farven. Ved
afrensning af fladen fremkom enkelte stykker keramik, klumper af brændt ler og trækulsnister. Nogle områder forekom
mere humøse end andre. Der er lavet 3 mindre snit i anlægget, der alle viser en ret ringe dybde (ca. 10 cm). Anlægget er
meget udvasket og diffust afgrænset. Aflejret i naturlig lavning?
Tegninger: T97,T107
Foto: 1/116,1/117,1/118
Fund: X198: Flække, Tragtbægerkultur; X199: Sideskår, Tragtbægerkultur; X384: Trækul, Udateret
A2516
Kulturlag, Tragtbægerkultur
Bund af kulturlag/ nedgravninger? Aflangt amorft anlæg, der delvist forsvinder ind under feltgrænse i øst. Støder i syd
op til stærkstrømstracé. Fund af lidt flint og keramik i flade. Anlægget er placeret på Felt Q. Aflangt amorft anlæg.
Snit= 210 cm. D= 17 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt (M58) + 23 cm Anlægget består af 2 fyldskifter over
UG. 1) Gråbrunt til lyst gråbrunt, muldholdigt sand. Enkelte trækulsspor. 2)Lyst gråbrunt, muldholdigt sand. UG af
gulbrunt sand. Anlægget er snittet NØ-SV, set fra nordvest.
Tegninger: T97,T105
Fund: X200: Flække, Tragtbægerkultur; X201: Utildannet, Tragtbægerkultur; X202: Randskår, Tragtbægerkultur;
X203: Sideskår, Tragtbægerkultur
A2517
Grube, Tragtbægerkultur
Anlægget er placeret på Felt Q. Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg. Snit= 78 cm. D= 20 cm. Anlæggets topkote er Felt
Q´s fikspunkt (M58) + 13 cm Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Lyst gråbrunt til gråbrunt, muldholdigt sand.
Indslag af sodning og undergrundsmateriale. Trækulsnister. 2) Lyst gråbrunt, ganske let muldholdigt sand. UG af
gulbrunt sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T97,T105
Fund: X204: Afslag, Tragtbægerkultur
A2518
Grube, Tragtbægerkultur
Anlægget er placeret på Felt Q. Tilnærmelsesvist rektangulært anlæg, der mod øst snittes af stærkstrømstracé. Snit=
250 cm. D= 30 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt (M58) + 2 cm Anlægget består af 3 fyldskifter over UG. 1)
Lyst gult sand iblandet lidt trækulsnister. 2) Mørkt brunt sand, hvor der er mørkere pletter, der kan stamme fra brændt
materiale. 3) Gult sand iblandet lidt trækulsnister. UG af gult sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T98,T107
Fund: X205: Utildannet, Tragtbægerkultur
A2519
Kulturlag, Tragtbægerkultur
I fladen et sammenhængende, men uhomogent kulturlag, mange dyregange. I profil tydeligt flere forskellige
nedgravninger, nogle naturlige forstyrrelser i form af dyregange. Enkelte nedgravninger kunne være stolpehuller.
Anlægget er placeret på Felt Q. Meget stort amorft anlæg. Snit= 404 cm. D= 34 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s
fikspunkt (M58) + 4 til + 7 cm Anlægget består af 3 fyldskifter over UG. 1) Mørkt gråbrunt, humøst sand. 2) Mørkt
gråt, let humøst sand. 3) Gråbrunt, humøst sand, mere brunt end (1). UG af heterogent lyst gråt og gulbrunt sand.
Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T98,T104
Fund: X206: Flække, Tragtbægerkultur; X210: Afslag, Tragtbægerkultur; X211: Sideskår, Tragtbægerkultur; X212:
Sideskår, Tragtbægerkultur; X213: Randskår, Tragtbægerkultur; X214: Randskår, ornamenteret, Tragtbægerkultur;
X215: Randskår, Tragtbægerkultur; X216: Afslag, Tragtbægerkultur; X217: Sideskår, Tragtbægerkultur; X223: Afslag,
Tragtbægerkultur
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A2520
Udgår, Udateret
Samme anlæg som A2507
Fund: X218: Afslag, Stenalder; X219: Sideskår, Oldtid; X220: Randskår, Oldtid; X221: Sideskår, ornamenteret,
Neolitikum-Neolitikum
A2521
Grube, Tragtbægerkultur
Anlægget er placeret på Felt Q. Stort rundet anlæg. Snit= 178 cm. D= 22 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt
(M58) + 0 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent, gråbrunt, humøst sand med enkelte nister af
trækul og brændt ler. Anlægget er meget diffust og udvasket. UG af pletter af gråt, leret sand, brungult sand og orange
sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T99,T103
Fund: X222: Afslag, Tragtbægerkultur; X224: Sideskår, Tragtbægerkultur
A2522
Kulturlag, Tragtbægerkultur
Kulturlag/nedgravninger. Ser ved snit ud som 2 eller flere anlæg, men er for diffuse til rigtigt at kunne skilles ud. Fund
af ildpåvirket flint. Anlægget er placeret på Felt Q. Stort amorft anlæg. Snit= 160 cm. D= 13 cm. Anlæggets topkote er
Felt Q´s fikspunkt (M58) + 3 cm Anlægget består af 3 fyldskifter over UG. 1) Heterogent, lyst gråbrunt, let humøst
sand, partielt med svag sodning og enkelte trækulsnister. 2) Heterogent, gråbrunt, let humøst sand, svag sodning. 3)
Lyst gråbrunt, muldholdigt sand, indslag af undergrund. UG af heterogent, brungult til rødgult sand. Anlægget er snittet
SØ-NV, set fra nordøst.
Tegninger: T99,T103
Fund: X225: Brændt flint, Tragtbægerkultur
A2524
Grube, Udateret
Sandsynligvis nedsivning. Anlægget er placeret på Felt Q. Aflangt anlæg, Snit= 310 cm. D= 24 cm. Anlæggets topkote
er Felt Q´s fikspunkt (M58) - 8 cm Anlægget består af 3 fyldskifter over UG. 1) Lyst gråbrunt, leret sand. 2) Gråbrunt,
leret sand. 3) Mørkt rødbrunt, leret sand og jernudfældninger. UG af mørkt gulbrunt, leret sand. Anlægget er snittet NØSV, set fra sydøst. Alle fyld er leret sand, og der er ingen fund af flint, keramik eller trækul. Hele anlægget kan derfor
være nedsivning.
Tegninger: T99,T101
A2525
Grube, Tragtbægerkultur
Anlægget er placeret på Felt Q. Aflangt anlæg. Snit= 90 cm. D= 14 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt (M58)
+ 4 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent, gråbrunt, humøst sand, med enkelte nister af brændt ler.
Lagets afgrænsning mod undergrund er diffus. UG af heterogen blanding af gråt sand, gulbrunt sand og manganpletter.
Anlægget er snittet SØ-NV, set fra sydvest.
Tegninger: T99,T101
Fund: X226: Sideskår, Tragtbægerkultur; X227: Afslag, Tragtbægerkultur
A2526
Grube, Tragtbægerkultur
Anlægget er placeret på Felt Q. Aflangt anlæg. Snit= 145 cm. D= 28 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt
(M58) + 4 cm Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Gråbrunt, let leret sand med pletter af gulbrunt samme. Fund
af flintafslag (hjemtaget). 2) Gulbrunt, let leret sand med pletter af gråbrunt samme. UG af heterogent gulbrunt og
brungult, let leret sand. Anlægget er snittet SØ-NV, set fra nordøst.
Tegninger: T99,T102
Fund: X228: Afslag; Tragtbægerkultur
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A2527
Grube, Tragtbægerkultur
Anlægget er placeret på Felt Q. Stort amorft anlæg. Snit= 285 cm. D= 66 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt
(M58) + 4 cm Anlægget består af 4 fyldskifter over UG. 1) Gråbrunt, leret og humøst sand. 2) Mørkegråt, leret sand. 3)
Lysegråt, leret sand. Omlejret undergrundsmateriale? 4) Mørkt gråbrunt, leret sand. UG af lyst gulbrunt, leret sand.
Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord. Fund af flintflækker i fyld (1) og (2). Fyld (2) mørkere mod bund.
Tegninger: T99,T101
Fund: X229: Afslag m. slibning, Tragtbægerkultur; X230: Sideskår, Tragtbægerkultur X231: Sideskår, ornamenteret,
Tragtbægerkultur
A2528
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt Q. Let ovalt anlæg. Snit= 172 cm. D= 18 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt
(M58) + 8 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent, gråbrunt, let humøst sand. Anlægget er meget
udvasket. UG af lyst gråbrunt plettet sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T99,T103
A2529
Grube, Tragtbægerkultur
Anlægget er placeret på Felt Q. Amorft anlæg. Snit= 166 cm. D= 43 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt (M58)
+ 5 cm Anlægget består af 3 fyldskifter over UG. 1) Gråbrunt, let muldholdigt sand med enkelte nister af trækul, samt
enkelte flintafslag. 2) Heterogent, brungråt, let leret sand med enkelte flintafslag. 3) Heterogent, gråbrunt til gulbrunt,
let leret sand. UG af pletter af gråt leret sand, brungult sand og orange sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Flintafslag er hjemtaget.
Tegninger: T99,T103
Fund: X232: Afslag, Tragtbægerkultur
A2530
Grube, Tragtbægerkultur
Grube og muligt stolpehul. Anlægget er placeret på Felt Q. Aflangt anlæg der ved snit består af to nedgravninger, der
ikke er stratigrafisk forbundne. Største dybde 20 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt (M58) + 5 cm Anlægget
består af 2 fyldskifter over UG. 1) Lyst gråbrunt, muldholdigt sand. Indslag af undergrundsmateriale. Svage
trækulsspor. (Grube). 2) Gulbrunt sand, svage muldede indslag. (Muligt stolpehul). UG af lyst gulbrunt til rødgult sand.
Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord. Fund af fragment af flintflække.
Tegninger: T99,T101
Fund: X233: Flække Tragtbægerkultur
A2531
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt Q. Aflangt anlæg. Snit= 88 cm. D= 16 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt (M58)
- 7 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst gråbrunt, humøst sand, heterogent. Indslag af
undergrundsmateriale. Enkelte trækulsnister. UG af lyst gulbrunt sand. Anlægget er snittet SV-NØ, set fra nordvest.
Tegninger: T99,T102
A2532
Grube, Udateret
Grube/Natur? Anlægget er placeret på Felt Q. Anlæg der kommer ud af feltgrænse. Snit= 66 cm. D= 52 cm. Anlæggets
topkote er Felt Q´s fikspunkt (M58) - 2 cm Anlægget består af 4 fyldskifter over UG. 1) Homogent, gråt, let leret sand.
2) Heterogent, lysegråt, let leret sand med mangan. I det øverste vestre hjørne bliver det helt rødbrunt af mangan. 3)
Heterogent, mørkegråt, let leret sand med manganpletter. 4) Heterogent, lysegråt, gult og brunt sand blandet sammen i
plamager og med manganpletter. UG af gulbrunt og lyst sand med mangan, samt lysegrå sandpletter. Anlægget er
snittet SØ-NV, set fra sydvest.
Tegninger: T100,T101
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A2533
Grube, Tragtbægerkultur
Grube (evt. med stolpehul). Anlægget er placeret på Felt Q. Aflangt anlæg. Snit= 126 cm. D= 42 cm. Anlæggets
topkote er Felt Q´s fikspunkt (M58) - 10 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent, lyst gråt sand med
lyse sandpletter og pletter af gulbrunt undergrundssand. Fund af 1 stk. keramik. UG af gulbrunt og gråt
undergrundssand med manganpletter. Anlægget er snittet SØ-NV, set fra sydvest.
Tegninger: T100,T101
Fund: X234: Sideskår, Tragtbægerkultur
A2534
Stolpehul, Udateret
Aflangt anlæg i fladen. Noget mindre i snit. Anlægget er placeret på Felt Q. Rundt anlæg. Snit= 20 cm. D= 8 cm.
Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt (M58) - 1 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, let
muldholdigt sand. UG af brungult sand med pletter af gråt, leret sand. Mod toppen nedsivning og dyreaktivitet.
Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T100,T103
A2535
Grav, Brandgrav, Benhob/Benhylle/Benplet, Tragtbægerkultur
Brandgrav op ad recent nedgravning. Anlægget er placeret på Felt Q. Mindre amorft anlæg. Snit= 76 cm. D= 14 cm.
Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt (M58) + 12 cm Anlægget består af 4 fyldskifter over UG. 1) Brandgrav.
Heterogent, let humøst og sodet sand. Brændte humane knoglestumper. Trækulsnister. 2) Recent nedgravning med
dyregang. 3) Dyregang. Gulbrunt sand, svagt humøst. 4) Område med nedsivning og dyregange. UG af gulbrunt sand.
Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T100,T103
Foto: 1/151,1/152,1/153,1/154,1/155,1/156,1/157,1/158
Fund: X235: Brændte knogler, Tragtbægerkultur
A2536
Grube, Udateret
Anlægget er placeret på Felt Q. Stort amorft anlæg. Snit= 212 cm. D= 18 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s fikspunkt
(M58) + 2 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent, gråbrunt sand med enkelte trækulsnister.
Anlægget er udvasket. UG af heterogent, lyst gråbrunt og gulbrunt sand. Anlægget er snittet SØ-NV, set fra nordøst.
Tegninger: T100,T101
Fund: X404: Trækul, Udateret
A2537
Stolpehul, Udateret
Muligt stolpehul. Anlægget er placeret på Felt Q. Rundt anlæg. Snit= 23 cm. D= 9 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s
fikspunkt (M58) + 0 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, let muldholdigt sand. UG af brungult,
leret sand, plettet med gråt, leret sand med jernudfældninger. Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T100,T103
A2538
Grube, Oldtid
Bund af grube. Anlægget er placeret på Felt Q. Smalt aflangt anlæg. Snit= 190 cm. D= 14 cm. Anlæggets topkote er
Felt Q´s fikspunkt (M58) + 1 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst gråbrunt, let muldholdigt sand med
enkelte trækulsnister. UG af brungult, leret sand, plettet med gråt leret sand med jernudfældninger. Anlægget er snittet
SØ-NV, set fra sydvest. Obs: Ikke snittet til SØ-lig anlægsgrænse, da elkabel skærer anlægget. Flintredskab hjemtaget.
Tegninger: T100,T103
A2539
Stolpehul, Udateret
Muligt stolpehul. Anlægget er placeret på Felt Q. Rundt anlæg. Snit= 34 cm. D= 10 cm. Anlæggets topkote er Felt Q´s
fikspunkt (M58) + (ikke angivet). Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, let muldholdigt, gruset sand.
UG af gulbrunt grus og sand med pletter af gråt, leret sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T100,T102
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A2600
Grube, Stenalder
Anlægget er placeret på Felt P (syd). Ovalt anlæg, der kommer ud af vestre feltprofil. Snit= 100 cm. D= 17 cm.
Anlæggets topkote er Felt P´s fikspunkt (M64) +14 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, leret sand
med enkelte trækulsnister. Flintafslag hjemtaget. UG af spættet brungult til gråt sand. Anlægget er snittet SØ--NV, set
fra nordøst.
Tegninger: T94,T96
Fund: X153: Afslag, Stenalder
A2601
Sten, Stenspor, Natur, Udateret
Stenspor/nedgravning. Anlægget er placeret i Felt P (syd). Ovalt anlæg, Snit= 30 cm. D= 6 cm. Anlæggets topkote er
Felt P´s fikspunkt (M64) +12 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Muldholdigt, gråt til brungult sand. UG
af spættet brungult til gråt sand. Anlægget er snittet NØ-SV, set fra nordvest.
Tegninger: T94,T96
A2602
Stolpehul, Udateret
Bund af stolpehul. Anlægget er placeret på Felt P (syd). Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg. Snit= 21 cm. D= 7 cm.
Anlæggets topkote er Felt P´s fikspunkt (M64) +9 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst gråbrunt, leret
sand. UG af spættet brungult til gråt sand. Anlægget er snittet N--S, set fra vest.
Tegninger: T94,T96
A2603
Stolpehul, Stenalder
Anlægget er placeret på Felt P (syd). Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg. Snit= 62 cm. D= 24 cm. Anlæggets topkote er
Felt P´s fikspunkt (M64) +7 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, leret sand med enkelte
trækulsnister. UG af spættet brungult til gråt sand. Anlægget er snittet N--S, set fra vest.
Tegninger: T94,T96
Fund: X154: Afslag, Stenalder
A2604
Grube, Udateret
Grube/nedgravning/rest af kulturlag. Anlægget er placeret på Felt P (syd). Amorft anlæg. 85 x 50 cm. Snit= 125 cm.
D= 14 cm. Anlæggets topkote er Felt P´s fikspunkt (M64) +2 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1)
Muldholdigt, gråt til brungult sand, let leret. Partielt mere eller mindre sodet. UG af gråt til brungult sand, let leret.
Anlægget er snittet N--S, set fra øst.
Tegninger: T94,T96
A2605
Stolpehul, Udateret
Bund af stolpehul. Anlægget er placeret på Felt P (syd). Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg. Snit= 21 cm. D= 6 cm.
Anlæggets topkote er Felt P´s fikspunkt (M64) +2 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst gråbrunt, leret
sand med enkelte trækulsnister. UG af spættet gråt til brungult sand. Anlægget er snittet N--S, set fra øst.
Tegninger: T94,T96
A2606
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret på Felt P (syd). Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg. Snit= 24 cm. D= 18 cm. Anlæggets topkote er
Felt P´s fikspunkt (M64) -2 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst gråbrunt, leret sand med enkelte
trækulsnister. UG af spættet gråt til brungult sand. Anlægget er snittet N--S, set fra vest.
Tegninger: T94,T96
A2607
A2607 og A2608 synes at være samme anlæg. Dybde 2-10 cm. Diffust anlæg/nedgravning, der følger feltets kant og
vejen (Nederlandsvej). Virker moderne og humøst, men har en diffus kant. Kørespor? Der er ingen fund i fylden.
Tegninger: T94,T96
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A2608
A2607 og A2608 synes at være samme anlæg. Dybde 2-10 cm. Diffust anlæg/nedgravning, der følger feltets kant og
vejen (Nederlandsvej). Virker moderne og humøst, men har en diffus kant. Kørespor? Der er ingen fund i fylden.
A2609
Kulturlag, Tragtbægerkultur
Anlægget er placeret på Felt P (nord - syd). Meget stort amorft anlæg. Snit= 210 cm. D= 16 cm. Anlæggets topkote er
Felt P´s fikspunkt (M64) -10 cm til -47 cm. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt til lyst gråbrunt, let
humøst sand. En del sodning. Der ses mange rødlige manganpletter. UG af lyst gråt sand, delvist med rødlige
manganpletter. Øverste del med noget nedsivning fra 1. Anlægget er snittet Ø--V, set fra nord.
Tegninger: T93,T94,T96
Foto: 1/123,1/124
Fund: X155: Sideskår, Tragtbægerkultur; X156: Skraber, Tragtbægerkultur
A2610
Udgår, Udateret
Dyreaktivitet.
Tegninger: T93,T96
A2611
Grube, Udateret
Grube/nedgravning. Anlægget er placeret på Felt P (nord). Bønneformet anlæg. Snit= 95 cm. D= 18 cm. Anlæggets
topkote er Felt P´s fikspunkt (M64) -22 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst gråbrunt, let humøst sand.
Enkelte rødlige manganpletter. UG af lyst brungult sand, lidt rødlige manganpletter. Anlægget er snittet N--S, set fra
øst.
Tegninger: T93,T96
A2612
Grube, Udateret
Rest af grube/kulturlag? Anlægget er placeret på Felt P (nord). Aflangt anlæg. Snit= 190 cm. D= 20 cm. Anlæggets
topkote er Felt P´s fikspunkt (M64) -33 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Sand i grå nuancer, partielt
humøst, rødlige manganpletter. UG af lyst brungråt sand, med rødlige manganpletter. Anlægget er snittet N--S, set fra
sydvest.
Tegninger: T93,T96
A2613
Naturfænomen, Udateret
Opfyldt naturlg lavning. Anlægget er placeret på Felt P (nord). Amorft anlæg. Snit= 167 cm. D= 11 cm. Anlæggets
topkote er Felt P´s fikspunkt (M64) -61 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Brungråt let leret sand med en
del nister og klumper af mangan. Enkelte mindre sten. UG af gråt sand med manganudfældninger. Anlægget er snittet
NV--SØ, set fra nordøst.
Tegninger: T93,T95
A2614
Kulturlag, Udateret
Mulig bund af kulturlag (2). Anlægget er placeret på Felt P (nord). Amorft anlæg. Snit= 180 cm. D= 14 cm. Anlæggets
topkote er Felt P´s fikspunkt (M64) -61 cm Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Brungråt let leret sand med en
del nister og klumper af mangan. Enkelte mindre sten. 2) Sortbrunt til gråt, let leret sand med enkelte trækulsnister. UG
af gråt sand med manganudfældninger. Anlægget er snittet NV--SØ, set fra nordøst.
Tegninger: T93,T95
A2700
Grube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt O (syd). Rundet anlæg, 70 x 125 cm. Snit= 64 cm. D= 14 cm. Anlæggets topkote er Felt O´s
fikspunkt (M70) + 111 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, leret sand. Trækulsspor. UG af
brungult til gulbrunt, leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T89,T90
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A2701
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Bund af kogestensgrube. Anlægget er placeret i Felt O (syd). Rundet anlæg, 60 x 75 cm. Snit= 75 cm. D= 10 cm.
Anlæggets topkote er Felt O´s fikspunkt (M70) + 119 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent,
gråbrunt sand med ildskørnede sten og en smule trækulsnister. UG af brunt sand med enkelte pletter af gult sand.
Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T89,T90
A2702
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube Anlægget er placeret i Felt O (syd). Ovalt anlæg, 60 x 122 cm. Snit= 122 cm. D= 21 cm. Anlæggets
topkote er Felt O´s fikspunkt (M70) + 120 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent, gråbrunt sand,
med ildskørnede sten og en smule trækulsnister. UG af brunt sand med enkelte pletter af gult sand. Anlægget er snittet
Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T89,T90
A2703
Grube, Grube, Udateret
Bund af grube/kogestensgrube? Anlægget er placeret i Felt O (syd). Rundet anlæg, 130 x 125 cm. Snit= 130 cm. D= 10
cm. Anlæggets topkote er Felt O´s fikspunkt (M70) + 114 cm. Flade: Mørkt gråbrunt, let humøst sand, let sodet. Mod
yderkanter, lyst gråbrunt til gråt sand. Anlægget består af 2 fyldskifter over UG. 1) Mørkt gråbrunt til gråbrunt, let
humøst sand. 2) Lyst gråbrunt til gråt sand. UG af lyst gulbrunt, leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T89,T90
A2704
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube. Anlægget er placeret i Felt O (syd). Rundet anlæg, 50 x 45 cm. Snit= 52 cm. D= 18 cm. Anlæggets
topkote er Felt O´s fikspunkt (M70) + 141 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Lyst brunt sand iblandet lidt
trækulsnister. Afgrænsning til undergrund diffus. UG af gulgråt sand med lidt brune pletter. Anlægget er snittet N-S, set
fra vest.
Tegninger: T89,T91
A2705
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret i Felt O (syd). Rundet anlæg, ca. 60 x 60 cm. Snit= 32 cm. D= 21 cm. Anlæggets topkote er Felt
O´s fikspunkt (M70) + 134 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent, gråbrunt, let leret sand, lidt
lysere mod kanten, hvor anlægget er en smule udvasket. UG af gulbrunt, let leret sand. Anlægget er snittet N-S, set fra
vest.
Tegninger: T89,T90
Foto: 1/129,1/130
A2706
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret i Felt O (syd). Tilnærm. cirkulært anlæg, 60 x 58 cm. Snit= 58 cm. D= 14 cm. Anlæggets topkote
er Felt O´s fikspunkt (M70) + 136 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent mørkt gråbrunt, let leret
sand med enkelte trækulsnister. UG af gulbrunt let leret sand mod vest, men stift gult ler i øst. Anlægget er snittet Ø-V,
set fra nord.
Tegninger: T89,T91
A2707
Grube, Udateret
Grube/nedgravning. Anlægget er placeret i Felt O (syd). Rundt anlæg, 30 x 30 cm. Snit= 52 cm. D= 12 cm. Anlæggets
topkote er Felt O´s fikspunkt (M70) + 135 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gulbrunt sand iblandet få
trækulsnister. Diffus grænse til undergrund. UG af gult sand med lidt brune plamager. Anlægget er snittet N-S, set fra
vest.
Tegninger: T89,T91
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A2708
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube. Anlægget er placeret i Felt O (syd). Ovalt anlæg, 170 x 100 cm. Snit= 116 cm. D= 18 cm. Anlæggets
topkote er Felt O´s fikspunkt (M70) + 133 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Gråbrunt, leret og humøst
sand, sodet. Det sodede er meget omsat. En del nævestore sten af bjergart, let sodede. UG af gulbrunt, leret sand.
Anlægget er snittet NØ-SV, set fra nordvest.
Tegninger: T89,T90
A2709
Udgår, Udateret
Består i flade og snit udelukkende af skørnet sten.
Tegninger: T89,T90
A2710
Udgår, Udateret
Fremstår som lille muldrest/stenspor.
Tegninger: T89,T90
A2711
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube. Anlægget er placeret i Felt O (syd). Elipseformet anlæg, 75 x 154 cm. Snit=154 cm. D= 19 cm.
Anlæggets topkote er Felt O´s fikspunkt (M70) + 111 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent, mørkt
gråbrunt, kompakt sand med en del sten, nogle ildskørnede, samt enkelte trækulsnister. UG af brunt sand med enkelte
pletter af gult sand. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T89,T90
Foto: 1/131,1/132
A2712
Grube, Koge-/ildgrube, Stenalder
Kogestensgrube. Anlægget er placeret i Felt O (syd). Aflangt anlæg, 200 x 60 cm. Snit= 214 cm. D= 27 cm. Anlæggets
topkote er Felt O´s fikspunkt (M70) + 112 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørkebrunt sand iblandet en
del aske og trækulsnister. Nogle sten ca. 5-8 cm. UG af gult sand med en del brune plamager. Anlægget er snittet NØSV, set fra nordvest.
Tegninger: T89,T91
Foto:
Fund: X147: Flække, Stenalder
A2713
Grube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt O (syd). Rundet anlæg, 105 x 125 cm. Snit= 130 cm. D= 17 cm. Anlæggets topkote er Felt
O´s fikspunkt (M70) + 120 cm Anlægget består af 3 fyldskifter over UG. 1) Brungråt sand iblandet få trækulsnister. Der
er også få sten 1-2 cm. 2) Gråt sand med trækulsnister. 3)Brunt sand iblandet trækulsnister, tydeligt at se humus i
sandet. Formentlig stolpehul, enkelte sten 5 cm. UG af gulbrunt sand. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord.
Tegninger: T89,T90
A2714
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube. Anlægget er placeret i Felt O (syd). Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg, 70 x 68 cm. Snit= 68 cm. D= 12
cm. Anlæggets topkote er Felt O´s fikspunkt (M70) + 94 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogent,
mørkt gråbrunt sand med en del sten - nogle ildskørnede. Enkelte trækulsnister. UG af brunt sand med enkelte petter af
gult sand. Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T89,T90
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A2715
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid
Kogestensgrube. Anlægget er placeret i Felt O (syd). Tilnærm. cirkulært anlæg, 100 x 109 cm. Snit= 109 cm. D= 15
cm. Anlæggets topkote er Felt O´s fikspunkt (M70) + 122 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Homogent,
mørkegråt, sandet ler med mange trækulsnister og ildskørnede sten. Anlægget er udvasket i bunden. UG af gulbrunt,
sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra nord..
Tegninger: T89,T90
A2716
Naturfænomen, Udateret
A2716 og A2724 synes begge at være naturlig tørvevækst oven på blottet undergrund med sten. De ligger lavt i feltet og
er muligvis rester af gammel vådbund. Der er ikke observeret trækul, flint eller keramik i disse anlæg/lag og de kan
rimeligvis tolkes som naturfænomener uden menneskelig påvirkning. Lagene er ca. 20 cm. dybe.
Tegninger: T88,T92
A2717
Stolpehul, Udateret
Muligt stolpehul. Anlægget er placeret i Felt O (nord). Tilnærm cirkulært anlæg, 24 x 25 cm. Snit= 24 cm. D= 5 cm.
Anlæggets topkote er Felt O´s fikspunkt (M70) + 92 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørk gråbrun, let
sandet, leret muld. UG af mørkt gulbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T88,T92
A2718
Grube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt O (nord). Tilnærm pæreformet anlæg, 150 x 75 cm. Snit= 65 cm. D= 15 cm. Anlæggets
topkote er Felt O´s fikspunkt (M70) + 93 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørk gråbrun, let sandet, leret
muld. UG af mørkt gulbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T88,T92
A2719
Udgår, Udateret
Dyreaktivitet
Tegninger: T88,T92
A2720
Grube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt O (nord). Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg, 112 x 100 cm. Snit= 126 cm. D= 22 cm.
Anlæggets topkote er Felt O´s fikspunkt (M70) + +87 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørk gråbrun, let
sandet, leret muld. Fylden er diffust afgrænset og opblandet med undergrund, men der er trækulsnister hele vejen ned.
UG af mørkt gulbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T88,T92
A2721
Stolpehul, Udateret
Anlægget er placeret i Felt O (nord). Tilnærm cirkulært anlæg, 64 x 58 cm. Snit= 64 cm. D= 15 cm. Anlæggets topkote
er Felt O´s fikspunkt (M70) + 82 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørk gråbrun, let sandet, leret muld.
UG af mørkt gulbrunt, sandet ler (2), samt lyst hvidgråt til gulgråt ler, kalkholdigt (4). Anlægget er snittet Ø-V, set fra
syd.
Tegninger: T88,T92
A2722
Stolpehul, Udateret
Muligt stolpehul/mulig dyreaktivitet. Anlægget er placeret i Felt O (nord). Tilnærm cirkulært anlæg, 50 x 50 cm. Snit=
38 cm. D= 8 cm. Anlæggets topkote er Felt O´s fikspunkt (M70) + 84 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 3)
Mørk gråbrun, let sandet, leret muld blandet med undergrundsler. UG af mørkt gulbrunt, sandet ler. Anlægget er snittet
Ø-V, set fra syd.
Tegninger: T88,T92
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A2723
Vandteknisk anlæg, Dræn, Nutid
Moderne dræn.
Tegninger:
A2724
Naturfænomen, Udateret
A2716 og A2724 synes begge at være naturlig tørvevækst oven på blottet undergrund med sten. De ligger lavt i feltet og
er muligvis rester af gammel vådbund. Der er ikke observeret trækul, flint eller keramik i disse anlæg/lag og de kan
rimeligvis tolkes som naturfænomener uden menneskelig påvirkning. Lagene er ca. 20 cm. dybe.
Tegninger: T88,T92
A2725
Stolpehul, Udateret
Muligt stolpehul. Anlægget er placeret i Felt O (syd). Tilnærm. cirkulært anlæg, 30 x 30 cm. Snit= 51 cm. D= 24 cm.
Anlæggets topkote er Felt O´s fikspunkt (M70) + 136 cm Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Heterogen
blanding af gråbrunt, humøst, leret sand og gulbrunt undergrundsler. Der er sten i fylden. UG af gulbrunt, let sandet ler.
Anlægget er snittet N-S, set fra øst.
Tegninger: T89,T91
A2726
Grube, Udateret
Anlægget er placeret i Felt O (nord). Ovalt anlæg, 150 x 65 cm. Snit= 129 cm. D= 10 cm. Anlæggets topkote er ikke
angivet. Anlægget består af 1 fyldskifte over UG. 1) Mørk gråbrun, let sandet, leret muld. UG af mørkt gulbrunt, sandet
ler. Anlægget er snittet N-S, set fra vest.
Tegninger: T88,T92
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Fundliste
Fund
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30
X31
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39
X40
X41
X42
X43
X44
X45
X46
X47
X48
X49
X50
X51

Materiale
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Flint
Flint
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Flint
Keramik / oldtid
Flint
Flint
Flint
Flint
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Sten
Flint
Udgår
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Keramik / oldtid
Flint
Flint
Knogle/tak/tand
Flint
Flint
Knogle/tak/tand
Knogle/tak/tand
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Ler
Keramik / oldtid
Knogle/tak/tand
Zoologisk materiale
Flint
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid

Genstand
Sideskår
Bundskår
Randskår
Sideskår
Afslag
Afslag
Sideskår
Randskår
Afslag
Sideskår
Afslag
Afslag
Afslag
Afslag
Sideskår
Randskår
Sideskår
Sten
Afslag

Datering
Romersk Jernalder
Romersk Jernalder
Romersk Jernalder
Romersk Jernalder
Oldtid
Oldtid
Romersk Jernalder
Romersk Jernalder
Stenalder
Jernalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Romersk Jernalder
Romersk Jernalder
Jernalder
Udateret
Stenalder

Anlæg
A202
A202
A202
A201
A201
A201
A203
Løsfund
Løsfund
A206
A206
A225
A226
A227
A201
A201
A201
A201
A201

Flække
Flække
Flække
Afslag
Flække
Flække
Afslag
Sideskår
Flække
Afslag
Dyretænder
Flække
Afslag
Dyretænder
Dyretænder
Flække
Afslag
Afslag
Flække
Afslag
Flække
Flække
Skraber
Afslag
Brændt ler
Sideskår
Dyreknogler
Sneglehuse
Brændt flint
Sideskår
Sideskår

Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Oldtid
Stenalder
Stenalder
Oldtid
Stenalder
Mesolitikum
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Oldtid
Bronzealder
Nyere tid (1661 - )
Udateret
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur

A9
A11
A13
A17
A344
A404
A430
A439
A447
A455
A461
A320
A500
A502
A502
A502
Løsfund
A516
A518
A545
A550
A555
A555
A570
A603
A603
A709
A714
A801
A807
Løsfund

side 186

NÆSTVED MUSEUM
X52
X53
X54
X55
X56
X57
X58
X59
X60
X61
X62
X63
X64
X65
X66
X67
X68
X69
X70
X71
X72
X73
X74
X75
X76
X77
X78
X79
X80
X81
X82
X83
X84
X85
X86
X87
X88
X89
X90
X91
X92
X93
X94
X95
X96
X97
X98
X99
X100
X101
X102
X104
X105
X106
X107

Flint
Flint
Flint
Knogle/tak/tand
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Flint
Flint
Keramik / oldtid
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Ler
Flint
Keramik / oldtid
Flint
Flint
Flint
Flint
Keramik / oldtid
Flint
Ler
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Knogle/tak/tand
Sten
Flint
Ler
Flint
Flint
Flint
Knogle/tak/tand
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Ler
Keramik / oldtid
Flint
Flint
Keramik
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Keramik
Flint
Flint

Skraber
Skraber
Flække
Dyretand
Sideskår
Sideskår
Randskår
Afslag
Flække
Sideskår
Flække
Afslag
Flække
Flække
Flække
Sideskår
Sideskår
Brændt ler
Afslag
Sideskår
Flække
Flække
Flække
Brændt flint
Sideskår
Brændt flint
Brændt ler
Randskår
Sideskår, ornamenteret
Sideskår
Knogle, dyreknogle
Slagsten
Skraber
Brændt ler
Flække
Flække
Skraber
Tand
Sideskår
Sideskår
Brændt ler
Sideskår
Flække
Afslag
Glaseret, skulder
Flække
Skraber
Afslag
Kerne/blok/knude
Flække
Afslag
Økseplanke
Porcelæn/øvrige
Flække
Flække

Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Oldtid
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Stenalder
Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Industritid
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur

side 187

Løsfund
A900
A900
A900
A900
A900
A900
A900
A900
A900
A900
A901
A903
A908
A908
A908
A908
A908
A910
A910
A910
A916
A918
A918
A918
A918
A918
A918
A918
A918
A918
A918
A918
A918
A918
A919
A919
A919
A919
A919
A919
Løsfund
Løsfund
A1003
Løsfund
A1023
A1024
Løsfund
Løsfund
Løsfund
Løsfund
A1030
Løsfund
A1403
A1407
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X108
X109
X110
X111
X112
X113
X114
X115
X116
X117
X118
X119
X120
X121
X122
X123
X124
X125
X126
X127
X128
X129
X130
X131
X132
X133
X134
X135
X136
X137
X138
X139
X140
X141
X142
X143
X144
X145
X146
X147
X148
X149
X150
X151
X152
X153
X154
X155
X156
X157
X158
X159
X160

Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Keramik / oldtid
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Ler
Ler
Keramik / oldtid
Flint
Flint
Flint
Keramik / oldtid
Flint
Flint
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik/historisk
tid
X161 Flint

Afslag
Flække
Afslag
Afslag
Flække
Flække
Afslag
Kerne/blok/knude
Kerne/blok/knude
Flække
Flække
Flække
Flække
Afslag
Sideskår
Flække
Flække
Skraber
Flække
Afslag
Afslag
Afslag
Flække
Flække
Flække
Flække
Flække
Bor
Kerne/blok/knude
Flække
Flække
Afslag
Flække
Flække
Flække
Flække
Flække
Flække
Flække
Flække
Flække
Brændt ler
Brændt ler
Sideskår
Afslag
Afslag
Afslag
Sideskår
Skraber
Flække
Hank/øsken/knop
Sideskår
Porcelæn, bugskår

Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Oldtid
Oldtid
Oldtid
Stenalder
Stenalder
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Nyere tid (1661 - )

A1411
A1414
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1415
A1432
A1434
A1435
Løsfund
Løsfund
Løsfund
Løsfund
Løsfund
A2712
Løsfund
Løsfund
A2018
A2018
A2018
A2600
A2603
A2609
A2609
A2501
A2501
A2501
Løsfund

Afslag

Tragtbægerkultur

A2504
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X162
X163
X164
X165
X166
X167
X168
X169
X170
X171
X172
X173
X174
X175
X176
X177
X178
X179
X180
X181
X182
X183
X184
X185
X186
X187
X188
X189
X190
X191
X192
X193
X194
X195
X196
X197
X198
X199
X200
X201
X202
X203
X204
X205
X206
X207
X208
X209

Flint
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Flint
Flint
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Flint
Flint
Keramik / oldtid
Flint
Keramik / oldtid
Flint
Flint
Flint
Flint
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Flint
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Flint
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Flint
Keramik / oldtid
Flint
Flint
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Flint
Flint
Flint
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid

X210
X211
X212
X213
X214
X215

Flint
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid

Afslag
Sideskår
Sideskår, ornamenteret
Sideskår
Sideskår
Sideskår, ornamenteret
Randskår
Randskår, ornamenteret
Sideskår
Randskår, ornamenteret
Afslag m. slibning
Flække
Sideskår
Randskår, ornamenteret
Skraber
Flække
Sideskår
Uforarbejdet flint
Sideskår
Afslag
Afslag
Skiveøkse/-mejsel
Afslag
Sideskår
Sideskår
Sideskår
Sideskår, ornamenteret
Sideskår
Sideskår
Afslag
Sideskår
Randskår, ornamenteret
Sideskår
Afslag
Sideskår
Sideskår
Flække
Sideskår
Flække
Utildannet
Randskår
Sideskår
Afslag
Utildannet
Flække
Sideskår
Randskår
Hank/øsken/knop,
uornamenteret
Afslag
Sideskår
Sideskår
Randskår
Randskår, ornamenteret
Randskår

Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Oldtid
Oldtid
Oldtid

A2504
A2504
A2504
A2504
A2505
A2505
A2505
A2505
A2505
A2505
A2505
A2505
A2505
A2505
A2505
A2505
A2505
A2506
A2506
A2506
A2506
A2506
A2506
A2506
A2506
A2506
A2506
A2506
A2506
A2506
A2506
A2506
A2507
A2511
A2512
Løsfund
A2515
A2515
A2516
A2516
A2516
A2516
A2517
A2518
A2519
Løsfund
Løsfund
Løsfund

Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur

A2519
A2519
A2519
A2519
A2519
A2519
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X216
X217
X218
X219
X220
X221
X222
X223
X224
X225
X226
X227
X228
X229
X230
X231
X232
X233
X234
X235
X236
X237
X238
X240
X241
X242
X243
X244
X245
X246
X247
X248
X249
X250
X251
X252
X253
X254
X255
X256
X257
X258
X259
X260
X261
X262
X263
X264
X265
X266
X267
X268
X269
X270
X271

Flint
Keramik / oldtid
Flint
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Flint
Flint
Keramik / oldtid
Flint
Keramik / oldtid
Flint
Flint
Flint
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Flint
Flint
Keramik / oldtid
Zoologisk materiale
Flint
Flint
Flint
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Zoologisk materiale
Flint
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Sten
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Sten
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Sten
Sten
Flint
Flint
Keramik / oldtid
Flint
Keramik / oldtid
Flint
Flint
Flint
Sten
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Ler
Ler
Flint
Zoologisk materiale

Afslag
Sideskår
Afslag
Sideskår
Randskår
Sideskår, ornamenteret
Afslag
Afslag
Sideskår
Brændt flint
Sideskår
Afslag
Afslag
Afslag m. slibning
Sideskår
Sideskår, ornamenteret
Afslag
Flække
Sideskår
Brændte knogler
Flække
Skraber
Flække
Sideskår
Randskår
Brændte knogler
Flække
Sideskår
Lerlåg
Sideskår
Sideskår
Sideskår
Bearbejdet: glittesten
Sideskår
Randskår
Art: anden/ubestemt
Sideskår
Sideskår
Bearbejdet: hvæssesten
Bearbejdet: knusesten
Afslag
Sideskår
Bor
Sideskår
Afslag
Afslag
Bearbejdet: knusesten
Sideskår
Sideskår, ornamenteret
Brændt ler
Brændt ler
Skraber
Brændte knogler

Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
Tragtbægerkultur
ernalder
Oldtid
Yngre Jernalder
Yngre Jernalder
Yngre Jernalder
Yngre Jernalder
Yngre Jernalder
Yngre Jernalder
Yngre Jernalder
Yngre Jernalder
Yngre Jernalder
Yngre Jernalder
Yngre Jernalder
Yngre Jernalder
Yngre Jernalder
Stenalder
Oldtid
Oldtid
Neolitikum
Neolitikum
Neolitikum
Oldtid
Oldtid
Oldtid
Oldtid
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
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A2519
A2519
A2520
A2520
A2520
A2520
A2521
A2519
A2521
A2522
A2525
A2525
A2526
A2527
A2527
A2527
A2529
A2530
A2533
A2535
Løsfund
Løsfund
Løsfund
Løsfund
Løsfund
A2405
A2322
A2323
A2323
A2324
A2324
Løsfund
A2326
A2326
A2326
A2326
A2345
A2366
A2376
A2232
Løsfund
A2126
A2142
A2018
A2018
A2018
A2021
A2024
A2025
A2042
A2042
A2042
A2042
A2042
A2042
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X272
X273
X274
X275
X276
X277
X278
X279
X280
X281
X282
X283

Ler
Flint
Flint
Flint
Flint
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid

X284
X285
X286
X287
X288

Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid

X289 Keramik / oldtid
X290 Keramik / oldtid
X291 Keramik / oldtid
X292
X293
X294
X295
X296

Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid

X297 Keramik / oldtid
X298 Keramik / oldtid
X299 Keramik / oldtid
X300
X301
X302
X303
X304
X305
X306
X307
X308
X309
X310
X311
X312
X313
X314
X315
X316
X317
X318
X319
X320
X321

Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Flint
Zoologisk materiale
Ler
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Flint
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Keramik / oldtid
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale

Brændt ler
Flække
Bor
Kerne/blok/knude
Flække
Sideskår
Randskår
Sideskår, ornamenteret
Sideskår, ornamenteret
Hank/øsken/knop
Randskår
Lerskive, skår rand/flade, uornamenteret
Sideskår
Hank/øsken/knop
Bundskår?
Randskår
Lerskive, skår rand/flade, uornamenteret
Randskår
Lerskive, skår rand/flade, uornamenteret
Lerskive?, skår rand/flade, uornamenteret
Randskår
Sideskår
Sideskår
Sideskår
Lerskive, skår rand/flade, uornamenteret
Sideskår, ornamenteret
Sideskår, ornamenteret
Hank/øsken/knop,
ornamenteret
Randskår, ornamenteret
Sideskår, ornamenteret
Afslag
Knogler
Brændt ler
Sideskår
Sideskår
Sideskår, ornamenteret
Afslag
Randskår, ornamenteret
Sideskår
Randskår
Sideskår
Flække
Skraber
Flække
Flække
Skraber?
Flække
Trækul
Trækul
Trækul

Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder

A2042
A2042
A2042
A2042
A2042
A2042
A2042
A2042
A2042
A2042
A2042
A2042

Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder

A2042
A2042
A2042
A2042
A2042

Bronzealder
Bronzealder

A2042
A2042

Bronzealder

A2042

Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder

A2042
A2042
A2042
A2042
A2042

Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder

A2042
A2042
A2042

Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Bronzealder
Oldtid
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Stenalder
Udateret
Udateret
Udateret

A2042
A2042
A2042
A2042
A2042
A2042
A2042
A2042
A2042
A2042
A2042
A2042
Løsfund
Løsfund
Løsfund
Løsfund
Løsfund
Løsfund
Løsfund
A201
A201
A201
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X322
X323
X324
X325
X326
X327
X328
X329
X330
X331
X332
X333
X334
X335
X336
X337
X338
X339
X340
X341
X342
X343
X344
X345
X346
X347
X348
X349
X350
X351
X352
X353
X354
X355
X356
X357
X358
X359
X360
X361
X362
X363
X364
X365
X366
X367
X368
X369
X370
X371
X372
X373
X374
X375
X376

Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale

Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Mørt træ
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul

Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
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A215
A216
A219
A221
A321
A332
A341
A349
A405
A416
A419
A420
A421
A422
A424
A425
A426
A434
A439
A440
A447
A451
A452
A461
A502
A502
A504
A512
A545
A550
A801
A806
A807
A811
A813
A814
A821
A832
A918
A919
A919
A1008
A1012
A1014
A1021
A1022
A1027
A1109
A1110
A1114
A1116
A1121
A1402
A1402
A1408
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X377
X378
X379
X380
X381
X382
X383
X384
X385
X386
X387
X388
X389
X390
X391
X392
X393
X394
X395
X396
X397
X398
X399
X400
X401
X402
X403
X404
X405
X406
X407
X408
X409
X410
X411
X412
X413
X414
X415
X416
X417

Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Keramik / oldtid
Zoologisk materiale
Zoologisk materiale
Zoologisk materiale
Keramik / oldtid
Zoologisk materiale
Rav
Træ
Træ
Træ
Ler
Træ
Træ
Træ
Ler
Træ
Træ
Træ
Træ
Træ
Træ
Træ
Træ
Træ
Træ
Træ
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale
Botanisk materiale

Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Sideskår
Menneskeknogler
Menneskeknogler
Menneskeknogler
Sideskår
Menneskeknogler
Perle
Trækul
Trækul
Trækul
Brændt ler
Trækul
Trækul
Trækul
Brændt ler
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Trækul
Floteret materiale
Floteret materiale
Floteret materiale
Floteret materiale
Floteret materiale
Floteret materiale

Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Jernalder
Jernalder
Jernalder
Jernalder
Jernalder
Yngre Jernalder
Udateret
Udateret
Udateret
Oldtid
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
Udateret
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A1413
A1415
A1415
A2025
A2025
A2026
A2042
A2515
A1415
A807
A2403
A2404
A2407
A2405
A2405
A2326
A2407
A2203
A2220
A2042
A2209
A2322
A2020
A2018
A2319
A2326
A2505
A2536
A2376
A2349
A2501
A2323
A2041
A2039
A2315
A424
A424
A419
A419
A2324
A2326

NÆSTVED MUSEUM
Fundbeskrivelse
X1
Romersk Jernalder
25 sideskår, 11-12 mm. Magret med knust granit. Mørkt gråt overflade.
Anlæg: A202
X2
Romersk Jernalder
Bundskår, 6 x 5 cm. Lys gråbrun farve. Fint magret.
Anlæg: A202
X3
Romersk Jernalder
Skår af mindst to forskellige kar, ét med udsvejet med rundet rand der er ganske let fortykket (2 skår, rødligt gods),
snarrest ÆRJA 1, og ét med kraftg, facetteret rand (3 skår, brungråt gods).
Anlæg: A202
X4
Romersk Jernalder
Et lille sideskår. Øverst på dette en kraftig fals. Lidt af bagsiden er bevaret, og det ser ud til, at karrets gods har været
væsentligt tyndere over end under skulderen, ca 3 mm over, ca. 6 mm under. Mørkt gråbrunt gods, grov magring med
knust granit.
Anlæg: A201
X5
Oldtid
Et groft og irregulært stykke af danien. Der er en kraftige frostsprængninger i overfladen, ingen slagbule, knusninger i
den ene ende.
Anlæg: A201
X6
Oldtid
Lille irregulært afslag, 45 mm x 25 mm x 3 mm, lidt cortex. Alle sider er irregulære.
Anlæg: A201
X7
Romersk Jernalder
10 små sideskår, alle fra indesiden af karret. Sansynligvis fra samme kar. Gyldenbrunt gods, ca. 8 mm tykt, største skår
25 x 30 mm. Magret med knust granit, noget glimmer.
Anlæg: A203
X8
Romersk Jernalder
Et ret stort randskår, 55 x 40 mm, tyndt gods, 6 mm. Der er kun bevaret en smule rand (eller skulder?; den ydderste kant
er knust), men randen er meget tynd, mindre end 2 mm. Rød overflade, sort skærv, rød inderside. Meget sandmagret
gods. Løsfund ved A205.
Anlæg: Løsfund
X9
Stenalder
Et lille afslag, 23 x 20 mm, med slaglæbe. På ryggen mødes fem flækkear i en stjerne. Afslaget kan derfor stamme fra
spidsen af en flækkeblok. Mellemgrå senon, en enkelt urenhed (fossil?). Løsfund ved A205.
Anlæg: Løsfund
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X10
Jernalder
9 små skår, indtil 22 x 29 mm. 5 mm tykt. Magret med sand og muligvis knust granit. Lyst gråbrunt gods.
Anlæg: A206
X11
Stenalder
Lille afslag, 30 x 24 mm, slaglæbe. På bagsiden 3 store parallelle flækkear, men ingen egentlig platform. Lidt cortex
ovenfor slaglæben. Hvis dette stykke stammer fra en blok, har denne været meget irregulær.
Anlæg: A206
X12
Stenalder
Irregulært afslag, 45 mm langt (fra slaglæbe til distal), 55 mm bredt. Slaglæbe. På bagsiden cortex og et enkelt stort
afslagsar. Præparationsafslag? Lys grå senon med farveforskelle, "årringe". Hård, direkte teknik, slået i en vinkel ca. 70
grader på platformen.
Anlæg: A225.
X13
Stenalder
Lille afslag, ca. 40 x 3 mm, slaglæbe, tre flækkear på bagsiden. Hele overfladen er omdannet, porcelænsagtig, duegrå.
Konveks platform. Slået ca. 70 grader på platformen.
Anlæg: A226
X14
Stenalder
Et stort meget groft afslag, tydelig slagbule, cortex på bagsiden. 43x89 mm, grå senon.
ikke i anlægslisten.
Anlæg:

På posen står A227. Findes

X15
Romersk Jernalder
Mindst to forskellige kar. Fordelt på én æske og tre poser (?). To randskår.
Anlæg: A201
X16
Romersk Jernalder
Et bundskår, 10 randskår, 7 meget grove skår, enten sideskår eller lerklining. Rande fra mindst to, snarere fire
forskellige kar, et med rundetet og tre med trekantet randprofil. To af disse udviser tydelig facettering. A201
Anlæg: A201
X17
Jernalder
32 sideskår. Generelt ikke større end en fingernegl. Gråbrunt gods. Fint til halvgroft magret. Enkelte med rødbrun
yderside.
Anlæg: A201
X18
Udateret
En sten af granit, kløvet til spejlblank flade, formentligt naturlig.
Anlæg: A201
X19
Stenalder
To afslag, begge mørk senon, begge tydelig slagbule, det ene med bevaret cortex.
Anlæg: A201
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X21
Stenalder
Lille flække, med cortex, hård teknik. Antropogen?
Anlæg: A9
X22
Stenalder
Lang, smal flække, tydeligt flækkear på ryggen, slagbule, hård direkte teknik. Formentligt fra en flækkeblok.
Anlæg: A11
X23
Stenalder
To små flækker, den ene med cortex, slaglæbe, med to irregulære ar på ryggen, den anden med slaglæbe, tre parallelle
ar på ryggen, formentligt fra mikroblok.
Anlæg: A13
X24
Stenalder
Irregulært afslag, slaglæbe og meget ujævn ryg.
Anlæg: A17
X25
Stenalder
En meget fin flække med tre helt parallelle ar på ryggen, slaglæbe. Afbrudt i distalenden, rent brud, ingen spor af
retouche. Kunne være et forarbejde til eller restprodukt fra mikrolitter.
Anlæg: A344
X26
Stenalder
Tre små flækker, alle med cortex, alle med flere parrallelle ar på ryggen. Ensartet, mørkbrun senon. Rimeligvis fra
samme blok. Slaglæbe.
Anlæg: A404
X27
Stenalder
Lille trekantet afslag, ingen slagbule bevaret, overfladen stærkt omdannet, porcelænshvid.
Anlæg: A430
X28
Oldtid
Fire små, ukarakteristiske skår, mørkgråt til sort gods, magret med sand eller knust granit.
Anlæg: A439
X29
Stenalder
Lang, smal flække, parallelle ar og lidt cortex på ryggen. Slaglæbe.
Anlæg: A447
X30
Stenalder
Stort groft afslag med cortex. Cortex på forsiden, meget irregulær form.
Anlæg: A455
X31
Oldtid
Tre fragmenter af lang tand, dyr.
Anlæg: A461
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X32
Stenalder
Lille, noget irregulær flække, tre parallelle ar på ryggen og cortex på ryggens distalende.
Anlæg: A320
X33
Mesolitikum
En stor samling flint. 78 regulære afslag, 53 regulære flækker, omkring 2 deciliter debritage, 10 meget grove afslag og
17 grove flækker fra afretning af blokken. Al denne flint er meget ensartet, lavet af en let rødlig, mørkgrå senon med
gråblå "årringe" og med små, mørkgråblå spætter på hvid cortex. Der er ingen tvivl om, at alt stammer fra samme blok.
Enkelte afslag viser tydeligt trin i flækkeproduktionen, fx ét med platform og seks parallelle flækkear. Vidner om en
specialiseret produktion af flækker. Særligt interessante er de store, grove flækker, der må være ret tidlige i
reduktionsprocessen. Ved vask er udskilt en lille tværpil, lavet på en tynd flække, med rhombisk form.
Anlæg: A500
X34
Stenalder
To fragmenter af dyretand, Fra snit 1
Anlæg: A502
X35
Stenalder
To fragmenter af dyretand.
Anlæg: A502
X36
Stenalder
Flække, sort senon. Lidt cortex, to parallelle ar og et hængselsar på bagsiden, meget blød slaglæbe. Fra snit 4.
Anlæg: A502
X37
Stenalder
Stort groft afslag, cortex på distalenden. Slaglæbe. Ydersiden synes frostsprængt. Førtse forberedelse af frostsprængt
blok? Løsfund ved A510
Anlæg: Løsfund
X38
Stenalder
Groft flintafslag, to parallelle ar på ryggen, cortex.
Anlæg: A516
X39
Stenalder
Stor grov flække, rimeligvis natur. Sennon, lidt cortex, ingen tydelig for- og bagside.
Anlæg: A518
X40
Stenalder
Otte små afslag, meget varieret flint, næppe fra samme råemne. Fem af disse med cortex. De syv er grove og irregulære.
Anlæg: A545
X41
Stenalder
Stor, grov flække af senon, ingen parallelle sider.
Anlæg: A550
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X42
Stenalder
Stor grov flække, cortex og to ar på ryggen, meget grov flint fuld af urenheder.
Anlæg: A555
X43
Stenalder
Flækkeskraber, to ar og cortex på ryggen, slaglæbe, Kobberbrun senon. Retoucheret i distalenden.
Anlæg: A555
X44
Stenalder
En flække, to store og to små afslag. Flække med cortex, tre parallelle ar på ryggen, slaglæbe. To store, irregulære
afslag, begge med slaglæbe, det ene med mulig retouchering langs venstre kant. To ganske små afslag.
Anlæg: A570
X45
Oldtid
Brændt ler.
Anlæg: A603
X46
Bronzealder
Et stort og tre små skår. På det store skår en afsats/vulst. Mørkt gråt i skærven, magret med knuts granit.
Anlæg: A603
X47
Nyere tid (1661 - )
En stor pose med dyreknogler, inklusive lange lemmeknogler, kæber og tænder. Hest/ko?
Anlæg: A709
X48
Tragtbægerkultur
Skaller af ca. 18 snegle, formentlig almindelig, stribet havesnegl. Striberne er falmet i farven, men stadigt tydelige i
mønster.
Anlæg: A714
X49
Tragtbægerkultur
Otte stykker brændt flint, knust, ikke tilhugget. Fuldstændigt elle næsten fuldstændigt omdannet.
Anlæg: A801
X50
Tragtbægerkultur
Et lille skår, rødligt i fladen, sortgråt i bruddet og på indersiden, magret med knust granit.
Anlæg: A807
X51
Tragtbægerkultur
Otte små skår af meget dårligt bevaret keramik, krakkeleret overflade, sortgråt, magret med knust sten. Løsfund, felt
HB ved A832.
Anlæg: Løsfund
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X52
Tragtbægerkultur
To skrabere. Den største er lavet på et fladt afslag med tre parallelle ar på ryggen, ret groft i formen, men tydeligt slået
af en præpareret blok. Slaglæbe. Retouchering på venstre distalkant, en meget lige skraberæg. De øvrige kanter er
ubearbejdede. Mørkgrå danien, mange urenheder. Den mindre skraber er lavet på et groft afslag med bevaret cortex på
hele bagsiden, med tydelig retouchering 3/4 af omkredsen. Grov, gulgrå danien. Løsfund, fra felt Hb.
Anlæg: Løsfund
X53
Tragtbægerkultur
Skraber, sort sennon, lavet på et "tungeformet" afslag, tydelig retouche på ca. halvdelen af kanten, rundet æg, modsat
slagbulen. Cortex på bagsiden.
Anlæg: A900
X54
Tragtbægerkultur
36 stykker flint, fordelt på 17 flækker, 15 afslag og 4 stykker flint. 22 af de forarbejdede stykker har bevaret cortex,
ingen udviser yderligere retouchering. Der er tydeligvis flækker og afslag fra flere forskellige råemner i denne samling,
inklusive en sort senon, en meget heterogen, gråstribet senon, en grov orangebrun danien, og en lysgrå danien.
Anlæg: A900
X55
Oldtid
To fragmenter af dyretand.
Anlæg: A900
X56
Tragtbægerkultur
4 små skår af rødbrun, groftmagret keramik.
Anlæg: A900
X57
Tragtbægerkultur
To små sideskår, rødbrun flade, sortgrå skærv, magret med knust granit. Snit 1 lag 3.
Anlæg: A900
X58
Tragtbægerkultur
To randskår, gråsort skærv, rødbrun flade, simple, rundet rand uden fortykkelse. Snit 1 lag 3.
Anlæg: A900
X59
Tragtbægerkultur
En ret grov flintflække, et ret groft aflagt, begge med cortex. På flækken en smule retouche langs højre kant,
tilsyneladende lavet bevidst. Snit 1.
Anlæg: A900
X60
Tragtbægerkultur
10 stykker flint, fordelt på 3 flækker, 5 afslag. Tre afslag har bevaret cortex, og alle disse kan stamme fra samme blok,
sort senon med hvid kalk. Alle tre flækker kan stamme fra en anden enkelt blok, grå senon, og de sidste to afslag
stammer fra en tredje blok, grå danien. Et afslag er kraftigt forvitret, måske ildpåvirket, på begge sider. Der er dog ingen
farveforandringer.
Anlæg: A900

side 199

NÆSTVED MUSEUM
X61
Tragtbægerkultur
Lille rødbrunt skår, rødbrun flade og skærv, kun ganske lidt af karrets yderside bevaret. Groft magret med knust granit.
Snit 1
Anlæg: A900
X62
Tragtbægerkultur
Seks stykker flint, tre flækker, to afslag, og en mulig blok. Alle tre flækker har bevaret cortex i distalenden. Alle tre har
ar på bagsiden, men disse er ikke særligt regelmæssige. To af dem har bevaret slaglæbe, på den tredje kunne dette ikke
observeres. De er slået på ret grov danien. Begge afslag har bevaret cortex, det ene på slagsiden. Det andet har nogle få
ar på bagsiden. Det ene er af mørk senon, det andet af en meget grov danien fuld af fossiler og urenheder. Den mulige
blok er meget grov og uregelmæssig, men langs en side ses tre parallelle ar. Det kan derfor være en platformsrest,
hugget af blokken for at lave en ny platform. Flinten er en grov danien med talrige fossiler, men lysere end afslagets.
Snit III.
Anlæg: A900
X63
Tragtbægerkultur
Groft, enkelt afslag, bevaret cortex på ydersiden, slagbule.
Anlæg: A901
X64
Tragtbægerkultur
Tre stykker flint, en flække, et langt smalt afslag, et kort, bredt afslag. Alle har slaglæber og veldefinerede ar på
bagsiden. Flækken er af meget fin, mørk senon, de to afslag noget grovere, med talrige fossiler.
Anlæg: A903
X65
Tragtbægerkultur
9 stykker flint, tre flækker og seks afslag. En flække er en præparationsflække med bevaret cortex, den anden er
irregulær, og den tredje er en kraftig rygflække, rimeligvis også fra præparation.. Denne sidste har ingen bevaret
slagbule. Alle afslag er meget irregulære. Flinten i de ni stykker er ganske forskelligartet, og repræsenterer mindst seks
forskellige kilder.
Anlæg: A908
X66
Tragtbægerkultur
5 flækker og et afslag. To flækker med cortex, en med sekundært patineret overflade. En flække savner slagbule, alle de
øvrige stykker har synlig slagbule.
Anlæg: A908
X67
Tragtbægerkultur
Fem små sideskår, gulbrunt gods, magret med knust granit.
Anlæg: A908
X68
Tragtbægerkultur
Fire dårligt bevarede, gulbrune sideskår, groft magret med knust granit.
Anlæg: A908
X69
Tragtbægerkultur
Anlæg: A908
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X70
Tragtbægerkultur
To afslag, det ene med bevaret slagbule, det andet med cortex. Grå senon.
Anlæg: A910
X71
Tragtbægerkultur
Ét lille rødt sideskår, groft magret med knust granit. A910
Anlæg: A910
X72
Tragtbægerkultur
En flække med en stor urenhed på forsiden og bevaret cortex på bagsiden. Flere regulære flækkear. Grå senon. Snit A
Anlæg: A910
X73
Tragtbægerkultur
To flækker, begge med bevaret cortex og slagbule. Den smalleste har flere parallelle ar på ryggen, og stammer
tydeligvis fra en flækkeblok. Senon, hhv. gulgrå og blågrå med "årringe".
Anlæg: A916
X74
Tragtbægerkultur
Stor flække og lille afslag. Flækken er meget irregulær, og stammer snarrest fra præparation af an flækkeblok. Der er
bevaret slagbule, og cortex på bagsidens distalende. Trods den irregulære form, er der flere parallelle negative flække
ar. Der er derfor ingen tvivl om, at flækken stammer fra en tildannet blok. Afslaget har ligeledes slagbule og parallelle
ar. Også det synes at stamme fra en blok.
Anlæg: A918
X75
Tragtbægerkultur
Et groft afslag, med store dele af overfladen fuldstændigt omdannet og porcelænshvidt. Også resten af overfladen er
krakeleret.
Anlæg: A918
X76
Tragtbægerkultur
Fem stykker keramik, fordelt på et større og to mindre sideskår, og to helt små stumper. Gulbrun yderside, gråsort
skærv og inderside. Magret med knust granit. Ganske fint i overfladen.
Anlæg: A918
X77
Tragtbægerkultur
Et lille stykke brændt flint. Lystgråt, delvist omdannet.
Anlæg: A918
X78
Tragtbægerkultur
Tre klumper brændt ler, A918.
Anlæg: A918
X79
Tragtbægerkultur
Et lille randskår. Rødt gods, magret med knust granit. Randen er flad, med rundede kanter.
Anlæg: A918
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X80
Tragtbægerkultur
Et ganske stort sideskår, gulbrun yderside, gråsort inderside og skærv, magret med knust granit. På forsiden en lille,
halvmåneformet fordybning, måske et fingeraftryk.
Anlæg: A918
X81
Tragtbægerkultur
75 sideskår med gulbrun og brunrød yderside, gråsort skærv og inderside, magret med knust granit. Mindst to
forskellige kar.
Anlæg: A918
X82
Tragtbægerkultur
En tand, dyr, og 14 fragmenter af rørknogle, formentligt også dyr. Ikke meget patinerede eller omdannede. Snit 7
Anlæg: A918
X83
Tragtbægerkultur
Blommestor kvartssten med knusespor i den ene ende. Snit 7.
Anlæg: A918
X84
Tragtbægerkultur
Flækkeskraber, tydelig slagbule, ret høj æg i distalenden, lavet på en stor flække med to parallelle flækkear, slået af
blok. Mørk grå til sort senonflint. Snit 7.
Anlæg: A918
X85
Tragtbægerkultur
To små klumper brændt ler. Snit 7.
Anlæg: A918
X86
Tragtbægerkultur
Stor samling flint. 41 flækker, 137 afslag. Nænste alle er af samme, ret fine, grå og sort senon, og stammer rimeligvis
fra en enkelt blok. Otte meget grove afslag synes alene slået i forbindelse med præparation, og flere flækker og afslag
har bevaret cortex. Et afslag har en stjerne af fem ar på ryggen, der ser ud til, at være spidsen af en flækkeblok. Det er
sandsynligt, at næsten alle afslag stammer fra samme produktion, en produktion, der involverede en stor andel flækker.
Nogle få stykker er kraftigt patinerede. Snit 7. Alt flinten stammer fra en flintehuggerplads.
Anlæg: A918
X87
Tragtbægerkultur
Tre grove afslag og en grov flække.
Anlæg: A919
X88
Tragtbægerkultur
En skraber lavet på et irregulært afslag med bevaret cortex. Cirka en fjerdedel af omridset er retoucheret til skraberæg,
på nedre, vestre del. Sort senon.
Anlæg: A919
X89
Tragtbægerkultur
En stor dyretand.
Anlæg: A919
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X90
Tragtbægerkultur
Fire små, ukarakteristiske sideskår. Et rødbrunt, de tre andre gråsorte i godset. Ingen overflade bevaret.
Anlæg: A919
X91
Tragtbægerkultur
Seks små sideskår, rødbrunt gods, på to af dem gråsort inderside. Groft magret med knust granit. A919-2
Anlæg: A919
X92
Tragtbægerkultur
En klump bændt ler. A919-2
Anlæg: A919
X93
Tragtbægerkultur
Fem små, ukarakteristiske skår. Et rødbrunt, de øvrige gråsorte. Magret med knust granit. Felt I, løsfund.
Anlæg: Løsfund
X94
Tragtbægerkultur
To flækker, en meget regulær, den anden mere irregulær og med cortex. Mørk grå danien. Løsfund fra felt I.
Anlæg: Løsfund
X95
Stenalder
Groft ukarakteristisk afslag uden slagbule, uhomogen flint, mørk senon med lysere elementer, bevaret cortex på
bagsiden.
Anlæg: A1003
X96
Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Et lille sideskår med et tydeligt skulderknæk, rødt godt, klar, krakkeleret glasur på indersiden.
Anlæg: A1023
X97
Stenalder
Ni stykker flint. To flækker, seks små afslag og et stort afslag. Den tynde flække stammer fra en kanneleret blok, og
begge har slaglæbe og tydelige, parallelle ar på ryggen. Den tynde flække har også bevaret cortex. Tre afslag har
slaglæbe, de tre øvrige er meget irregulære og kan være naturlige. To af de regulære afslag har bevaret cortex, det tredje
er det mest regulære, med tydelige parallelle ar på bagsiden og jævn tykkelse. Det store afslag stammer rimeligvis fra en
bipolær blok. De ni stykker er geologisk så forskellige, at de må stamme fra mindst syv forskellige blokke.
Anlæg: A1023
X98
Stenalder
Et skiveafslag med ganske let retouche på distalenden. Denne omfatter ca. 1/4 af omkredsen. Bearbejdningen må anses
for absolut minimal, og stykket kan være et tilfældigt eller naturligt afslag tilpasset videre brug. Bevaret cortex hele
vejen rundt langs kanten. Lys gråblå senon. A1024
Anlæg: A1024
X99
Stenalder
Fire irregulære afslag, de tre med bevaret cortex, ingen med retouche. Løsfund fra felt J.
Anlæg: Løsfund
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X100
Stenalder
Stor"hovformet" flækkeblok af lysgrå, delvist omdannet senon. To platforme, placeret nogenlunde i rette vinkler på
hinanden. To grupper flækkear, også i rette vinkler på hinanden, bestående af hhv. tre og fire ar. En smule bevaret
cortex. Løsfund fra felt J.
Anlæg: Løsfund
X101
Stenalder
Tyk kort flække, synes knækket i bunden, grov uhomogen flint. På bagsiden tre parallelle flækkear, og ret grov
retouche, sandsynligvis brugsretouche, på venstre æg. Løsfund fra felt J.
Anlæg: Løsfund
X102
Stenalder
Stort, irregulært afslag. Slaglæbe, men rimeligvis naturligt eller tilfældigt. Lysgrå danien. Løsfund fra felt J.
Anlæg: Løsfund
X104
Stenalder
En mulig økseplanke, knækket i to stykker under optagning. Meget grov danien, nogenlunde firkantet snit. Overfladen
noget omdannet, men i bruddet er det tydeligt, at dette er sekundært. Da flinten er så grov, er det umuligt, at afgøre, om
formen er naturlig eller skyldes tildannelse, men stykket er regulært nok til, at det kunne være tildannet.
Anlæg: A1030
X105
Industritid
Stump af en formstøbt porcelænssikring, muligvis fra elmast eller telefonmast. Efter 1900. A1401. Stumpen er fundet i
toppen af anlægget, hvor det er overlejret af et moderne udsmidslag.
Anlæg: A1401
X106
Tragtbægerkultur
Tre flækker, alle med slaglæbe, alle med parallelle flækkear på ryggen. En næsten heltomdannet, procelænsmat flint, en
med bevaret cortex og af grå senon, en af danien. Fra tre forskellige blokke. A1403.
Anlæg: A1403

X107
Tragtbægerkultur
To ret irregulære flækker, et regulært og otte meget irregulære afslag. Begge flækker har bevaret cortex, og stammer
rimeligvis fra afrensning af blokken. Afslaget har regulære flækkear på bagsiden, og stammer fra en regulær
flækkeblok. De øvrige har ganske små slagbuler. De sikkert antropogene stykker stammer fra mindst to, geologisk
forskellige blokke af højkvalitetssenon, de irregulære afslag kan repræsentere mindst to yderligere blokke af langt
ringere flint.
Anlæg: A1407
X108
Tragtbægerkultur
Seks stykker flint, fordelt på et afslag med slagbule og fem mindre stykker afslag. Afslaget er irregulært, med to ar i
længderetningen på bagsiden. Flinten er en lys senon, af rimelig kvalitet.
Anlæg: A1411
X109
Tragtbægerkultur
Tre stykker flint, fordelt på en mulig flække, en mulig knækket flække og et afslag, rimeligvis naturligt. Den mulige
flække har en lille slagbule, og er lang og tynd. Flinten er helt omdannet i fladen, men dette synes sekundært. Der er

side 204

NÆSTVED MUSEUM
bevaret en smule cortex. Den mulige, knækkede flække savner slagbule og er ikke særligt regulær. Rimeligvis natur.
Det sidste afslag er mere end dobbelt så bredt som højt, og afsprængt rundt om en urenhed i flinten.
Anlæg: A1414
X110
Tragtbægerkultur
Fem stykker flint, fordelt på tre regulære afslag og to meget irregulære. To af de regulære har bevaret slagbule, mens
denne savnes på det tredje, stærkt omdannede stykke. Måske er dette en knækket flække. De to regulære med slagbule
har bevaret cortex. Disse to er senon af rimelig kvalitet, og kunne stamme fra samme blok, trods farveforskelle. De
irregulære afslag er af langt grovere flint, savner slagbule. Snit III
Anlæg: A1415
X111
Tragtbægerkultur
Stor samling af flint. I den ene pose: en blok af grov danien med 7 parallelle ar fra kannelering. Flækkeblok. Desuden
11 stykker irregulær flint. I den anden fire flækker, fem knækkede flækker (alle fragmenter af forskellige flækker), 10
regulære afslag og 23 irregulære afslag. Produktionsaffald. To flækker har cortex, tre har parallelle flækkear. Tre
knækkede flækker har cortex, tre har flækkear. fem regulære afslag har cortex, seks har flækkear. De mange knækkede
flækker kunne tyde på produktion af mikrolitter, men ingen udviser reduktion. Flinten er meget forskellig, og disse
stykker stammer ikke fra samme blok. Næsten intet kan stamme fra den flækkeblok, der indgår i denne samling, og
flækker og afslag stammer tydeligvis fra flere forskellige blokke. Snit IVa.
Anlæg: A1415
X112
Tragtbægerkultur
49 stykker flint. Seks regulære flækker, fem nogenlunde regulære afslag, tre stykker med cortex, måske fra afrensning,
og 35 irregulære stykker. Et afslag og en flække har cortex. Alle flækker har parallelle ar på bagsiden. Alle regulære
stykker har slagbule. De er for forskelligartede, til at stamme fra samme blok. Snit IVa snit XI.
Anlæg: A1415
X113
Tragtbægerkultur
22 stykker flint. En mulig afslagsblok, meget grov og irregulær; et stort, groft afslag, måske fra præparation; to flækker,
og fire knækkede flækker, der kunne passe sammen parvis som enderne af to flækker, hvor midten er fjernet som
mikrolit; ni regulære afslag, fire meget irregulære afslag. Alle flækker og tre reguære afslag har parallelle flækkear på
ryggen. Disse stykker repræsenterer mindst tre forskellige blokke. Snit IVb i lag 2.
Anlæg: A1415
X114
Tragtbægerkultur
Tyve stykker flint: Fem regulære og to irregulære afslag. Alle regulære afslag har parallelle ar på ryggen, fra
flækkeblok. Et af dem er stort, og udviser fem parallelle ar fra en meget regulær blok i lys danien. Der er i hvert fald fire
forskellige blokke repræsenteret blandt de regulære stykker. Snit IVb, lag 6-7Anlæg: A1415
X115
Tragtbægerkultur
Samling af 14 stykker flint, fordelt på en mulig blok, en mulig flække med retouche og 12 flintestykker. Den mulige
blok er den nederste spids af en blok, om noget. Gulgrå danien med kraftig, lokal patinering. Stykket med retouche er
en meget tyk flække uden slagbule. Langs distalenden ses en skæv, retoucheret æg, muligvis brugsretouche. Snit IVb,
Anlæg: A1415
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X116
Tragtbægerkultur
Tre sikre og et muligt blokfragment. De tre sikre udviser tydelige, parallelle flækkear, det mulige fragment er lidt
mindre regulært, men udviser flere mulige flækkear. Parvis er de fire fragmenter ret ens, og det er muligt, at der er tale
om to blokke, hver brudt i to dele. Den gråblå blok er i så fald genbrugt efter bruddet, da det største fragment har ar
også på bagsiden. Den gråblå blok er ret god senon. den lysgrå lidt dårligere, med mange fossiler. De fire omhyggeligt
præparerede fragmenter repræsenterer produktion af dusiner, om ikke hundredvis af flækker, og mange timers arbejde i
en højt struktureret, velplanlagt proces. Området må derfor opfattes som et ganske specialiseret værkstedsområde,
måske i forbindelse med en jagtplads. Snit IVb.
Anlæg: A1415
X117
Tragtbægerkultur
Otte stykker flint: en ret irregulær flække, seks tynde, men noget irregulære afslag. Fire stykker udviser tydelige
flækkear på bagsiden, blandt dem flækken. Disse stammer rimeligvis fra præparerede blokke. Efter farven er der tale
om mindst to blokke. De sidste afslag stammer fra en tredje blok. To afslag har cortex. Løsfund mellem snit IV og V.
Anlæg: A1415
X118
Tragtbægerkultur
Fem stykker flint: en knækket lille flække, en hel endnu mindre flække (begge med slagbule, og parallelle ar på
ryggen), og tre stumper flint. Løsfund fra fladen ved A1415 Vc.
Anlæg: A1415
X119
Tragtbægerkultur
42 stykker flint, fordelt på 6 flækker, 34 afslag og to stykke naturflint.19 afslag og alle seks flækker har flækkear på
bagsiden. De stammer fra præparerede blokke. Geologien tyder på i hvert fald fire forskellig blokke. Tre flækker og tre
afslag har bevaret cortex. Otte afslag udviser meget kraftig patina, i forskellig grad på begge sider. Disse synes derfor
nedlagt sekundært. A1415, snit Vc.
Anlæg: A1415
X120
Tragtbægerkultur
66 stykker flint, fordelt på en flække, tre regulære og ti irregulære afslag og 52 stykker flint. Flækken, to regulære og
syv irregulære afslag har slagbule. Flækken, de tre regulære og seks af de irregulære afslag har parallelle ar på bagsiden
fra en præpareret blok. Et regulært og et irregulært afslag synes begge at være distalender af to forskellige knækkede
flækker. Flækken og seks afslag har cortex. de regulære afslag repræsentere mindst fire forskellige blokke (lys danien,
lysgrå senon, kobberfarvet senon, blågrå senon), og flækken kan stamme fra en af disse (kobberfarvet). Lag Vc.
Anlæg: A1415
X121
Tragtbægerkultur
Flint, afslag. Lag V.
Anlæg: A1415
X122
Tragtbægerkultur
Et lille fragment af kvartsmagret grå keramik.
Anlæg: A1415
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X123
Tragtbægerkultur
26 stykker flint, en flække med kraftig retouche, to knækkede flækker, fire hele flækker, tre regulære afslag og 16
stykker ukarakteristiske afslag eller debritage. Den retoucherede flække er af sort senon af høj kvalitet. Der er bevaret
en smule cortex. Retoucheringen ligger på ryggen i distalenden. Der kan være tale om en skraberæg, men placeringen
virker upraktisk. Måske er æggen snarere opskærpet for at styre afslåning af denne flække, for at præparere blokken.
Den ene af de knækkede flækker har bevaret cortex på hele bagsiden. Den er knækket ved et rent brud, uden spor af
indledende retouche. Muligvis et spildprodukt fra mikrolitproduktion. Den anden knækkede flække er kraftigt omdannet
på alle flader, porcelænshvid og krakkeleret. Den har flækkear på bagsiden. Samme tolkning synes rimelig, men dette
stykke har ligget eksponeret. De tre af de hele flækker er ganske tynde og små. Den sidste er kraftigere, lavet af samme
slags flint, og måske samme blok, som den retoucherede flække. Et af de regulære afslag bevarede syv parallelle
flækkear, og stammer rimeligvis fra en præpareret blok. Et af de irregulære bevarer tre ar, og kunne også stamme fra en
blok, måske den samme. Variationen blandt flækker og regulære afslag antyder mindst fire blokke. Snit VI?
Anlæg: A1415
X124
Tragtbægerkultur
Tre flækker og fem afslag. Alle flækker og fire afslag har slagbule. Alle stykker har parallelle ar på ryggen. Tre afslag
og en flække har cortex. Et af disse afslag og den ene flække har hver fem ar. Alle stykker synes derfor at stamme fra
præparerede kannelerede blokke. Fire forskellige slags flint, senon i forskellige farver, af jævn til god kvalitet, mindst
fire forskellige blokke. Snit V d?
Anlæg: A1415
X125
Tragtbægerkultur
Flintstykke registreret som "skraber?". Der er retoucheret æg langs ca. 1/3 af kanten. Stykket er i øvrigt afspaltet fra en
kanneleret blok brugt til fremstilling af meget smalle (mikro-) flækker. Denne afspaltning synes at være naturlig, og der
er ingen slagbule. Ar efter flækkerne ses på stykkets ryg. Snit VI?
Anlæg: A1415
X126
Tragtbægerkultur
Otte stykker flint: to flækker, to afslag, fire stykker flint. De fire antropogene stykker har alle slagbule, parallelle ar på
ryggen. En flække og to afslag har cortex. En flække og et afslag kan stamme fra samme blok, de to øvrige fra hver sin
blok, i alt mindst tre blokke. En flække har kraftig patinering på hele overfladen. A1415 snit VII f.
Anlæg: A1415
X127
Tragtbægerkultur
Fire stykker flint, to irregulære afslag og to meget irregulære stykker. De to afslag har nogenlunde parallelle ar på
ryggen og er rimeligvis slået af præparerede blokke. De har ikke cortex. Flinten er en polykrom senon, fuld af
ujævnheder og forandringer. A1415, snit VII g.
Anlæg: A1415
X128
Tragtbægerkultur
To stykker flint, en flække med tydelig slagbule og et afslag uden. Begge har cortex, og begge har samme mosepatina,
men denne kan være sekundær. Flækken har tre parallelle ar på ryggen. A1415, snit VII h.
Anlæg: A1415
X129
Tragtbægerkultur
To afslag, begge med tydelig slagbule, det større også med cortex. Det større har fire parallelle flækkear på ryggen, og
stammer rimeligvis fra en præpareret flækkeblok. A1415, snit X, afrensning af profilet.
Anlæg: A1415
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X130
Tragtbægerkultur
29 stykker flint, fordelt på tre hele og tre knækkede flækker; 13 afslag; et afslag fra toppen af en flækkeblok
(platformsfornyelsesafslag), med fire parallelle flækkear og bevaret cortex; og ni stykker flint. De hele flækker har alle
slagbule. Alle knækkede flækker savner denne. Ni afslag har, fire savner. Platformsfornyelsesafslaget har. To hele
flækker og syv afslag har cortex. En flække, tre knækkede flækker, og seks afslag har parallelle ar på ryggen. Materialet
antyder et minimum af tre forskellige blokke (senon; lysgrå, brungul og sort, alle af god kvalitet).
Platformsfornyelsesafslaget stammer fra den sorte blok. A1415, Xo.
Anlæg: A1415
X131
Tragtbægerkultur
Syv stykker flint, fem flækker og to afslag. To flækker og begge afslag har slagbule, mens tre flækker savner denne. En
flække og begge afslag har cortex. De øvrige fire flækker har parallelle ar på ryggen. To flækker er kraftigt patinerede.
De øvrige stammer fra mindst tre forskellige flintblokke (sort senon, brungul senon, grågul danien). A1415 XII L
Anlæg: A1415
X132
Tragtbægerkultur
En flække og to afslag, samt syv stykker flint. Flække og afslag har alle parallelle ar på ryggen, og slagbule. De er alle
ret korte og stammer rimeligvis fra samme blok. A1415, XII m.
Anlæg: A1415
X133
Tragtbægerkultur
Otte stykker flint. To flækker, to regulære afslag, fire stykker flint. De fire antropogene stykker stammer fra mindst to
blokke, med en flække og et afslag fra hver. Disse er hhv. mørk senon og lys grå danien med mange fossiler.
Flækkernes slaglæber er ubetydelige. En flække og et afslag, begge af samme mørke senon, har cortex. Begge flækker,
men ingen af afslagene har flækkear på ryggen. A1415, snit XII n.
Anlæg: A1415
X134
Tragtbægerkultur
11 stykker flint, fordelt på fire flækker, to afslag, og fem stykker flint. Alle fire flækker og begge afslag har tydelig
slagbule. En flække og begge afslag har cortex. Alle seks antropogene stykker har parallelle ar på ryggen. Flinten
stammer fra mindst to blokke, en mørk senon af høj kvalitet og en lysere senon med talrige fossiler. A1415, snit XII p.
Anlæg: A1415
X135
Tragtbægerkultur
To mulige bor, et større af lys danien lavet på en irregulær flække og et mindre af sort senon lavet på et irregulært
afslag, i en skæv vinkel på slagaksen. Der er cortex på det lille bor, parallelle flækkear på det store. Da det store ikke er
retoucheret. Det lille er derimod retoucheret, og kan accepteres som et flintbor. Det er retoucheret fra forsiden og på
begge sider. A1415, XII p.
Anlæg: A1415
X136
Tragtbægerkultur
Stor flintblok, ret grovkornet, med et antal mulige, men diffuse ar på flere flader. Det er uklart, om dette er en blok eller
blot natur. Grå danien. A1415, lige syd for 136/104
Anlæg: A1415
X137
Tragtbægerkultur
Fire stykker flint, to flækker og to afslag. Alle har slagbule, alle har noget cortex, begge flækker og et afslag har
parallelle ar på ryggen. De tre store stykker kan stamme fra samme blok, det mindste afslag stammer fra en anden.
A1415.
Anlæg: A1415
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X138
Tragtbægerkultur
3 flækker, alle med tydelig slagbule, alle med parallelle ar på ryggen, en med cortex. Denne er kraftigt patineret, med
alle kan stamme fra samme blok. Mørk senon, god kvalitet. A1415 vest, løsfund.
Anlæg: A1415
X139
Tragtbægerkultur
Et enkelt afslag. Irregulær form, grå senon, tydelig slagbule, lidt cortex. A1432.
Anlæg: A1432
X140
Tragtbægerkultur
En flække og fire afslag, alle med tydelig slagbule. Flækken og tre afslag har cortex, flækken og et afslag har parallelle
ar på ryggen. Alle er kraftigt mosepatinerede, rimeligvis sekundært. A1434.
Anlæg: A1434
X141
Tragtbægerkultur
Tre flækker og fire afslag. Alle flækker og tre afslag har tydelig slagbule, en flække og tre afslag har cortex, to flækker
og et afslag med parallelle ar på ryggen. Tre forskellige blokke, gul danien, gulbrun senon, lys grå danien. A1435.
Anlæg: A1435
X142
Stenalder
Fem flækker og to afslag. På én flække er slagbulen vanskellig at finde, på de øvrige stykker tydelig. To flækker og et
afslag har cortex. De syv stykker stammer fra mindst fem forskellige blokke. Løsfund, felt N.
Anlæg: Løsfund
X143
Stenalder
En flække og to afslag. Flækken har ikke tydelig slagbule. Alle tre stykker har bevaret cortex. De to afslag er
uregelmæssige. Flække af god senon, afslag af to forskellige, dårligere senon, begge med mange fossiler. Tre
forskellige blokke. Løsfund, felt N.
Anlæg: Løsfund
X144
Stenalder
En samling flint. Fem hele flækker, otte knækkede flækker (fire distalender, fire proximalender, kan ikke
gensammensættes, men nogle kan stamme fra samme flække, hvis der mangler en mikrolit indimellem); tretten afslag;
tretten stykker debritage og to stykker flint. Alle hele flækker og proximalender har slagbule. Alle afslag har rimeligvis
slagbule, selvom denne er vanskellig at erkende i tre tilfælde To hele flækker, to knækkede flækker (en proximal, en
distal) og tre afslag har cortex. Alle flækker og tre afslag har flere parallelle flækkeblokar på ryggen. Flækker og afslag
stammer fra mindst otte forskellige blokke, Af disse er to repræsenteret ved flækker, to ved afslag, og fire ved både
flækker og afslag. Senon i varieret kvalitet. Løsfund uden præcise oplysninger, fra en kasse med fund fra felt N.
Løsfund nord for felt N.
Anlæg: Løsfund
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X145
Stenalder
Fire irregulære flækker, tre knækkede flækker (to proximal-, en distalende), et fragment af en knust flække, ni afslag,
tre stykker debritage og otte stykker natur. De to proximalender og de fire flækker har slagbule Distalenden og én meget
irregulær, hel flække har bevaret cortex. En anden har kraftig patinering på én facet, sandsynligvis fra en eksponeret,
men sekundær, flade. Dette stykke, af grov, grå danien med gulorange patinering, svarer til to afslag i x144. Der er
derfor grund til at tro, at x144 og x145 stammer fra samme kontekst. De otte flækkefragmenter repræsenterer mindst
syv forskellige blokke. To flækker og alle flækkefragmenter har parallelle ar på ryggen, hvilet viser, at de stammer fra
præparerede blokke. Alle identificerede afslag har genkendelig slagbule, nogle mere tydelig end andre. Fire har bevaret
cortex. Ingen stammer tydeligt fra præparerede blokke. Geologisk repræsenterer de mindst seks forskellige blokke. Kun
én af disse kan være repræsenteret blandt flækkerne. Fra en pose uden tekst i en kasse med fund fra felt N. Løsfund
nord for felt N.
Anlæg: Løsfund
X146
Stenalder
Flække, tydelig slagbule, irregulær bagside med flere små ar i skæve vinkler på stykkets længderetning. Retouche langs
begge langsider, irregulær, sandsynligvis brugsretouche. En smule bevaret cortex. Stykket kan stamme fra de tidlige trin
i præpareringen af en blok. Gulbrun, grov senon, nogle fossiler. Felt M, løsfund.
Anlæg: Løsfund
X147
Stenalder
Tre stykker flint: en knækket flække (to halvdele, kan gensammensættes), et afslag. Flækken er en distalende, med lille
slagbule, og bevaret cortex. På ryggen ses et enkelt flækkebloksar, parallelt med stykkets længderetning. Mørk grå,
rimelig god senon. Felt O, A2712
Anlæg: A2712
X148
Stenalder
To flækker, begge noget irregulære. Begge har slagbule, den ene har cortex, begge har parallelle præpareringsar på
ryggen. To forskellige slags flint (mørk gulbrun senon, kraftigt hvidpatineret, mørk gråblå senon), to forskellige blokke
Felt O, løsfund.
Anlæg: Løsfund
X149
Oldtid
En lille klump brændt ler eller tegl. Felt O, løsfund.
Anlæg: Løsfund
X150
Oldtid
Mellem felt O og P, A 2018.
Anlæg: A2018
X151
Oldtid
Fire små, ukarakteristiske sideskår. Rødbrunt gods, grågule sider, groft magret med knust granit. Mellem felt O pog P,
A2018.
Anlæg: A2018
X152
Stenalder
Fire afslag, syv stykker naturflint. Alle afslag er irregulære og kan ikke dateres nærmere. Tre afslag har cortex, et af
disse er helt dækket af cortex på ydersiden. Ingen viser nogen tegn på, at komme fra en præpareret blok. Tre afslag af
god, mørk grå senon, et af grov, fossil rig senon, mindst to, snarere tre forskellige blokke. Mellem felt O og P, A2018.
Anlæg: A2018
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X153
Stenalder
Et enkelt afslag. Tydelig slagbule, intet cortex, to parallelle ar på ryggen. Rimeligt god, lys grå senon. A2600.
Anlæg: A2600
X154
Tragtbægerkultur
Afslag, med cortex på slagfladen og lidt afspaltning, ikke retouchering, langs nedre kant. Tydelig slagbule, irregulær
bagside. A2603
Anlæg: A2603
X155
Tragtbægerkultur
To ukarakteristiske sideskår, rødbrunt gods, groft magrede med knust granit, sandsynligvis samme kar. A2609.
Anlæg: A2609
X156
Tragtbægerkultur
Skraber og to afslag. Skraber på et regulært afslag med cortex, god, mørk senon. Retouchering langs cirka halvdelen af
omkredsen, tydeligst på midten, overfor slagbulen. To irregulære afslag af grov, rødbrun til lys grå danien uden cortex.
Alle med slagbule. Mindst to forskellige blokke. A2609
Anlæg: A2609
X157
Tragtbægerkultur
En flække, fire afslag, ni stykker debritage og syv stykker naturflint. Flække med slagbule, lavet på ret grov, grå danien
med en stor urenhed. Regulær. Intet cortext. På ryggen to parallelle flækkear. Fire små afslag, to med tydelig slagbule.
De andre to kan være natur. De to afslag med slagbule har bevaret cortex, og består af grå senon, i forskellige nuancer.
De stammer derfor ikke fra samme blok. De to øvrige er uens, og ligner heller ikke disse. De tre sikkert antropogene
stykker repræsenterer dermed mindst tre blokke, og de to mulige repræsenterer yderligere to blokke. A2501.
Anlæg: A2501
X158
Tragtbægerkultur
Et skår med en tredjedel af et øre. Sort inderside, rødbrun yderside, magret med knust granit. A2501
Anlæg: A2501
X159
Tragtbægerkultur
Otte ukarakteristiske sideskår, gråsort inderside, rødbrun yderside, magring ikke synlig. Sandsynligvis samme kar som
x158. A2501.
Anlæg: A2501
X160
Nyere tid (1661 - )
Lille sideskår, måske fra nær randen. Hvidt gods, hvid, krakeleret glasur. A2501.
Anlæg: A2501
X161
Tragtbægerkultur
Et lille afslag med en smule cortex, slagbule og tre parallelle flækkeblokar på ryggen, lys grå, uhomogen senon; og fem
stykker naturflint. A2504.
Anlæg: A2504

X162
Tragtbægerkultur
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Afslag med slagbule, intet cortex, parallelle flækkeblokar på ryggen. Lys grå senon, enkelte fossiler, i øvrigt rimelig
god kvalitet. Kunne stamme fra samme blok som afslaget i x162. A2504.
Anlæg: A2504
X163
Tragtbægerkultur
Seks sideskår, alle med gråsort skærv og inderside, grov magring med knust granit. Fem med rødbrun yderside, et med
gråsort. A2504.
Anlæg: A2504
X164
Tragtbægerkultur
Et lille sideskår, ornamenteret med tre parallelle riller, vandrette? Gråbrun yderside, gråbrun inderside, gråbrun skærv.
Magring ikke synlig. Neolitisk? Ornamentet er meget enkelt, men ornamenteret keramik er mere almindeligt i
Neolitikum, end i nogen senere periode. Se også x167. A2504.
Anlæg: A2504
X165
Tragtbægerkultur
Tre sideskår og et muligt bundskår. Et sideskår har rødbrun inder- og yderside, bundskåret og et sideskår har gråbrun
inderside, rødbrunt gods og yderside, det sidste skår er rødbrunt gods og ingen bevaret overflade. Alle er mellemgroft
magret med knust granit. A2504.
Anlæg: A2504
X166
Tragtbægerkultur
Seks sideskår, rødbrunt gods, groft magret med knust granit, gråsort inder- og yderside, hvor bevaret. Også i denne
pose: to utildannede natursten. A2505 lag 1.
Anlæg: A2505
X167
Tragtbægerkultur
Et lille sideskår, ornamenteret med to riller, der mødes i en skæv vinkel. Den kortere rille, på tværs, har rimeligvis været
vandret, den længere del et mønster af skrå vinkelbånd. Dette element kendes fra neolitikum og romersk jernalder
(Hjemsted?) hvor sæt af modstillede skrå vinkelbånd optræder på karrenes hals, i begge perioder. Rillerne her ligner
meget dem på x164, selvom der ikke er tale om helt samme motiv: x164s riller står så tæt, at der burde være flere
parallelle riller på nærværende skår, var dette tilfældet. Alligevel kan de to skår stamme fra samme kar, eller værksted.
A2505 lag 1.
Anlæg: A2505
X168
Tragtbægerkultur
Et lille randskår. Randen er tynd, men let fortykket, med en rundet krave. Rødbrunt gods. Rødgråbrun overflade.
Magring ikke synlig. Kunne stamme fra samme kar som x164 og/eller X168. A2505 lag 1
Anlæg: A2505
X169
Tragtbægerkultur
Tre skår, to randskår og et skulderskår, kan gensammensættes til et rand-skulder-skår. Dybe pindstik under randen,
tydeligt markeret overgang fra hals til skulder. Brunsort inderside, gods, lys rødbrun yderside. Magret med knust granit.
Ornamentet kendes fra Neolitikum (Oxie-stil), og karret kunne være et tragtbæger. A2505 lag 1 og 2.
Anlæg: A2505
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X170
Oldtid
64 sideskår, de 59 mindre end fingernegle. Alle skår er ret ensartede i godset: gråsort skærv, gråsortbrun inderside,
gulbrun til rødbrun yderside. De er magret med ganske lidt knust granit. På to af de større skår ser det i bruddet ud til, at
de også har været magret med et kortfibret organisk materiale, måske avner. A2505 lag 1 og 2.
Anlæg: A2505
X171
Tragtbægerkultur
To ornamenterede randskår, samme ornament, men næppe samme kar. Samme ornament som X169, men næppe samme
kar som dette, heller. Ornamenteret med dybe pindstik lige under randen. Randen er rundet hhv. flad. Godset er hhv.
gråsortbrunt, magret med lidt knust granit, gråsortbrun skærv, let glittet inder- og yderside, og grå skærv, med gulbrun,
ru inder- og yderside, magret med glitterholdig, knust granit. Da det store skår er omkring dobbelt så tykt som det lille,
kan de ikke stamme fra samme kar. Randen er hhv. afrundet og flad.
Anlæg: A2505
X172
Tragtbægerkultur
To små afslag lavet på en sleben flintøkse. Ganske små slagbuler. Begge er slået på langs af slibningen, fra øksens
nakke eller æg (ved genopskærpning?). De er geologisk lig hinanden, og kan stamme fra samme økse. Lys grå danien,
på det ene afslag et fossil. A2505, lag 1 og 2.
Anlæg: A2505
X173
Tragtbægerkultur
49 stykker flint, fordelt på 15 stykker meget irregulærstykkert flint, 20 stykker debritage, hvoraf en del kan være natur,
syv afslag og en knækket flække, uden slagbule. Alle afslag har slagbule. Tre afslag har cortex, et har pseudocortex, i
form af knust flintoverflade. Tre afslag er regulære nok, til at rejse mistanke om, at de stammer fra præparerede blokke.
Fire afslag er lavet af samme gulgrå senon, i øvrigt er alle afslag og flækken forskellige. Dette viser mindst syv blokke.
Alle er senon, i forskellige nuancer af lys grå og forskellig kvalitet. Flækken er delvist omdannet, med krakkeleringer på
begge sider, men uden farveforandringer, lys grå senon. Dens yderside domineres af naturlige knusninger, omgivet af
regulære ar. Den stammer rimeligvis fra en blok under præparation. Flækken er knækket, og slagbulen ikke bevaret. Der
er ingen primær cortex. Et stort afslag har tilsyneladende tosidig retouchering, rimeligvis et bor. A2505, lag 1 og 2.
Anlæg: A2505
X174
Tragtbægerkultur
38 sideskår, heraf 24 mindre end en fingernegl. Forskellige godstykkelser viser, at skårene stammer fra forskellige kar.
Godset er generelt, gråsort i skærven, overfladerne varierer meget i farve, fra sortblank til rødbrun til lys gråbrun. Et
enkelt randskår, simpel, afrundet rand uden fortykkelse, udateret. A2505 lag 2.
Anlæg: A2505
X175
Tragtbægerkultur A
46 skår, heraf 18 mindre end en fingernegl, 22 større men ukarakteristiske, to skuldre, et uornamenteret randskår og tre
ornamenterede randskår. Skærven er typisk rødbrun, magret med knust granit. fladen er enten gråsort, glittet, eller
rødbrun. Skuldrene er tydelige, men ikke skarpe. Godstykkelsen viser, at de to skuldererskår stammer fra forskellige
kar. Randene er alle afrundede. To er ornamenterede med en dobbelt, vandret række pindstik, og kunne stamme fra
samme kar, det tredje med en enkelt række dybere pindstik, fra et andet kar. Der er altså skår af mindst to kar i dette
materiale. Ornamentet er karakteristisk for Tragbægerkulturen, muligvis Oxie-fasen. A2505 lag 2.
Anlæg: A2505
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X176
Tragtbægerkultur
27 stykker flint, fordelt på en skraber, syv afslag, 13 stykker debritage og seks stykker naturflint. Skraber: lavet på et
irregulært afslag, hvis ryg er dækket af cortex. Retouche langs halvdelen af kanten (klokken 4 til klokken 8), Rigtig
retouche, ikke bare brugsretouche. Mellemgrå senon, rimelig kvalitet. Afslag: syv afslag, alle irregulære, Fire afslag
med cortex. Et, måske to afslag kan være slået af præpererede blokke, de andre er helt tydeligt ikke. Skraberen og to
afslag kan være af samme blok, så der er fem blokke i alt i den antropogene flint. A2505 lag 2
Anlæg: A2505
X177
Tragtbægerkultur
34 stykker flint: et stykke med retouche, to afslag på sleben økse, to mulige, knækkede flækker og otte afslag, samt 26
stykker natur eller debritage. Retoucheret afslag: regulært, langt smalt afslag, men ikke langt nok til flække, tydelig
slagbule, noget ujævn forside, fire parallelle flækkear og noget cortex på bagsiden, retouche tydeligst på den venstre,
cortexfrie æg, men også mulig på højre side. I begge tilfælde er retoucheringen ganske let, og der kan være tale om
brugsretouche, men i hvert fald viser det brug. Mørkgrå til sort senon, ret god, bortset fra enkelte urenheder. To slebne
afslag: to små afslag slået på langs af slibningen (fra æggen, evt. fra nakken). To forskellige flinttyper, lysgrå danien
(som de andre slebne afslag fra dette felt x172) og mellemgrå senon. Knækkede flækker: den ene med tydelig
slagbule, tre parallelle flækkear på ryggen, slået af præpareret blok, den anden med mindre tydelig slagbule, meget
patineret på bagsiden, måske sekundær cortex (eksponeret flint)? Begge flækker synes afbrudt i bunden, men der er ikke
retouchering ved brudet. Afslag: seks med slagbule, to uden tydelig slagbule; fire forskellige blokke; kun et stykke har
cortex. To stykker med flækkear på ryggen kan være slået af præparerede blokke. Generelt god til rimelig senon, men
det største afslag (med cortex) er af grov, ret dårlig og meget heterogent senon. A2505 lag 2
Anlæg: A2505
X178
Tragtbægerkultur
13 ukarakteristike sideskår, rødbrun skærv, eksempler på rød og sortgrå inder-og yderside, i alle kombinationer; ganske
let magret med knust granit. A2505, flade.
Anlæg: A2505
X179
Tragtbægerkultur
Et stykke frostsprængt, uforabejdet flint. A2506, flade.
Anlæg: A2506
X180
Tragtbægerkultur
14 ukarakteristiske sideskår, gods som x178 (rødbrun skærv, rødbrun flade). A2506 lag 1.
Anlæg: A2506
X181
Tragtbægerkultur
Fire afslag, fire stykker naturflint. Tre afslag har slagbule, et savner tydelig slagbule. Afslaget uden slagbule har cortex,
de øvrige ikke. To afslag (med slagbule, uden cortex) har flækkear på ryggen, og stammer fra præparerede
flækkeblokke. Farven varierer lidt, men alle afslag kan stamme fra samme blok senon. A2506 lag 1
Anlæg: A2506
X182
Tragtbægerkultur
Et lille afslag, med slagbule og sekundær cortex (eksponeret flint). A2506, lag 2.
Anlæg: A2506
X183
Tragtbægerkultur
Mulig skiveøkse. Spids nakke, tydelig retouche langs den ene side og den modstående nakkefacet. Tilsyneladende
opskærpet fra æggen. Ingen retouche fra bagsiden. Rimeligvis en skiveøkse. A2506 lag 2.
Anlæg: A2506
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X184
Tragtbægerkultur
Tre afslag, syv mulige stykker debritage og et stykke naturflint. De tre afslag har alle slagbule. To har parallelle ar på
ryggen, og stammer fra præpererede blokke. Det tredje har bevaret cortex. Alle tre er mørk grå senon, og kan stamme
fra samme blok. A2506 lag 2.
Anlæg: A2506
X185
Tragtbægerkultur
29 ukarakteristiske sideskår, gråsort skærv fint magret med knust granit, hovedsaligt gråsort inder- og yderside men
eksempler på rødbrun inder- og yderside. A2506 lag 2.
Anlæg: A2506
X186
Tragtbægerkultur
Seks ukarakteristiske sideskår, Rødbrun skærv, rødbrun eller sortgrå yder- og inderside, magret med knust granit.
A2506 lag 2
Anlæg: A2506
X187
Tragtbægerkultur
To ukarakteristiske sideskår, rødbrun skærv, rødbrun eller sortgrå yder- og inderside, magret med knust granit. Posen er
mærket "Randskår?", men dette synes ikke tilfældet. A2506 lag 2
Anlæg: A2506
X188
Tragtbægerkultur
Ornamenteret sideskår, rødbrunt gods og yderside, sortgrå inderside, ornamenteret med et? vandret? bånd af to
parallelle linjer omgivet af linjer vinkelret på disse, MNII? A2506 lag 2
Anlæg: A2506
X189
Tragtbægerkultur
Et randskår, 51 sideskår. Rødbrun skærv, rødbrun eller brungrå yder- og inderside. Magret med knust granit. Randen er
let fortyndet med mulige fingerindtryk, men disse i så fald for dårlige til fuld genkendelighed. A2506, soldefund.
Anlæg: A2506
X190
Tragtbægerkultur
Seks ukarakteristiske sideskår, rødbrun skærv, rødbrun eller rødgrå yderside, magret med knust granit. A 2506 fyld.
Anlæg: A2506
X191
Tragtbægerkultur
Tre afslag og to stykker naturflint. Alle afslag med slagbule, ét med cortex, fra forskellige blokke, alle senon. A2506.
Anlæg: A2506
X192
Tragtbægerkultur
Atten ukarakteristiske sideskår, Rødbrun skærv, rødbrun eller sortgrå yder- og inderside, magret med knust granit.
A2506 uden lag.
Anlæg: A2506
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X193
Tragtbægerkultur
To ornamenterede randskår fra to forskellige kar. Det større er gråsort i skærv og overflader, ornamenteret med en
enkelt, tynd linje. Det er uklart, om den lige kant er rand eller brud, men den er meget tynd til at være rand på et
oldtidskar. Det andet, mindre stykke er en tydelig, næsten facetteret rand med to pindstik på selve randen. A2506 uden
lag.
Anlæg: A2506
X194
Tragtbægerkultur
Tre ukarakteristiske sideskår, Rødbrun skærv, rødbrun eller sortgrå yder- og inderside, magret med knust granit. A2507
Anlæg: A2507
X195
Tragtbægerkultur
Lille flintafslag, uden tydelig slagbule, intet cortex, gulbrun senon. A2511.
Anlæg: A2511
X196
Tragtbægerkultur
15 ukarakteristiske sideskår, Rødbrun skærv, rødbrun yder- og inderside, magret med knust granit. Et par af disse kunne
være klumper af brændt ler, og er bemærkelsesværdigt tykke til neolistisk keramik. A2512
Anlæg: A2512
X197
Tragtbægerkultur
Ukarakteristiske sideskår, Rødbrun skærv, rødbrun yder- og inderside, magret med knust granit. Løsfund nær A2512
Anlæg: Løsfund
X198
Tragtbægerkultur
En flække, fire afslag og 11 stykker debritage eller natur. Flække, lang og smal, med lille, knap synlig slagbule, tre
parallelle flækkear på ryggen, af uhomogen, halvdårlig mellem grå senon. Fire afslag alle med synlig slagbule, alle
irregulære bagsider, ikke fra præpererede blokke. Et med cortex. Alle forskellige fra hinanden og fra flækken, sådan at
den antropogene flint i denne samling repræsenterer fem blokke, fire af senon i forskellige nuancer af grå, den femte i
mørkgrå danien. A2515
Anlæg: A2515
X199
Tragtbægerkultur
47 klumper brændt ler eller keramik, tre stykker helt genkendelige som keramik, cirka fem stykker rimeligvis for tykke
til, at være neolitisk keramik. Den genkendelige keramik har rødbrun skærv, med et skår med sortgrå yderside og ét
med sortgrå inderside. Magret med knust granit. A2515
Anlæg: A2515
X200
Tragtbægerkultur
En noget irregulær flække med cortex på bagsiden, tydelig slagbule, god, mørkgrå senon. A2516, flade.
Anlæg: A2516
X201
Tragtbægerkultur
En flintklump.
Anlæg: A2516
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X202
Tragtbægerkultur
To randskår og et korpusskår, rødbrun skærv, yder- og inderside, simpel rundet rand, ganske tyndt gods, magret med
knust granit. Oldtid, ellers ikke daterende. A2516.
Anlæg: A2516
X203
Tragtbægerkultur
To sideskår, rødbrunt gods, det ene med sortgrå under- og yderside, det andet helt rødbrunt, men dårligere bevaret. På
dette aftryk af mulig organisk magring, kortfibret, avner? Begge i øvrigt magret med knust granit. A2516.
Anlæg: A2516
X204
Tragtbægerkultur
Afslag, tydelig slagbule, to parallelle ar og cortex på ryggen, fra begyndelsen af en præpareret blok. Mellemgråt senon
af halvdårlig kvalitet. A2517.
Anlæg: A2517
X205
Tragtbægerkultur
Et stykke flint af dimensioner som en flække, men med et negativt ar på højre side, der rimeligvis udelukker, at stykket
er antropogent. Lys grå danien. A2518.
Anlæg: A2518
X206
Tragtbægerkultur
To mulige afslag, tre mulige stykker debritage, 13 stykker naturflint. De to mulige afslag har begge små slagbuler og
irregulære flækkear på ryggen. Det ene er sortgrå senon, det andet orangehvid danien, kraftigt omdannet overalt. Ingen
af dem har bevaret cortex. A2519.
Anlæg: A2519
X207
Oldtid
17 ukarakteristiske sideskår, rødbrunt gods, rødbrune i skærven og også på siderne, undtagelsesvis gråsort inder- eller
yderside. Enkelte skår udviser uregelmæssige streger, men disse er næppe ornamenter. Felt Q, fra fladen. Løsfund.
Anlæg: Løsfund
X208
Oldtid
Randskår. Lyst gråbrunt gods og yderside, gråsort inderside. Tynd, afrundet rand, ikke daterende. Felt Q, fladen.
Løsfund.
Anlæg: Løsfund
X209
Oldtid
En stump af hank eller øre, rødbrunt gods, let magret med knust granit. Felt Q, fra fladen. Løsfund.
Anlæg:
X210
Tragtbægerkultur
Fire irregulære afslag, to af disse med cortex, alle irregulære bagsider, tydelige slagbuler. Mellemgrå senon, kunne være
fra samme blok. A2519
Anlæg: A2519
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X211
Tragtbægerkultur
31 ukarakteristiske sideskår, lys rødgråbrun yderside, skærv, i mange tilfælde inderside, undtagelsesvis gråsort
inderside. Let magret med knust granit. Fra denne pose er udskilt tre randskår (x213) og et ornamenteret randskår
(x214). A 2519.
Anlæg: A2519
X212
Tragtbægerkultur
19 ukarakteristiske sideskår, som x211: rødbrune i skærven, rødbrune eller gråsorte på siderne, især mange gråsorte
indersider. Let magret med knust granit. I ét tilfælde måske aftryk af kortfibret, organisk magring, avner? A2519.
Anlæg: A2519
X213
Tragtbægerkultur
Tre randskår, gods som x212: rødbrun skærv, yderside, og i to tilfælde inderside. Det tredje skår har gråsort inderside.
På de to første er randen flad med let rundet kant, på det tredje fortyndet, afrundet. A2519.
Anlæg: A2519
X214
Tragtbægerkultur
Et lille randskår, som X212, X213: lyst gråbrunt gods, samme farve på inder- og yderside, flad rand med let rundede
kanter, ornamenteret med to rækker tætte og dybe pindstik langs kanten, tragtbægerkultur. A2519
Anlæg: A2519
X215
Tragtbægerkultur
Som X213, rødgråbrunt gods, rødbrun inder- og yderside, rundet rand, let magret magret med knust granit. Udskilt af
X212. A2519
Anlæg: A2519
X216
Tragtbægerkultur
Tre afslag og to stykker utildannet naturflint. Alle tre afslag har tydelige slagbuler, ingen af dem har cortex, det største
har parallelle flækkear på ryggen. Alle er fra den samme, lysgrå senon, og alle stammer rimeligvis fra samme blok.
A2519.
Anlæg: A2519
X217
Tragtbægerkultur
15 ukarakteristiske sideskår, eksempler med rødbrun og sortgrå skærv, inder- og yderside i alle tænkelige
kombinationer. Let magret med knust granit. A2519.
Anlæg: A2519
X218
Tragtbægerkultur
Et afslag og tre stykker naturflint. Afslag med slagbule, parallelle ar på ryggen, men noget irregulære, muligvis fra
præpareret blok, lysgrå senon. A2520
Anlæg: A2520
X219
Tragtbægerkultur
12 ukarakteristiske sideskår, rødbrun eller gråsort skærv, inder- og yderside i alle mulige kombinationer. Vægtykkelser
antyder mindst to forskellige kar. Et skår synes at stamme fra halsen. Udskilt herfra: X220, X221, randskår og
ornamenteret sideskår. A2520.
Anlæg: A2520
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X220
Tragtbægerkultur
Randskår, rødbrunt gods, yder- og inderside, magret med knust granit, nærmest firkantet randprofil. Ret tykt gods, 5
mm over randen og endnu tykkere, 7 mm nedenfor. A2520
Anlæg: A2520
X221
Tragtbægerkultur
Lille sideskår, ornamenteret med et tæt mønster hængende buer udført som snorornamentik. Neolitisk. Godset er
rødbrunt, let magret med knust granit, rødbrun yder- og inderside. A2520.
Anlæg: A2520
X222
Tragtbægerkultur
Afslag, lidt irregulært, slagbule på forsiden, cortex på bagsiden, ret god, mørkgrå senon. A2521
Anlæg: A2521
X223
Tragtbægerkultur
Afslag. Slagbule på forsiden, tre nogenlunde parallelle ar på bagsiden, cortex på undersiden (vestre). Fra en præpareret
flade på en ellers ret rå blok. Mørkgrå senon med grovere, lys kerne. A2519, fra fladen.
Anlæg: A2519
X224
Tragtbægerkultur
Tre små ukarakteristiske skår, rødbrun skærv, magret med knust granit, ingen bevaret oprindelig overflade. A2521.
Anlæg: A2521
X225
Tragtbægerkultur
Et stykke brændt flint, næsten helt omdannet. Inden brænding var flinten et irregulært, sandsynligvis naturligt stykke.
A2522
Anlæg: A2522
X226
Tragtbægerkultur
19 sideskår, de 14 mindre end en fingernegl. Alle mulige kombinationer af gråsort og rødbrun skærv, inder- og
yderside. Let magret med knust granit. A2525.
Anlæg: A2525
X227
Tragtbægerkultur
Fire afslag, seks stykker debritage, tre stykker naturflint. Tre afslag har tydelig slagbule, et savner denne. Ingen afslag
viser tegn på præparation, men ingen har bevaret cortex, heller. Et er kraftigt hvidpatineret på begge sider. De tre øvrige
er af grå til brungrå god senon og kunne stamme fra samme blok. Det patinerede afslag har næppe ligget i samme
kontekst som disse, givet dets anderledes bevaring. Det er enten meget ældre, og allerede patineret ved nedlæggelse
med dem, eller fra fladen. A2525 lag 1.
Anlæg: A2525
X228
Tragtbægerkultur
Et stort afslag, tydelig slagbule, ingen cortex, på ryggen flere irregulære, men nogenlunde parallelle flækkear,
rimeligvis fra en præpareret blok. Uhomogen, ret grov senon. A2526.
Anlæg: A2526
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X229
Tragtbægerkultur
50 stykker flint. Et slebet afslag, to flækker, en knækket flække, fem afslag og et afslag fra toppen af en flækkeblok, 35
stykker naturflint eller debritage, og fem stykker naturflint. Slebet afslag: rimeligvis et fragment. Ingen slagbule,
nærmest kvadratisk, lys grå danien, slibning på halvdelen af den ene side. Slibningen er ikke parallel med siderne,
selvom afslaget rimeligvis oprindeligt blev slået på langs af øksen, (til opskærpning af æggen). Neolitisk eller
bronzealder. Flækker: En kortere flække med slagbule, irregulære nogenlunde parallelle ar på ryggen, mørkgrå, god
senon, fra en flækkeblok. En længere flække uden tydelig slagbule, med hængsel i bunden, 4+ irregulære ar på ryggen,
lys til mellemgrå grov senon, fra en flækkeblok. De to flækker stammer fra forskellige blokke. Mulig knækket flække:
et stykke uden slagbule eller slagbulende, men med parallelle ar på ryggen. Hvis dette er en knækket flække er bruddet
irregulært og rimeligvis utilsigtet. Lysgrå senon, ret grov, med mange fossiler og urenheder. Anden blok end nogen af
de ovenstående. Flækkeblokstop: et ret stort afslag, med fem parallelle ar på tværs af afslagets egen hovedakse,
rimeligvis fra toppen af en prismatisk blok. Der er bevaret cortex på afslagets højre underkant, og på bagsiden ses et
stort, grimt ar, rimeligvis fra en frostsprængning. Afslagets egen slagbule begynder ved en ujævnhed forårsaget af dette
ar, og afslaget er rimeligvis fjernet for at fjerne dette ar og skabe en glat flade som platform øverst på blokken.
Afslagets venstre underkant er en lige, glat facet, men dette kan være et sekundært brud. Det er altså uklart, om den
oprindelige blok havde en lige flade her. Mørkgrå senon, måske svarende til den korte flække. Afslag: Et stort afslag
med irregulær bagside. På forsiden en regulær slagbule, på bagsiden flere ret irregulære ar. Stykket kan være slået af en
blok for at slippe af med disse. Mørk grå senon med lys kerne, tydeligvis frostskadet. Næppe samme blok som nogen af
de ovenstående. Selvom stykket er vagt skraberformet, er det ikke retoucheret, og den tilsyneladende skraberæg er reelt
ubrugelig. Et lille afslag med slagbule og cortex, mørk senon, kunne stamme fra samme blok som den korte flække. Et
vingeafslag af mellemgrå senon med cortex og lille slagbule, kunne stamme fra samme blok som det store afslag. To
små irregulære afslag af lys senon, små slagbuler, det ene med cortex, rimeligvis fra samme blok, en anden end alle de
ovennævnte. Den antropogene flint stammer fra mindst fem emner, en økse og fire forskellige blokke. A2527.
Anlæg: A2527
X230
Tragtbægerkultur
Syv stykker keramik eller brændt ler. De seks er med sikkerhed sideskår, det syvende tvetydigt, kan være brændt ler.
Udskilt fra dette x-nummer er X231, dekoreret keramik. Fem skår har grågul skærv, gråsort inder- og yderside. Det
sidste skår og den mulige brændte ler er teglrødt overalt. Skårene er magret med knust granit, letmagrede, det mulige
brændte ler udviser ingen magring. A2527.
Anlæg: A2527
X231
Tragtbægerkultur
Lille sideskår, lysgråbrunt gods, yderside, inderside. Let magret med knust sten, granit? Dekoreret med korte,
indridsede streger, hver række forskudt i forhold til den foregående. Neolitisk. A2527.
Anlæg: A2527
X232
Tragtbægerkultur
To flækker, et afslag, fem stykker debritage. Flækker: Begge med slagbuler, irregulære ar på ryggen, intet cortex, Den
ene er muligvis slået på tværs af en præpareret blok, langs platformens kant, selvom det er uigennemskueligt, hvorfor en
flinthugger ville gøre dette. Denne flække er mellemgrå, ret god senon, den anden og afslaget næsten helt
hvidpatineede. Rimeligvis har den mørke flække ligget mere beskyttet end disse, og det må overvejes, om de er
intrusive i anlægget og/eller meget ældre end dette. Afslag: et afslag med tydelig slagbule, cortex og irregulære ar på
ryggen, hvidpatineret. A2529.
Anlæg: A2529
X233
Tragtbægerkultur
Knækket flække, proximalende, bevaret slagbule, tre parallelle ar på bagsiden, intet cortex, rent brud, ingen retouche.
Slået af en præpareret blok. A2530, Felt Q
Anlæg: A2530
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X234
Tragtbægerkultur
Et lille sideskår, sortbrun inder- og yderside, rødbrun skærv, let magret med knust granit. A2533, Felt Q.
Anlæg: A2533
X235
Tragtbægerkultur
Fragmenter af brændte knogler, rimeligvis menneske, fra brandgrav. 20 g. A2535. Yderligere knoglemateriale er
fremkommet ved soldning af jordprøver fra anlægget.
Anlæg: A2535
X236
Tragtbægerkultur
Otte stykker flint, tre flækker og fem afslag. Regulær flække med slagbule, intet cortex, tre parallelle ar på ryggen,
lysgrå senon; irregulær flække med slagbule, cortex, et ar i hele længderetningen, brun senon; irregulær flække med
slagbule, tre parallelle ar på ryggen, intet cortex, mellemgrå senon; alle afslag med slagbuler, fire med cortex, to af disse
med præparationsar af forskellig slags. Mellemgrå ret god senon (1), sort senon med en del urenheder (2) og lysgrå, ret
grov danien med urenheder (2). To flækker svarer til den første af disse, den brune, irregulære svarer ikke til nogen af
dem. Der er derfor flint fra mindst fire forskellige blokke i denne samling. Løsfund fra felt Q.
Anlæg: Løsfund
X237
Tragtbægerkultur
Afslag med mulig mikroretouche eller brugsretouche på venstre og nedre æg. Hvis dette er retouche, er redskabet en
skraber. Mellemgrå, ret god senon. Løsfund fra felt Q
Anlæg: Løsfund
X238
Tragtbægerkultur
Otte stykker flint: to flækker, tre afslag, tre stykker frostsprængt naturflint. Den ene flække med tydelig slagbule, den
anden med slaglæbe, begge med parallelle ar på ryggen, ingen med cortex, den længere muligvis knækket i enden. Lys
grå hhv. gråsort senon af god kvalitet, fra to forskellige flækkeblokke. Tre irregulære vingeafslag med tydelig slagbule,
et af disse med cortex, et med sekundær cortex (patineret flint), et uden. Hhv. tofarvet senon med mørk skorpe og lys
kerne, ret dårlig kvalitet; grov, lysgrå danien; og finere lysgrå danien. Den antropogene flint i denne samling stammer
derfor fra fem forskellige kilder. Felt Q, løsfund.
Anlæg: Løsfund
X240
Tragtbægerkultur
Fem sideskår, rødbrunt gods og yderside, i et tilfælde bevaret sortgrå inderside, ellers ikke bevaret. Let magret med
knust granit. Fra dette nummer er udskilt X241, randskår. Løsfund fra felt Q.
Anlæg: Løsfund
X241
Tragtbægerkultur
To randskår, fra to forskellige kar. rødbrunt gods, for det større skår rødbrun inderside, yderside ikke bevaret, for det
mindre sortgrå yder- og inderside. Det store skår er let magret med knust granit, mens magring ikke kan observeres for
det mindre. Det store skår har en flad kant, det mindre synes mere afrundet. Neolistik? Løsfund fra felt Q.
Anlæg: Løsfund
X242
Jernalder
Brændte knogler, antageligt menneske? 195 g. A2405
Anlæg: A2405
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X243
Oldtid
En flække og et stykke frostsprængt flint. Flække med slagbule, cortex, et ar på ryggen, ret grov senon fuld af fossiler,
mørk til lys grå, uhomogen. Også forsiden er uregelmæssig. A2322 lag 1
Anlæg: A2322
X244
Yngre Jernalder
Ni sideskår, alle gråsort inderside, varieret gråsort og rødbrun yderside, gråsort hhv. tofarvet skærv (rødbrun og gråsort).
Let magret med knust granit. A2323.
Anlæg: A2323
X245
Yngre Jernalder
Skår af låg. Gråsort skærv, gråsort dekoreret overside, rødbrun udekoreret underside. Groft magret med knust granit og
ret dårligt bevaret. Dekoreret med dybe og ret grove riller, fingerbrede. Disse løber koncentrisk, og kan oprindeligt
have dannet koncentriske buer, men er i dag stærkt fragmenterede. Fire fragmenter er store nok, til at udvise detaljer i
ornamentet. A2323.
Anlæg: A2323
X246
Yngre Jernalder
Otte sideskår, de seks større end en fingernegl. Fire af disse er af tykt gods, meget groft magret med knust granit,
brungrå skærv, inder- og yderside. To er af tyndere gods, med rødbrun skærv og yderside og sortgrå inderside,
mellemgroft magret med knust granit. Der er altså skår af to forskellige kar. A2324
Anlæg: A2324
X247
Yngre Jernalder
Seks sideskår, to større end en fingernegl. Kun et skår har begge sider bevaret. Dette har rødbrun yder- og inderside,
men flere af de øvrige har en gråsort side. Skærven er gråsort eller rødbrun, og samme farve som ydersiden. Alle er
mellemgroft magret med knust granit. A2324, Felt S
Anlæg: A2324
X248
Yngre Jernalder
Et sideskår, gråsort skærv og inderside, rødbrun yderside, let magret med knust granit. Ved A2324. Løsfund.
Anlæg: Løsfund
X249
Yngre Jernalder
Glat sten, identificeret som sømglatter. Det er ikke entydigt, om stenen er bearbejdet eller naturligt glat. Stribet,
sedimentær, finkornet bjergart, meget kvartsholdig. Tilsyneladende blankslidt på begge sider, men ikke langs kanterne.
A2326, Felt S
Anlæg: A2326
X250
Yngre Jernalder
35 sideskår, rimeligvis af samme to kar. En del af disse kan sandsynligvis gensammensættes. Gråsort inderside og
skærv, gråsort til rødbrun yderside, let magret med knust granit. Udskilt herfra X251, randskår. Disse viser, at der er tale
om mindst to kar. A2326
Anlæg: A2326
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X251
Yngre Jernalder
Fem randskår, hvoraf de tre kan gensammensættes. Alle stammer formentligt fra de samme kar som X250. Ud fra
profilen dateres dette til yngre jernalder, snarere germansk jernalder: runde skuldre, ingen hals, let udsvejet rand, kanten
en smule tyndere end korpus. De tre skår, der kan samles, har en rundet rand, de andre en lidt mere kantet profil. Dette
tyder på to forskellige kar. A2326
Anlæg: A2326
X252
Yngre Jernalder
En rødbrun og irgrøn sten med høj massefylde, måske et kobberholdigt eller jernholdigt mineral. I så fald er det
rimeligvis importeret til området. A2326.
Anlæg: A2326
X253
Yngre Jernalder
To små sideskår, mindre end en fingernegl, og noget smulder. Ingen bevaret overflade, men godset er hhv. rødbrunt og
gråsort. Magringen er ikke synlig. A2345.
Anlæg: A2345
X254
Yngre Jernalder
Et større og en 10-11 mindre skår, mindre end en fingernegl. Det store skår er lyst gråbrunt i overfladen,
mellemgråbrunt i skærven, og mellemgroft magret med knust sten. A2366.
Anlæg: A2366
X255
Yngre Jernalder
Mulig slibesten. En finkornet granitsten med én meget glat flade. De øvrige flader er knust og derefter ubearbejdede.
Cirka knytnævestor. A2376, fladen.
Anlæg: A2376
X256
Yngre Jernalder
Sten af sedimentær bjergart, på størrelse med et halvt æble, ingen meget tydelige knusemærker. A2232
Anlæg: A2232
X257
Stenalder
Vingeafslag med tydelig slagbule, lidt cortex. Bagsiden er arret efter et helt parallelt afslag. Uhomogen grå senon af ret
dårlig kvalitet. Felt T, løsfund.
Anlæg: Løsfund
X258
Oldtid
"skraber?". Frostsprængt flint, næsten totalt omdannet. Felt U, A2126. Der er tale om naturflint.
Anlæg: A2126
X259
Oldtid
Sideskår, rødbrun skærv, Den ene bevarede side er gråsort, sandsynligvis indersiden (synes let konkav). Den anden side
er næppe bevaret, og den modstående flade er snarere eksponeret skærv. Magringen er ikke synlig. A2142.
Anlæg: A2142
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X260
Neolitikum
Flintbor, skivebor, lavet på et stort, femkantet afslag, retouchering langs tre sider (venstre, bund og højre), Slagbule,
cortex, tre parallelle ar på yggen, måske fra de tidlige stadier af en præpareret blok. Mellemgrå senon, Vang Petersen
daterer typen fra Ertebølle til Bronzealder. A2018.
Anlæg: A2018
X261
Neolitikum
To skår, rimeligvis af to forskellige kar. Det ene er gråsort til rødgråt på ydersiden, gråsort i skærven og på indersiden,
fintmagret med knust granit, det andet er lyst gulgråt på inderside og i skærv, uden bevaret yderside, groft magret med
knust granit. A2018.
Anlæg: A2018
X262
Neolitikum
Fire irregulære afslag, alle med slagbule og cortex, de tre sandsynligvis tilfældige; to stykker debritage. A2018.
Anlæg: A2018
X263
Oldtid
Et stykke frostsprængt flint. A2021
Anlæg: A2021
X264
Oldtid
Tre grove afslag, muligvis naturprodukter. Alle med cortex, slagbule. De to rimeligvis fra samme blok, men kan ikke
gensammensættes. Brun (2) hhv. mørkgrå, god senon. A2024.
Anlæg: A2024
X265
Oldtid
Mulig knusesten. En ret grovkornet granitsten med afskallinger eller knusespor langs flere kanter. A2025.
Anlæg: A2025
X266
Oldtid
16 sideskår, lyst gråt til gråbrunt gods, tilsvarende yderside. Indersiden er for 9 skår lys grå til gråbrun, for et ikke
bevaret, og for de sidste seks gråsort til sort. Et enkelt skår udviser en markant farveforskel mellem gyldenbrun yderside
og sort inderside. Alle er let magret med knust granit. A2042.
Anlæg: A2042
X267
Bronzealder
Ni ornamenterede sideskår. De syv er ornamenteret med en pålagt eller snarere udtrykket liste, de sidste to med indtryk
af en beviklet stang. Dette sidste element er karakteristisk neolitisk, hovedsageligt kendt fra Klintebakke og
Blandebjerghorisonterne (TN), mens den kraftige liste ikke er typisk neolitisk. Sådanne lister kendes bl.a. fra
bronzealderkeramik. Godset er gråbrunt hhv. gulbrunt i overflade og skærv. Skår med liste er let magret med knust
granit, skår med beviklet stang er mellemtungt magret med sand. A2042
Anlæg: A2042
X268
Bronzealder
Brændt ler.
Anlæg: A2042
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X269
Bronzealder
Brændt ler.
Anlæg: A2042
X270
Bronzealder
En skraber, tre flækker, 12 afslag, otte stykker naturflint. Tre afslag savner tydelig slagbule, ellers har alle antropogene
stykke dette. To flækker og 8 afslag har cortex. En flække og et afslag har regulære flækkear på ryggen, yderligere et
afslag og skraberen har irregulære ar. Disse fire stykker stammer rimeligvis fra præparerede blokke. Efter flinten er der
tale om mindst tre forskellige blokke (grå senon i fire nuanncer, god til meget god kvalitet, lys grå danien). Den
antropogene flint som helhed repræsenterer mindst fem blokke, men to af disse kan have været upræparerede.
Skraberen er lavet på et afslag med cortex. På ryggen ses flere ar oppefra, rimeligvis fra præparation af blokken, men
den nedre æg er tydeligt retoucheret. Retoucheringen er bevidst, ikke brugsretouche, og slået fra forsiden. Den dækker
ca. 1/3 af skraberens kant. A2042.
Anlæg: A2042
X271
Bronzealder
Brændt knogle, 5 g. A 2042
Anlæg: A2042
X272
Bronzealder
Brændt ler fra snit 1
Anlæg: A2042
X273
Bronzealder
Fem flækker, en knækket flække, 15 afslag og to tvivlsomt identificerede, mulige afslag, og 15 stykker naturflint,
rimeligvis forstsprængt. Der er tydelig slagbule på tre flækker, den knækkede flække og femten afslag. To flækker
savner tydelig slagbule,Tre flækker og otte afslag har cortex. En flække, den knækkede flække, og tre afslag har
tydelige parallelle ar på ryggen, som viser, at de stammer fra præparerede blokke. Den knækkede flække er malet rød på
ryggen, rimeligvis ved opmærkning af målepunkter. De antropogene stykker stammer fra mindst 11 forskellige blokke,
heraf de ni senon af svingende kvalitet. Blokke af dårlig kvalitet synes sjældent anvendt mere end én gang. Fra dette xnummer er udskilt X274 bor, X275 blok, og X276, flække med retouche. A2042 snit 1.
Anlæg: A2042
X274
Bronzealder
Skivebor. Lavet på et afslag, hvor proximalenden og slagbulen er bortretoucheret. Det er muligt, at også enden modsat
spidsen er retoucheret. Grov grå og sort uhomogen senon, en smule cortex. Peter Vang Petersen daterer skivebor til
hele perioden Ertebølle til bronzealder. A2042, snit 1
Anlæg: A2042
X275
Bronzealder
En lille kerne af en kanneleret blok. Flækkearrene er irregulære, men løber i hele blokkens længde. Bagsiden er meget
irregulær, snarere frostsprængt. Gulbrun senon, tydeligvis ikke af højeste kvalitet, men udnyttet til blokken var slidt op.
Der er afslag af tilsvarende flint i X273, men hvis de stammer fra denne blok, er de slået, dengang den var meget større.
Som blokken er bevaret nu, er det næppe muligt, at holde den fast, og efterlade plads på platformen til et slag. A2042,
snit 1.
Anlæg: A2042
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X276
Bronzealder
Retoucheret flække. En ret grov flække, tilsyneladende ikke knækket, men uden slagbule, tilsyneladende en
frostafsprængning forårsaget af en urenhed i flinten. Langs den ene æg ses en ret jævn retouche, evt. brugsretouche.
Cortex på hele bagsiden. A 2042, snit 1.
Anlæg: A2042
X277
Bronzealder
21 sideskår, ret ensartede, rimeligvis fra samme kar: gråsort inderside, lysbrun yderside, skærven tofarvet, som siderne,
magret let med knust granit. A2042, snit 2
Anlæg: A2042
X278
Bronzealder
To randskår, så forskellige, at de må stamme fra to forskellige kar. Det tykke skår har gråbrun inderside, gulbrun
yderside, tofarvet skærv, og er groft magret med knust granit. Det tynde skår ligner keramikken fra X277: gråsort
inderside, lysbrun yderside, skærven tofarvet, som siderne, magret let med knust granit. Det tykke skår har en enkelt,
skrånende rand, let fortykket, med flad overkant. Det tynde kar har en rundet kant. Langs halvdelen af skåret ses en
rille parallelt med kanten. Den rundende kantprofil i sig selv kan ikke dateres. Alt dekoreret keramik fra gruben er
imidlertid bronzealder. A2042, snit 2
Anlæg: A2042
X279
Bronzealder
Lille sideskår, ornamenteret med to parallelle, afbrudte linjer. Skærven er sort grå, indersiden sortgrå, ydersiden
rødbrun. Let magret med knust granit. Fragmentet er for lille til nogen pålidelig datering af ornamentet. A2042, snit 2.
Anlæg: A2042
X280
Bronzealder
Tre ornamenterede sideskår. Det første er ornamenteret med hængende buer udført med snoromvundet stang, et
karakteristisk neolitisk ornament. Dette skår er mellembrunt i skærv og flade, groft magret med knust granit. Det andet
skår er ornamenteret med parallelle linjer. Dette skår er meget tykkere end det første, med gul yderside, gråsort
inderside og tofarvet skærv. Ornamentet kunne være linjer fra halsen til skulderen, som de kendes fra neolitisk keramik.
Det tredje skår er ornamenteret med en linje, afbrudt, svarende til X279, og måske til det andet skår. Skærven og
ydersiden er gul, indersiden ikke bevaret. Rimeligvis stammer disse skår fra to kar, begge neolitiske. A2042.
Anlæg: A2042
X281
Bronzealder
To skår af en lille hank/ophængsknop med hul, muligvis fra samme hank. Ganske ukarakteristisk form, ikke daterende.
Sådanne knopper kendes fra neolitikum og romersk jernalder. A2042.
Anlæg: A2042
X282
Bronzealder
Fire randskår af mindst tre forskellige kar. To skår har mørk gråbrun skærv og inderside, gulbrun yderside, de øvrige
har lys gulgråbrun skærv og side. Det ene af disse er væsentligt kraftigere i godset end det andet. Alle er let magret med
knust granit. Randprofilen på de første to skår er afrundet, på det tredje flad, og på det fjerde savnes for meget af
indersiden til, at dette kan afgøres. Disse profiler er ikke daterende. A2042.
Anlæg: A2042
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X283
Bronzealder
Tre skår af lerskive(r). Godset er ret forskelligt, men det er uklart, hvor meget dette er påvirket af postdepositionelle
forhold. To skår har lys gul skærv og flader, med kraftig magring med knust granit synlig, også i fladen, mens det tredje
er lidt mørkere, gulbrunt, med en mindre synlig, jævn magring med knust granit. Ingen dekoration. Kantens krumning
antyder en oprindelig diameter på ca 16 cm. A2042.
Anlæg: A2042
X284
Bronzealder
Skår af flere forskellige kar. 15 skår er gule på ydersiden, sorte på indersiden, med tilsvarende tofarvet skærv. Fem skår
er gråsorte overalt. Fire har gråsort skærv og inderside men lysere gråbrun yderside. To er rødbrune overalt, og et er
rødbrunt på ydersiden, sort på indersiden, og meget tyndvægget. Alle disse er let magret med knust granit. 25 er for små
til beskrivelse. Især forskellene i godstykkelse viser, at der er tale om mere end et kar. A 2042.
Anlæg: A2042
X285
Bronzealder
Tilsyneladende afsatsen til en hank. Skærv og flade er gråsort, let magret med knust granit. Udaterbar. A2042.
Anlæg: A2042
X286
Bronzealder
Et lille skår med sortgrå inderside og brungul yderside. Det er ikke klart, hvorfor det er identificeret som en bund.
A2042.
Anlæg: A2042
X287
Bronzealder
Tolv randskår, flere forskellige tykkelser, flere forskellige kar. Rundede profiler, gråsort, brungul og rødbrun i alle
tænkelige kombinationer. Let magret med knust granit. A2042.
Anlæg: A2042
X288
Bronzealder
To fragmenter af lerskive/bageplade som X283. Disse fragmenter er grågule, let magret med knust granit. Krumningen
antyder en diameter på 20 cm, med det forbehold, at ikke alle lerplader er helt cirkulære. De kunne stamme fra det
samme stykke som (nogle af) skårene i X283. A2042.
Anlæg: A2042
X289
Bronzealder
Tre skår af kar med ganske tynde rande. I hvert fald to af disse skår stammer rimeligvis fra det samme kar. Det tredje
skår er lidt afvigende i farve, men kan også stamme fra dette kar. De to ens skår er lysgråbrune i skærv og flade, det
tredje er meget mørkt, sortbrunt. Alle tre er let magret med meget fint knust granit eller groft sand. A2042 snit 1
Anlæg: A2042
X290
Bronzealder
Endnu et fragment af en lerskive/låg som de groftmagrede i X283, lys gul skærv og flader, med kraftig magring med
knust granit synlig, også i fladen. Rimeligvis fragment af samme stykke. A2042, snit 1.
Anlæg: A2042
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X291
Neolitikum-Neolitikum
Et fragment som X290: muligvis et randskår, men snarere endnu et fragment af en lerskive som de groftmagrede i
X283, lys gul skærv og flader, med kraftig magring med knust granit synlig, også i fladen. Rimeligvis fragment af
samme stykke. A2042, 104/104.
Anlæg: A2042
X292
Bronzealder
Tre randskår af mindst to forskellige kar, et rødbrunt med meget tynd, rundet rand, og et lysgråt med kraftigere rand.
Begge mellemmagret med knust granit. A2042, 104/104
Anlæg: A2042
X293
Bronzealder
41 sideskår af flere forskellige kar. 25 skår er for små til beskrivelse. De øvrige omfatter et tyndvægget, kar med dårlig
bevaret yderside, sortgrå inderside og skærv, brungul yderside, meget groftmagret med knust granit; et (andet?) meget
tyndvægget kar med brungul yderside og sortgrå inderside, let magret med knust granit; et tykvægget kar med rødbrun
yderside og mørk grå inderside og skærv, let magret med knust granit; og et kar med en vægtykkelse ind imellem disse,
med grå yderside og inderside, og rødbrun skærv, let magret med knust granit. Der er altså skår af mindst tre, måske fire
kar. A2042, snit 1.
Anlæg: A2042
X294
Bronzealder
32 sideskår. 10 af disse er for små til beskrivelse. De resterende kan opdeles i tre eller fire vægtykkelser, svarende til 34 forskellige kar. Alle er let magret med knust granit. Det tykkeste kar har gråsort skærv, brungul inder- og yderside.
Det næst tykkeste har gråsort inderside og rødgrå yderside, tofarvet skærv. Andre skår har samme tykkelse men gulgrå
yderside, grå inderside, tofarvet skærv, måske et andet kar. Det tyndeste kar har gulgrå yderside, gråbrun inderside,
gråbrun skærv. A2042, 104/104
Anlæg: A2042
X295
Bronzealder
138 ukarakteristiske sideskår. Skærven er gulgrå, gråsort, rødbrun eller grå, og samme farver findes på yder og
indersider. Alle skår med gulgrå skærv har gulgrå yderside. Alle skår med gråsort skærv har gråsort inderside. Skår med
rødbrun skærv kan have rødbrun, grå eller gråsort inderside, grå eller rødbrun yderside. Alle skår er let magret med
knust granit. Variationer i godstykkelsen viser flere forskellige kar, mindst tre. A2042.
Anlæg: A2042
X296
Bronzealder
Fem fragmenter lerskive som X283, lys gul skærv og flader, med kraftig magring med knust granit synlig, også i fladen,
et af disse et kantfragment, de øvrige genkendt alene på godset. A2042
Anlæg: A2042
X297
Bronzealder
Tolv skår, rimeligvis fra samme kar. mørk gråbrun til sort brun skærv og yderside, mellemmagret med knust granit,
meget mørk indeside, sortbrun. Ornamenteret med parallelle linjestykker, rimeligvis linjer fra halsen til midt på
skulderen af et tragtbæger i Klintebakkestil eller lignende. A2042, snit 1.
Anlæg: A2042
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X298
Bronzealder
Otte skår, tre forskellige grupper: fem med parallelle linjestykker, rimeligvis de parallelle lodrette linjer fra hals til
skulder, der kendes fra Klintebakkestil; to skår med en tynd, pålagt eller fremmodeleret liste, jf. X267: og et
uornamenteret (?). Godset varierer i farven, og blandt skårene med stregornament også i tykkelsen. Selvom de deler
ornament stammer de derfor næppe fra samme kar (og ingen fra samme kar som X287). I de stregornamenterede er
godset rødbrunt, gråbrunt og gråsort på forskellige skår, gråsort især på indersiden, gråbrunt og rødbrunt i skærv og
yderside. Skår med liste er gråsorte i skærv og inderside, brungule på ydersiden. Det uornamenterede skår er rødbrunt i
skærv og på yderside, gråsort på indersiden. Alle er let magret med knust granit. A2042, 104/104.
Anlæg: A2042
X299
Bronzealder
Et lille, intakt øre på et randskår. Rundt om øret er skåret dækket af et tæt ornamentmønster af parallelle, vandrette
linjer indtrykket med beviklet stang. Dette ornament er karakteristisk for MN I-II. Gråbrunt gods, groft magret med
knust granit, rundet profil. A2042.
Anlæg: A2042
X300
Bronzealder
Randskår med spredte lodrette indtryk af en beviklet stang, firkantet profil, rødbrundt gods i skærv og flade, let magret
med knust granit. Mellemneolitisk ornament. A2042.
Anlæg: A2042
X301
Bronzealder
40 skår, i hvert fald otte forskellige ornamenter: Syv skår med pålagt eller fremmodeleret liste; skærven er gråbrun, let
magret med knust granit, ydersiden er brungul, gulbrun eller mørk gråbrun, indersiden gråbrun eller mørk gråbrun.
Listerne har på alle skår samme dimensioner, og skårene kan på tykkelse deles i to grupper, fem tykke skår med lysere
gods, to tynde med mørkere. Det vurderes, at disse stammer fra mindst to forskellige kar. Jeg har ikke kunne finde
paralleller til dette ornament i litteraturen, men det findes flere steder i A2042. Fire grupper er ornamenteret med
parallelle, formentligt lodrette linjer: Et skår er ornamenteret med meget kraftige linjer, nærmest ribber. Endnu et skår
har et element, der kan være den nederste rest af et sådant element. I begge tilfælde er godset mørkt gråbrunt i skærv og
flade, ganske let magret med knust granit. Der er formentlig tale om et tidligneolitisk tragtbæger med bugstribning
afbrudt under skulderen. Otte skår viser et ornament med tynde, lige, parallelle indridsede streger. Yderlige fire små
skår viser tilsvarende streger, men er for små til, at sammenhængen kan erkendes. Disse stammer rimeligvis også fra
denne gruppe. Skærven er gråbrun til brunsort, let magret med knust granit ydersiden er brungul, lys eller mørk gråbrun,
indersiden typisk sortbrun, i et enkelt tilfælde brungul. Forskelle i godstykkelse antyder mindst tre kar, et meget
tykvægget brungult, et mellem tykt gråbrunt og et tyndvægget meget mørkt brunt kar. Dekorationselementet er typisk
for TN men findes også i MN. Fire skår er dekoreret med indridsede, nogenlunde parallelle men meget uregelmæssige
streger af forskellig længde. ydersiden er brungul, mørk grå eller mørk gråbrun, indersiden grå, gulbrun eller mørk
gråbrun, skærven tofarvet grå og brungul, grå, eller mørk gråbrun. Tykkelsen viser mindst tre kar, et lyst, tykvægget, et
gråt mellemtykt, og et mørkt tyndvægget kar. De skæve lijer er mest typsike for MN. Otte kar er ornamenteret med lige
så skødesløst indridsede streger, indridset med et bredere instrument. Ydersiden er rødbrun til gulgrå, inderside grå til
brunsort, skærven grå til brunsort let eller mellemmagret med knust granit. Tykkelsen antyder tre kar, to forskellige
tykvæggede kar med lyst gods og et tyndvægget kar med mørkt gods. Dateringen er formentlig MN. Tre grupper er
ornamenteret med snor: Tre skår er ornamenteret med hængende buer i snor. Der er hhv. 8, 9 og 4 buer vandret. Et af
disse skår er et randskår, som viser, at der over buerne er to vandrette rækker snoraftryk. Ydersiden er lys gråbrun,
indersiden gråsort, skærven lys grå, let magret med knust granit. Alle disse skår har samme tykkelse og formodes at
stamme fra samme kar. Ornamentet er karakteristisk for MN I. Fire skår er ornamenteret med tæt stillede, parallelle,
lige snorindtryk. På et af disse er der bevaret to grupper sådanne, i rette vinkler på hinanden. Rimeligvis har dette kar
været ornamenteret med et omløbende, vandret bånd, og en frise af lodrette snorindtryk under dette. Ydersiden er
rødbrun, i et tilfælde lys gråbrun, inderside og skærv er mørk gråbrun, skårene er let magret med knust granit, og
jævntykke. Alle stammer rimeligvis fra samme kar, men næppe samme som ovenstående gruppe, både ud fra
godstykkelse og ornament. Sen TN? Et sidste skår er ornamenteret med adskilte, dobbelte rækker af snorindtryk.
Godset er mørkt gråbrunt i skærv og flade, magringen ikke synlig, og krumningen ganske lille. Vægtykkelser er større,
end i de to ovenstående grupper. Tidlig MN? Det meste af keramikken er utvivlsomt neolitisk. Der er stykker med en
ret sikker datering til TN og andre med en ret sikker datering til MN. Det synes derfor rimeligt, at datere deponeringen
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til sen TN og tidlig MN. Det er værd at bemærke, at der i flere af ornamentgrupperne er tegn på tykvæggede lyse kar
og tyndvægede mørke kar. Ud fra ornamenterne er der næppe tale om de samme kar. Den systematiske forskel er
snarere teknisk, de tyndvæggede kar er brændt eller brugt på en anden måde end de tykvæggede, og dette giver et
anderledes gods. Jeg vurderer derfor, at der er skår af 15 forskellige dekorerede kar i denne samling. Andre skår af
nogle af de samme kar er fundet andre steder i A2042.
Anlæg: A2042
X302
Bronzealder
To afslag, det ene rimeligvis naturligt frostsprængt flint, det andet med slagbule, lidt cortex, irregulære ar på ryggen,
mørkgråbrun senon af god kvalitet men med mange urenheder. A2042, snit 2.
Anlæg: A2042
X303
Bronzealder
En lille stump knogle, hvid yderside, sort kerne, brændt? 4 g. A2042, snit 1
Anlæg: A2042
X304
Bronzealder
A2042.
Anlæg: A2042
X305
Bronzealder
Tre skår, af tre forskellige kar: lys rødbrun yderside, tofarvet skærv, gråbrun inderside, let magret med knust granit;
samme beskrivelse, men tyndere; gråsort yderside og skærv, lys gråsort inderside, ingen synlig magring, tyndere en de
to øvrige. A2042.
Anlæg: A2042
X306
Bronzealder
46 sideskår, ret ens i godset, men ud fra tykkelsen nok to kar. Gulbrun eller sortgrå yderside, sortgrå skærv og inderside,
let magret med knust granit. A2042 v. 500.
Anlæg: A2042
X307
Bronzealder
Et lille sideskår med pålagt eller opmodeleret liste, brungul yderside, gråbrun skærv og inderside, let magret med knust
granit. A2042 v. 500.
Anlæg: A2042
X308
Bronzealder
Flække og afslag, begge med synlig slagbule, cortex, uden regelmæssige ar. Fra samme blok af mørk gråbrun, god
senon. A2042, v. 500.
Anlæg: A2042
X309
Bronzealder
Et lille randskår, rundet rand, mørk brungrå yderside, skærv og inderside, let magret med sand eller meget fint knust
granit. Stykket er registreret som ornamenteret, men det er ikke meget tydeligt hvorfor. Måske er der en pålagt liste 15
mm under randen, men denne er i så fald meget slidt. Bemærk, at flere af de andre skår med pålagt liste helt tydeligt har
siddet mere end 15 mm under randen. Udateret. A2042.
Anlæg: A2042
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X310
Bronzealder
To sideskår, begge med gråbrun skærv og yderside, det ene med gråbrun, det andet med sortbrun inderside. To
tykkelser. Begge let magret med knust granit. A2042
Anlæg: A2042
X311
Bronzealder
Skår som X309. Lille randskår med fortykning ca. 15-20 mm under randen, Dette er ikke et ornament men en
funktionel detalje, og skal ikke sammenlignes med de listeornamenterede skår fra samme kontekst. Gulgrå yderside,
gråbrun skærv og inderside, let magret med knust granit. A2042.
Anlæg: A2042
X312
Oldtid
Et lille ukarakteristisk sideskår, lys rødbrun yderside, sortbrun inderside, tofarvet skærv, mellemmagret med knust
granit, udateret. v. 1025. Løsfund.
Anlæg: Løsfund
X313
Stenalder
Flække med slagbule, ingen cortex, to parallelle ar på ryggen, lys grå senon. v 1175. Løsfund.
Anlæg: Løsfund
X314
Stenalder
Lille skraber lavet på et afslag, Slagbule, retouchering langs halvdelen af æggen (klokken 4 til klokken 10),
uregelmæssig bagside med en smule cortex, ret grov mørk danien. Vådbundsaflejring ved 2530. Løsfund.
Anlæg: Løsfund
X315
Stenalder
Lang smal flække med slagbule, tre parallelle ar på ryggen lidt cortex parallelt med disse, ret dårlig senon fuld af
urenheder og fossiler. Slået af ydersiden af en præpareret blok. v. 3571, 110 øst for linje. Løsfund.
Anlæg: Løsfund
X316
Stenalder
Tolv stykker flint: tre flækker, syv afslag, to stykker natur. Flækker: stor, irregulær flække med slagbule, to parallelle
flækkear på ryggen, lidt cortex på spidsen, grågul senon af lav kvalitet; en flække med slagbule, fire parallelle flækkear
på ryggen, rødbrun senon af høj kvalitet; en skæv flække uden tydelig slagbule, tre parallelle flækkear på ryggen lys grå
senon af god kvalitet. Afslag: alle med slagbule (i et tilfælde meget diffus/svag, og derfor tvivlsom); fire med cortex,
og en med sekundær cortex af omdannet flint. Der er slået afslag af bagsiden efter flinten var patineret. Et afslag har
systematiske flækkear på ryggen, et andet systematiske afslagsar. De øvrige har irregulær ryg. Fire afslag af gulbrun
danien, et af mørkbrun senon, to af sort senon, alle af rimelig til god kvalitet. Den antropogene flint stammer fra
mindst fem forskellige blokke. Løsfund fra bunke i vest.
Anlæg: Løsfund
X317
Stenalder
Tilsyneladende en skraber lavet på en frostskive. Der er ingen slagbule, og der er cortex på den ene side (herefter
"bagsiden"). Stykket synes frostsprængt ud fra en stor, central urenhed, men har en lige kant (herefter "topppen").
Kraftig retouchering langs i hvert fald halvdelen af omkredsen (klokken 2 til 8), let retouche, muligvis brugsretouche
langs toppen (11-2), knusninger, muligvis naturlige langs resten af kanten (8-11). Den producerede æg synes helt
igennem anvendelig som skraberæg. Løsfund.
Anlæg: Løsfund
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X318
Stenalder
Lille flække med slagbule, to parallelle flækkear på ryggen, kraftigt patineret senon, rimelig kvalitet. Løsfund felt F, O
eller P.
Anlæg: Løsfund
X319
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A201
X320
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A201
X321
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A201
X322
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A215
X323
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A216
X324
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A219
X325
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A221

X326
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A321
X327
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A332
X328
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A341
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X329
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A349
X330
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A405
X331
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A416
X332
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A419
X333
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A420
X334
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A421
X335
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A422
X336
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A424
X337
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A425
X338
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A426
X339
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A434
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X340
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A439
X341
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A440
X342
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A447
X343
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A451
X344
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A452
X345
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A461
X346
Udateret
Trækulsprøve fra snit 4 lag 2.
Anlæg: A502
X347
Udateret
Trækulsprøve fra snit 1.
Anlæg: A502
X348
Udateret
Mørt træ.
Anlæg: A504
X349
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A512
X350
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A545
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X351
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A550
X352
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A801
X353
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A806
X354
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A807
X355
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A811
X356
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A813
X357
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A814
X358
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A821
X359
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A832
X360
Trækulsprøve.
A918
Anlæg: A918
X361
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A919
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X362
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A919
X363
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A1008
X364
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A1012
X365
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A1014
X366
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A1021
X367
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A1022
X368
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A1027
X369
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A1109
X370
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A1110
X371
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A1114
X372
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A1116
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X373
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A1121
X374
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A1402
X375
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A1402
X376
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A1408
X377
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A1413
X378
Udateret
Trækulsprøve fra snit IV.
Anlæg: A1415
X379
Udateret
Trækulsprøve fra snit VII.
Anlæg: A1415
X380
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A2025
X381
Udateret
A2025 lag 1
Anlæg: A2025
X382
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A2026
X383
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A2042
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X384
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A2515
X385
Udateret
Trækulsprøve, IV B.
Anlæg: A1415
X386
Stenalder
Sideskår, 20 x 14 mm. Gråbrunt gods. Der ses lidt rødbrun farve på ydersiden. Fint magret. Felt HA.
Anlæg: A807
X387
Jernalder.
En lille stump lettere brændt knogle. Human.
Anlæg: A2403
X388
Jernalder
Små stumper af brændt knogle. Human.
Anlæg: A2404
X389
Jernalder
Små stumper af brændt knogle. Human.
Anlæg: A2407
X390
Jernalder
Ganske små stumper af keramik. Halvgroft magret. Lys rødbrun farve.
Anlæg: A2405
X391
Jernalder
En pose (112 g) med små, mere eller mindre brændte, knogler. Humane.
Anlæg: A2405
X392
Yngre Jernalder
Ravperle. En nærmest ellipseformet perle, der er slebet flad på langsiderne. Længde: 18,5 mm Bredde: 14,5 mm
Tykkelse: Lidt tykkere i den ene ende, end i den anden ende. 6,5 og 8 mm. Hullet er ca. 4,5 mm i diameter, og er en
smule ovalt. Farven er rødbrun og der ses et par afsprængninger i overfladen. Holdes perlen op mod lyset ses et
celleagtigt mønster.
X393
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A2407
X394
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A2203
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X395
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A2220
X396
Oldtid
Brændt ler.
Anlæg: A2042
X397
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A2209
X398
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: 2322
X399
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A2020
X400
Udateret
Brændt ler.
Anlæg: A2018
X401
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A2319
X402
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A2326
X403
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A2505
X404
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A2536
X405
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A2376
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X406
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A2349
X407
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A2501
X408
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A2323
X409
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A2041
X410
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A2039
X411
Udateret
Trækulsprøve.
Anlæg: A2315
X412
Udateret
Fra jordprøve lag (1), øverste lag.
Anlæg: A424
X413
Udateret
Fra jordprøve lag (2), nederste lag.
Anlæg: A424
X414
Udateret
Fra jordprøve lag (1), øverste lag.
Anlæg: A419
X415
Udateret
Fra jordprøve lag (2), nederste lag.
Anlæg: A419
X416
Udateret
Af jordprøve fra tagbærende stolpe.
Anlæg: A2324
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X417
Udateret
Af jordprøve fra tagbærende stolpe. Stolpesporets bund.
Anlæg: A2326
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Tegningsliste
Tegnin
g
T1

Målestok
1:20

Type

Anlæg

Beskrivelse

Dato

Tegner

Profiltegning

Nanna Holm
Bendtsen

1:20

Profiltegning

Anlæg i
søgegrøft
Etape 1
Anlæg i
søgegrøft
Etape 2

26-052010

T2

27-052010

Kasper Wurr
Stjernqvist

T3

1:20

Profiltegning

Nanna Holm
Bendtsen

1:20

Profiltegning

Anlæg i
søgegrøft
Etape 2
Anlæg i
søgegrøft
Etape 2

28-052010

T4

28-052010

Nanna Holm
Bendtsen

T5

1:50

Plantegning

T6

1:50

Plantegning

A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,
A10,A11,A12,A13,A14,A15,A1
6,A17,A18
A2001,A2002,A2003,A2004,A2
005,A2006,A2007,A2008,A2009
,A2010,A2011,A2012,A2013,A2
014,A2015,A2016,A2018
A2035,A2036,A2037,A2038,A2
039,A2040,A2041,A2042,A2043
,A2044
A2017,A2019,A2020,A2021,A2
022,A2024,A2025,A2026,A2027
,A2028,A2029,A2030,A2031,A2
032,A2033,A2034
A2400,A2401,A2402,A2403,A2
404,A2405,A2406,A2407
A2408,A2409

T7

1:20

Profiltegning

16-062010
16-062010
23-062010

Kasper Wurr
Stjernqvist
Kasper Wurr
Stjernqvist
Mass Hoydal

T10

1:50

Plantegning

Bo Jensen

T11

1:50

Plantegning

T12

1:50

Plantegning

T13

1:50

Plantegning

08-062010
09-062010
08-062010
08-062010

T14

1:20

Profiltegning

T15

1:20

Profiltegning

10-062010
09-062010

Nanna Holm
Bendtsen
Bo Jensen

T16

1:50

Plantegning

Bo Jensen

T17

1:50

Plantegning

T18

1:50

Plantegning

T19

1:20

Profiltegning

T20

1:20

Profiltegning

T21

1:20

Profiltegning

T22

0

Diverse

08-062010
08-062010
08-062010
10-062010
10-062010
10-062010
10-062010

T23

1:50

Plantegning

15-062010

Bo Jensen

Etape 2, Felt
R.
Etape 2, Felt
R.
A2400,A2401,A2402,A2403,A2 Etape 2, Felt
404,A2405,A2406,A2407,A2408 R.
,A2409
A118,A119,A120,A121,A124,A Etape 1, Felt
125
A.
A118,A119,A120,A121,A124,A Etape 1, Felt
125,A215
A.
A113,A114,A115,A116,A117
Etape 1, Felt
A.
A101,A102,A103,A104,A105,A Etape 1, Felt
106,A107,A108,A109,A110,A11 A.
1,A112
A101,A105,A106,A214,A216,A Etape 1, Felt
217,A218
A.
A107,A108,A109,A110,A111,A Etape 1, Felt
112,A113,A114,A115,A116,A11 A.
7
A213,A215,A216,A217,A218
Etape 1, Felt
B.
A201,A206,A207,A208,A209,A Etape 1, Felt
210,A211,A212,A214,A218
B.
A201,A202,A203,A204,A205,A Etape 1, Felt
206
B.
A202,A203,A208,A210,A212
Etape 1, Felt
B.
A202,A211,A213
Etape 1, Felt
B.
A102,A103,A104,A201,A204,A Etape 1, Felt
205,A206,A207,A209,A211
B.
Etape 1,
Feltbeskrivels
e Felt B.
A2101,A2102,A2103,A2104,A2 Etape 2, Felt
105,A2106,A2107,A2108,A2109 U.
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Bo Jensen
Pernille Sloth
Kasper Wurr
Stjernqvist
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Bo Jensen
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T24

1:50

Plantegning

T25

1:50

Plantegning

T26

1:20

Profiltegning

T27

1:20

Profiltegning

T28

1:20

Profiltegning

T29

1:20

Profiltegning

T30

1:20

Profiltegning

T31

1:20

Profiltegning

T32

1:50

Plantegning

T33

1:50

Plantegning

T34

1:20

Profiltegning

T35

1:20

Profiltegning

T36

1:20

Profiltegning

T37

1:20

Profiltegning

T38

1:50

Plantegning

,A2110,A2111,A2112,A2113,A2
114,A2115,A2117,A2118,A2119
,A2120,A2122,A2123,A2124,A2
125
A2126,A2127,A2128,A2129,A2 Etape 2, Felt
130,A2132,A2133,A2134,A2135 U.
,A2136,A2137,A2138,A2139,A2
140,A2141,A2142,A2143,A2144
,A2145,A2146
A2146,A2147,A2148
Etape 2, Felt
U.
A2101,A2102,A2103,A2104,A2 Etape 2, Felt
105,A2106,A2107,A2108,A2109 U.
,A2110,A2111,A2112,A2113,A2
114,A2115,A2117
A2118,A2119,A2120,A2122,A2 Etape 2, Felt
123,A2124,A2125,A2199
U.
A2127
Etape 2, Felt
U.
A2126,A2128,A2129,A2133,A2 Etape 2, Felt
144,A2145,A2146,A2147,A2148 U.
A2130,A2132,A2142
Etape 2, Felt
U.
A2135,A2136,A2137,A2138,A2 Etape 2, Felt
140,A2141,A2143
U.
A2228,A2229,A2230,A2232,A2 Etape 2, Felt
233,A2234,A2235,A2236,A2237 T.
,A2238,A2239,A2240,A2241,A2
242,A2243,A2244,A2245,A2246
,A2247,A2248
A2200,A2201,A2202,A2203,A2 Etape 2, Felt
204,A2205,A2206,A2207,A2208 T.
,A2209,A2210,A2211,A2212,A2
213,A2214,A2215,A2216,A2217
,A2218,A2219,A2220,A2221,A2
222,A2223,A2224,A2225,A2226
,A2227,A2231,A2249
A2200,A2201,A2202,A2203,A2 Etape 2, Felt
204,A2205,A2206,A2207,A2208 T.
,A2209,A2210,A2211,A2212,A2
213,A2214,A2215,A2216,A2217
,A2218,A2219,A2224,A2225,A2
226,A2227
A2228,A2236,A2245,A2247,A2 Etape 2, Felt
248
T.
A2220,A2221,A2222,A2223,A2 Etape 2, Felt
229,A2230,A2231,A2232,A2233 T.
,A2234,A2235,A2237,A2238,A2
241,A2249
A2139,A2239,A2240,A2242,A2 Etape 2, Felt
243,A2246
T.
A2300,A2301,A2302,A2303,A2 Etape 2, Felt
304,A2305,A2306,A2307,A2308 S.
,A2309,A2310,A2311,A2312,A2
313,A2314,A2315,A2316,A2317
,A2318,A2319,A2320,A2321,A2
322,A2323,A2370,A2371,K1
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15-062010

Bo Jensen

15-062010
16-062010

Bo Jensen

17-062010
18-062010
18-062010
17-062010
16-062010
16-062010

Bo Jensen

16-062010

Pernille Sloth

17-062010

Kasper Wurr
Stjernqvist

18-062010
18-062010

Kim
Christoffersen
Pernille Sloth

18-062010
16-062010

Bo Jensen

Bo Jensen

Bo Jensen
Bo Jensen
Kim
Christoffersen
Kim
Christoffersen
Pernille Sloth

Pernille Sloth

NÆSTVED MUSEUM
T39

1:50

Plantegning

T40

1:50

Plantegning

T41

1:50

Plantegning

T42

1:20

Profiltegning

T43

1:20

Profiltegning

T44

1:20

Profiltegning

T45

1:20

Profiltegning

T46

1:20

Profiltegning

T47

1:20

Profiltegning

T48

1:20

Profiltegning

T49

1:20

Profiltegning

T50

1:50

Skitse

T51

1:50

Skitse

T52

1:50

Skitse

T53

1:50

Plantegning

T54

1:50

Plantegning

T55

1:20

Profiltegning

T56

1:20

Profiltegning

T57

1:20

Profiltegning

T58

1:50

Plantegning

T59

1:50

Skitse

A2324,A2325,A2326,A2329,A2
330,A2331,A2332,A2333,A2334
,A2335,A2336,A2337,A2339,A2
341,A2342,A2377,A2378,K1
A2343,A2344,A2345,A2346,A2
347,A2348,A2349,A2350,A2352
,A2353,A2354,A2356,A2372,A2
373,A2374,A2375,K2,K3
A2357,A2358,A2362,A2363,A2
364,A2365,A2366,A2369,K2,K3
A2311,A2312,A2314,A2315,A2
319,A2326
A2301,A2306,A2307,A2308,A2
309,A2310,A2313,A2317,A2320
,A2329,A2334,A2370,A2371
A2303,A2305,A2318,A2323,A2
324,A2325,A2341,A2342,A2343
,A2344,A2345,A2346,A2357,A2
358,A2362,A2366,A2373
A2302,A2304,A2330,A2331,A2
332,A2333,A2377,A2378
A2350,A2352,A2353,A2354,A2
363,A2364,A2365,A2369,A2372
,A2375
A2347,A2348,A2376

Etape 2, Felt
S.

16-062010

Pernille Sloth

Etape 2, Felt
S.

16-062010

Pernille Sloth

Etape 2, Felt
S.
Etape 2, Felt
S.
Etape 2, Felt
S.

17-062010
21-062010
21-062010

Pernille Sloth

Etape 2, Felt
S.

21-062010

Kasper Wurr
Stjernqvist

21-062010
22-062010

Kim
Christoffersen
Pernille Sloth

22-062010
22-062010
22-062010
23-062010

Kim
Christoffersen
Bo Jensen

23-062010

Nanna Holm
Bendtsen

23-062010

Pernille Sloth

28-062010
29-062010
30-062010
29-062010
30-062010
05-072010

Bo Jensen

12-072010

Kasper Wurr
Stjernqvist

Etape 2, Felt
S.
Etape 2, K3 +
div. anlæg i
Felt S.
Etape 2, Felt
S.
A2339,A2341,A2349,A2356,A2 Etape 2, Felt
374
S.
A2300,A2321,A2322,A2335,A2 Etape 2, Felt
336,A2337
S.
A2311,A2312,A2315,A2319,A2 Etape 2,
324,A2326,K1,K2
beskrivelse af
K1 i Felt S.
Etape 2,
beskrivelse af
K2 i Felt S.
A708,K3
Etape 2,
beskrivelse af
K3 i Felt S.
A601,A602,A603,A604,A605,A Etape 1, Felt
607,A609
F.
A610,A611,A614,A615,A616,A Etape 1, Felt
617,A618,A619,A620
F.
A614,A615,A616,A617,A618,A Etape 1, Felt
619,A620
F.
A603
Etape 1, Felt
F.
A601,A602,A604,A605,A607,A Etape 1, Felt
609,A610,A611
F.
A701,A702,A703,A704,A705,A Etape 1, Felt
706,A707,A709,A710,A711,A71 G.
2,A713,A714,A715,A716,A717,
A718,A719,A720,A721,A722,A
723,K5
K5
Etape 1,
beskrivelse af
K4 i Felt G.
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Bo Jensen
Pernille Sloth

Bo Jensen
Bo Jensen

Pernille Sloth
Kim
Christoffersen
Bo Jensen
Nanna Holm
Bendtsen
Kim
Christoffersen

NÆSTVED MUSEUM
T60

1:20

Profiltegning

T61

1:20

Profiltegning

T62

1:20

Profiltegning

T63

1:50

Plantegning

T64

1:50

Plantegning

T65

1:20

Profiltegning

T66

1:20

Profiltegning

T67

1:20

Profiltegning

T68

1:50

Plantegning

T69

1:20

Profiltegning

T70

1:50

Plantegning

T71

0

Udgår

T72

1:50

Plantegning

T73

1:20

Profiltegning

T74

1:20

Profiltegning

T75

1:20

Profiltegning

T76

1:20

Profiltegning

T77

1:20

Profiltegning

T78

1:50

Plantegning

T79

1:50

Plantegning

T80

1:50

Plantegning

T81

1:20

Profiltegning

T82

1:20

Profiltegning

A701,A705,A706,A722,A723

Etape 1, Felt
G.
A702,A703,A704,A709,A710,A Etape 1, Felt
711,A713,A719,A720
G.
A707,A708,A712,A714,A715,A Etape 1, Felt
716,A717,A718
G.
A801,A802,A803,A804,A805,A Etape 1, Felt
806,A807,A811,A812,A813,A81 Ha.
4,A815,A816,A817,A818
A819,A820,A821,A822,A823,A Etape 1, Felt
824,A825,A826,A827,A833
Ha.
A805,A822,A824,A825,A826
Etape 1, Felt
Ha.
A801,A802,A807,A816,A821,A Etape 1, Felt
823,A827,A833
Ha.
A803,A804,A806,A811,A812,A Etape 1, Felt
813,A814,A815,A817,A818,A81 Ha.
9,A820
A828,A829,A830,A831,A832
Etape 1, Felt
Hb.
A828,A829,A830,A831,A832
Etape 1, Felt
Hb.
A900,A901,A902,A903,A904,A Etape 1, Felt
905
I.
T-nummer ej
anvendt
A900,A906,A907,A908,A909,A Etape 1, Felt
910,A911,A912,A913,A914,A91 I.
5,A916,A917,A918,A919,A920,
A921
A903,A906,A907,A908,A909,A Etape 1, Felt
910,A911,A915,A917,A918,A91 I.
9
A910,A913,A916
Etape 1, Felt
I.
A901,A902,A903,A904,A905
Etape 1, Felt I
+
feltbeskrivels
e.
A900,A919,A921
Etape 1, Felt
I.
A910,A912,A914,A918,A920
Etape 1, Felt
I.
A1023,A1024,A1025,A1026,A1 Etape 1, Felt
027,A1028
J.
A1007,A1008,A1009,A1010,A1 Etape 1, Felt
011,A1012,A1013,A1014,A1015 J.
,A1016,A1017,A1018,A1019,A1
020,A1021,A1022,A1023
A1001,A1002,A1003,A1004,A1 Etape 1, Felt
005,A1006,A1029,A1030
J.
A1001,A1002,A1003,A1009,A1 Etape 1, Felt
010,A1011,A1012,A1013,A1018 J.
,A1019,A1020,A1025,A1027,A1
029,A1030
A1014,A1015,A1023,A1026
Etape 1, Felt
J.
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09-072010
08-072010
08-072010
05-072010

Pernille Sloth

05-072010
08-072010
08-072010
07-072010

Kim
Christoffersen
Pernille Sloth

05-072010
07-072010
05-072010
05-072010
05-072010

Pernille Sloth

14-072010

Pernille Sloth

14-072010
06-072010

Kim
Christoffersen
Pernille Sloth

14-072010
15-072010
30-062010
30-062010

Kim
Christoffersen
Kasper Wurr
Stjernqvist
Kim
Christoffersen
Bo Jensen

30-062010
06-072010

Bo Jensen

06-072010

Nanna Holm
Bendtsen

Nanna Holm
Bendtsen
Kim
Christoffersen
Bo Jensen

Bo Jensen
Nanna Holm
Bendtsen

Nanna Holm
Bendtsen
Pernille Sloth
Kasper Wurr
Stjernqvist
Kasper Wurr
Stjernqvist

Pernille Sloth

NÆSTVED MUSEUM
T83

1:20

Profiltegning

T84

1:50

Plantegning

T85

1:50

Plantegning

T86

1:20

Profiltegning

T87

1:20

Profiltegning

T88

1:50

Plantegning

T89

1:50

Plantegning

T90

1:20

Profiltegning

T91

1.20

Profiltegning

T92

1:20

Profiltegning

T93

1:50

Plantegning

T94

1:50

Plantegning

T95

1:20

Profiltegning

T96

1:20

Profiltegning

T97

1:50

Plantegning

T98

1:50

Plantegning

T99

1:50

Plantegning

T100

1:50

Plantegning

T101

1:20

Profiltegning

T102

1:20

Profiltegning

T103

1:20

Profiltegning

T104

1:20

Profiltegning

T105

1:20

Profiltegning

A1004,A1005,A1006,A1007,A1
008,A1016,A1017,A1021,A1022
,A1028
A1113,A1114,A1115,A1116,A1
118,A1119,A1121,A1122,A1124
,A1125,K4
A1101,A1102,A1105,A1108,A1
109,A1110,A1112,A1123,A1126
,K4
A1115,A1121,A1122,A1124,A1
125
A1101,A1102,A1105,A1108,A1
109,A1110,A1112,A1113,A1114
,A1116,A1118,A1119,A1123,A1
126,K4
A2716,A2717,A2718,A2719,A2
720,A2721,A2722,A2724,A2726
A2700,A2701,A2702,A2703,A2
704,A2705,A2706,A2707,A2708
,A2709,A2710,A2711,A2712,A2
713,A2714,A2715,A2725
A2700,A2701,A2702,A2703,A2
705,A2708,A2709,A2710,A2711
,A2713,A2714,A2715
A2704,A2706,A2707,A2712,A2
725
A2716,A2717,A2718,A2719,A2
720,A2721,A2722,A2724,A2726
A2609,A2610,A2611,A2612,A2
613,A2614
A2600,A2601,A2602,A2603,A2
604,A2605,A2606,A2607,A2609
A2613,A2614

Etape 1, Felt
J.

06-072010

Bo Jensen

Etape 1, Felt
K.

30-062010

Kim
Christoffersen

Etape 1, Felt
K.

30-062010

Bo Jensen

Etape 1, Felt
K.
Etape 1, Felt
K.

01-072010
30-062010

Kim
Christoffersen
Mass Hoydal

Etape 2, Felt
O.
Etape 2, Felt
O.

28-062010
29-062010

Bo Jensen

Etape 2, Felt
O.

29-062010

Kim
Christoffersen

Etape 2, Felt
O.
Etape 2, Felt
O.
Etape 2, Felt
P.
Etape 2, Felt
P.
Etape 2, Felt
P.
A2600,A2601,A2602,A2603,A2 Etape 2, Felt
604,A2605,A2606,A2607,A2609 P.
,A2610,A2611,A2612
A2506,A2507,A2508,A2509,A2 Etape 2, Felt
510,A2511,A2512,A2514,A2515 Q.
,A2516,A2517
A2500,A2501,A2502,A2503,A2 Etape 2, Felt
504,A2505,A2518,A2519
Q.
A2521,A2522,A2524,A2525,A2 Etape 2, Felt
526,A2527,A2528,A2529,A2530 Q.
,A2531
A2532,A2533,A2534,A2535,A2 Etape 2, Felt
536,A2537,A2538,A2539
Q.
A2524,A2525,A2527,A2530,A2 Etape 2, Felt
532,A2533,A2536
Q.
A2526,A2531,A2539
Etape 2, Felt
Q.
A2521,A2522,A2528,A2529,A2 Etape 2, Felt
534,A2535,A2537,A2538
Q.
A2501,A2519
Etape 2, Felt
Q.
A2512,A2514,A2516,A2517
Etape 2, Felt
Q.

29-062010
28-062010
24-062010
24-062010
29-062010
28-062010

Mass Hoydal

24-062010

Bo Jensen

24-062010
01-072010

Mass Hoydal

01-072010
02-072010
02-072010
02-072010
25-062010
28-062010

Kim
Christoffersen
Bo Jensen
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Pernille Sloth

Bo Jensen
Bo Jensen
Mass Hoydal
Pernille Sloth
Kim
Christoffersen

Bo Jensen

Kim
Christoffersen
Pernille Sloth
Bo Jensen
Pernille Sloth

NÆSTVED MUSEUM
T106

1:20

Profiltegning

T107

1:20

Profiltegning

T108

1:50

Plantegning

T109

1:50

Plantegning

T110

1:50

Plantegning

T111

1:20

Profiltegning

T112

1:20

Profiltegning

T113

1:20

Profiltegning

T114

1:20

Profiltegning

T115

1:50

Plantegning

T116

1:50

Plantegning

T117

1:50

Plantegning

T118

1:20

Profiltegning

T119

1:20

Profiltegning

T120

1:20

Profiltegning

T121

1:20

Profiltegning

T122

1:20

Profiltegning

T123

1:20

Profiltegning

T124

1:20

Profiltegning

A2500,A2501,A2502,A2504,A2
505,A2506,A2509,A2510,A2511
A2503,A2507,A2508,A2515,A2
518
A300,A301,A302,A304,A305,A
306,A307,A308,A309,A310,A31
1,A312,A313,A314,A315,A316,
A317,A318,A319,A320,A321,A
322,A323,A324,A325,A352,A35
3
A326,A327,A328,A329,A330,A
331,A332,A333,A334,A335,A33
6,A337,A338,A339,A340,A341,
A342,A343,A344,A345,A346,A
349,A350,A351,A354
A347,A348

Etape 2, Felt
Q.
Etape 2, Felt
Q.
Etape 1, Felt
C.

24-062010
25-062010
12-072010

Pernille Sloth

Etape 1, Felt
C.

12-072010

Bo Jensen

Etape 1, Felt
C.
A332,A333,A334,A340,A341,A Etape 1, Felt
342,A343,A345,A354
C.
A300,A305,A307,A309,A310,A Etape 1, Felt
311,A313,A324
C.
A316,A325,A330,A331,A338,A Etape 1, Felt
339
C.
A301,A302,A304,A306,A308,A Etape 1, Felt
312,A314,A317,A318,A319,A32 C.
0,A321,A322,A323,A328,A335,
A344,A347,A348,A349,A350,A
351,A352,A353
A404,A410,A413,A416,A419,A Etape 1, Felt
420,A421,A422
D.
A423,A424,A425,A426,A427,A Etape 1, Felt
430,A431,A432,A433,A434,A43 D.
5,A436,A437,A439,A440,A441,
A447,A450,A451,A452,A453,A
454,A456
A458,A460,A461,A462,A466,A Etape 1, Felt
467,A468,A469,A470,A471
D.
A431,A436,A437,A439,A441,A Etape 1, Felt
447,A451,A456,A461,A466,A46 D.
7,A469,A470,A471
A416,A419,A420,A421,A424,A Etape 1, Felt
425,A426,A450,A452
D.
A404,A410,A413,A422,A423,A Etape 1, Felt
427,A430,A432,A433,A434,A43 D.
5
A440,A453,A454,A458,A460,A Etape 1, Felt
462,A468
D.
A522,A526,A527,A528,A541,A Etape 1, Felt
544,A546,A548,A549,A550,A55 E.
1,A552,A555,A558,A561,A563,
A564,A565,A567,A568,A576,A
578
A521,A525,A529,A530,A531,A Etape 1, Felt
534,A535,A536,A537,A538,A54 E.
2,A543,A580
A502,A505,A506,A507,A509,A Etape 1, Felt
510,A514,A515,A516,A517,A51 E.

12-072010
27-072010
26-072010
27-072010
26-072010

Bo Jensen

13-072010
13-072010

Bo Jensen

13-072010
23-072010

Bo Jensen

22-072010
22-072010

Nanna Holm
Bendtsen
Kasper Wurr
Stjernqvist

26-072010
19-072010

Kim
Christoffersen
Nanna Holm
Bendtsen

21-072010

Nanna Holm
Bendtsen

19-072010

Kim
Christoffersen

side 247

Nanna Holm
Bendtsen
Bo Jensen

Kim
Christoffersen
Bo Jensen
Bo Jensen
Kasper Wurr
Stjernqvist

Søren
Weidemann

Nanna Holm
Bendtsen

NÆSTVED MUSEUM

T125

1:20

Profiltegning

T126

1:50

Plantegning

T127

1:50

Plantegning

T128

1:50

Plantegning

T129

1:50

Plantegning

T130

1:50

Plantegning

T131

1:50

Plantegning

T132

1:50

Plantegning

T133

1:50

Plantegning

T134

1:20

Profiltegning

T135

1:20

Profiltegning

T136

1:50

Plantegning

T137

1:50

Plantegning

T138

1:20

Profiltegning

T139

1:20

Profiltegning

T140

1:50

Plantegning

T141

1:50

Plantegning

T142

1:50

Plantegning

T143

1:50

Plantegning

8
A500,A501,A503,A512,A520,A
545,A569,A570,A571,A575,A57
9,A581,A583
A501,A502,A503,A505,A506,A
507,A509,A510
A555,A558,A559,A561,A563,A
564,A565,A567,A568,A569,A57
0,A571,A575,A576,A578,A579
A534,A535,A536,A537,A538,A
540,A541,A542,A543,A544,A54
5,A546,A548,A549,A550,A551,
A552,A580,A581,A583
A504,A511,A520,A521,A522,A
525,A526,A527,A528,A529,A53
0,A531,A532,A533
A504,A511,A512,A513,A514,A
515,A516,A517,A518
A500,A501

Etape 1, Felt
E.

15-072010

Pernille Sloth

Etape 1, Felt
E.
Etape 1, Felt
E.

15-072010
13-072010

Kim
Christoffersen
Kim
Christoffersen

Etape 1, Felt
E.

14-072010

Bo Jensen

Etape 1, Felt
E.

14-072010

Kim
Christoffersen

Etape 1, Felt
E.
Etape 1, Felt
E.
A1200,A1201,A1202,A1203,A1 Etape 2, Felt
204,A1205,A1206,A1207,A1208 L.
,A1209,A1210,A1216,A1217,A1
218
A1211,A1212,A1213,A1214,A1 Etape 2, Felt
215
L.
A1202,A1204,A1205,A1206,A1 Etape 2, Felt
207,A1208,A1209,A1210,A1211 L.
,A1212,A1213,A1214,A1215,A1
216
A1200,A1201,A1203,A1217
Etape 2, Felt
L.
A1300,A1301,A1302,A1303,A1 Etape 2, Felt
304,A1305,A1306,A1307,A1308 M.
,A1309,A1310,A1311,A1312,A1
313,A1314,A1315,A1316,A1317
,A1338
A1318,A1319,A1320,A1321,A1 Etape 2, Felt
322,A1323,A1324,A1325,A1326 M.
,A1327,A1328,A1329,A1331,A1
332,A1333,A1334,A1335,A1336
,A1337,A1339
A1301,A1303,A1306,A1307,A1 Etape 2, Felt
308,A1309,A1310,A1311,A1312 M.
,A1314,A1316,A1332,A1333,A1
335,A1336,A1338
A1319,A1320,A1321,A1322,A1 Etape 2, Felt
323,A1324,A1325,A1326,A1327 M.
,A1328,A1329,A1339
A1415
Etape 2, Felt
N.
A1415,A1421,A1422,A1423,A1 Etape 2, Felt
424,A1425,A1426,A1427,A1428 N.
,A1429,A1430,A1432,A1436
A1415,A1416,A1417,A1418,A1 Etape 2, Felt
419,A1420,A1437,A1438
N.
A1409,A1410,A1411,A1412,A1 Etape 2, Felt

15-072010
16-072010
29-072010

Bo Jensen

29-072010
05-082010

Bo Jensen

06-082010
29-072010

Bo Jensen

29-072010

Søren
Weidemann

02-082010

Søren
Weidemann

03-082010

Søren
Weidemann

02-082010
02-082010

Bo Jensen

02-082010
29-07-

Bo Jensen
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Bo Jensen
Kim
Christoffersen

Bo Jensen

Søren
Weidemann

Bo Jensen

Bo Jensen
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T144

1:50

Plantegning

413,A1414,A1433
A1401,A1402,A1403,A1405,A1
406,A1407,A1434,A1435
A1415

T145

1:20

Profiltegning

T146

1:20

Profiltegning

T147

1:20

Profiltegning

T148

1:20

Profiltegning

T149

1:20

Profiltegning

T150

1:20

Profiltegning

T151

1:20

Profiltegning

T152

0

Diverse

T153

1:20

Profiltegning

T154

1:50

Plantegning

N.
Etape 2, Felt
N.
Etape 2, Felt
N.
A1415,A1437
Etape 2, Felt
N.
A1415,A1429
Etape 2, Felt
N.
A1401,A1410,A1412,A1417,A1 Etape 2, Felt
421,A1427,A1428,A1430,A1432 N.
,A1433,A1434,A1435,A1436
A1415,A1437,A1438
Etape 2, Felt
N.
A1402,A1411
Etape 2, Felt
N.
A1415,A1438
Etape 2, Felt
N.
Etape 2, Felt
N.
A1403,A1405,A1406,A1407,A1 Etape 2, Felt
409,A1413,A1414,A1418,A1419 N.
,A1420,A1423,A1424,A1425,A1
426
A2042,A2045
A2042

T155

1:20

Profiltegning

A2042

A2042
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2010
29-072010
11-082010
11-082010
09-082010
09-082010

Kim
Christoffersen
Bo Jensen
Nanna Holm
Bendtsen
Bo Jensen
Nanna Holm
Bendtsen

10-082010
10-082010
12-082010
12-082010
09-082010

Bo Jensen

29-072010
12-082010

Kasper Wurr
Stjernqvist
Nanna Holm
Bendtsen

Christina Seye
Christina Seye
Bo Jensen
Bo Jensen

NÆSTVED MUSEUM
Fotoliste
Billede
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1/10
1/11
1/12
1/13
1/14
1/15
1/16
1/17
1/18
1/19
1/20
1/21
1/22
1/23
1/24
1/25
1/26
1/27
1/28
1/29
1/30
1/31
1/32
1/33
1/34

Motiv
Felt B set fra syd
Felt B, A201, snit 1, set fra nord,
m. målestok
Felt B, A201, snit 1, set fra N, u.
målestok
Felt B, A201, set fra vest, m.
målestok
Felt B, A201, set fra vest, u.
målestok
Felt B, A214, set fra SØ
Felt B, A210, set fra øst, u.
målestok
Felt B, A 216, set fra Ø, m.
målestok
Felt B, A 216, set fra Ø, u.
målestok
Felt A, A101, set fra SV, m.
målestok
Felt A, A101, set fra SV, u.
målestok
Felt A, A 109, set fra S, m.
målestok
Felt A, A109, Set fra S, u.
målestok
Felt A, A114, set fra S, m.
målestok
Felt A, A114, set fra S, u. målestok
Oversigt af felt A, set fra syd
Oversigt af felt A, set fra nord
Felt A og A112 set fra øst, m.
målestok
Felt A og A112 set fra øst, u.
målestok
Felt U, set fra N.
Felt U, set fra NV
Felt U, set fra S
Felt U, set fra SØ
A2118 set fra Ø, m. målestok
A2118 set fra Ø, u. målestok
A2120 set fra N, m. målestok
A2120 set fra N, u. målestok
A2112-2113 set fra N, m. målestok

Anlæg
A201

Filmtype
digitalt foto
digitalt foto

Dato
14-06-2010
14-06-2010

Fotograf
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist

A201

digitalt foto

14-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

A201

digitalt foto

14-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

A201

digitalt foto

14-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

A214
A210

digitalt foto
digitalt foto

14-06-2010
14-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist

A216

digitalt foto

14-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

A216

digitalt foto

14-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

A101

digitalt foto

14-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

A101

digitalt foto

14-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

A109

digitalt foto

14-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

A109

digitalt foto

14-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

A114

digitalt foto

14-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

A114

A112

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist

A112

digitalt foto

14-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

21-06-2010
21-06-2010
21-06-2010
21-06-2010
21-06-2010
21-06-2010
21-06-2010
21-06-2010
21-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist

digitalt foto

21-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

21-06-2010
21-06-2010
21-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist

digitalt foto

21-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

digitalt foto

20-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

A2118
A2118
A2120
A2120
A2112,
A2113
A2112-2113 set fra N, u. målestok A2112,
A2113
A2126 set fra Ø, m. målestok
A2126
A2126 set fra Ø, u. målestok
A2126
A2129-2130, set fra S (vestlige
A2129,
del), m. målestok
A2130
A2129-2130, set fra S (vestlig del), A2129,
u. målestok
A2130
A2129-30 set fra S (østlig del), m. A2129,
målestok
A2130
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1/35
1/36
1/37
1/38
1/39
1/40
1/41
1/42
1/43
1/44
1/45
1/46
1/47
1/48
1/49
1/50
1/51
1/52
1/53
1/54
1/55
1/56
1/57
1/58
1/59
1/60
1/61
1/62
1/63
1/64
1/65
1/66
1/67
1/68
1/69
1/70
1/71

A2129-30, set fra S (østlig del), u.
målestok
A2139, set fra Ø, m. målestok
A2139, set fra Ø, u. målestok
Felt T set fra N
Felt T, set fra S
A2046, set fra Ø, m. målestok
A2046, set fra Ø, u. målestok
A2230 og A2231 set fra Ø, m.
målestok
A2230 og A2231 set fra Ø, u.
målestok
A2205 set fra N, m. målestok
A2205 set fra N, u. målestok
A2214 set fra N, m. målestok
A2214 set fra N, u. målestok
A2220 og A2221 set fra V, m.
målestok
A2220 og A2221 set fra V, u.
målestok
A2236 set fra N, m. målestok
A2236 set fra N, u. målestok
A2241 set fra Ø, m. målestok
A2241 set fra Ø, u. målestok
Felt S, A2326 set fra Ø
Felt S, A2326 set fra Ø
Felt S, A2324 set fra V, m.
målestok
Felt S, A2324 set fra V, u.
målestok
Felt S, A2345 set fra V, m.
målestok
Felt S, A2345 set fra V, u.
målestok
Felt S, A2346 set fra V, m.
målestok
Felt S, A2346 set fra V, u.
målestok
Felt S, A2358, set fra V, m.
målestok
Felt S, A2358, set fra V, u.
målestok
Felt S, A2342 set fra V, m.
målestok
Felt S, A2342 set fra V, u.
målestok
Felt S, A2366 set fra V, m.
målestok
Felt S, A2366 set fra V, u.
målestok
Felt S, A2362 set fra V, m.
målestok
Felt S, A2362 set fra V, u.
målestok
FeltS, A2349 set fra V, u. målestok
Felt S, A2349 set fra V, m.

A2129,
A2130
A2139
A2139

digitalt foto

20-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

20-06-2010
20-06-2010
21-06-2010
21-06-2010
21-06-2010
21-06-2010
21-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist

digitalt foto

21-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

21-06-2010
21-06-2010
21-06-2010
21-06-2010
21-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist

digitalt foto

21-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

21-06-2010
21-06-2010
21-06-2010
21-06-2010
22-06-2010
22-06-2010
22-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist

A2324

digitalt foto

22-06-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

A2345

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2345

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2346

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2346

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2358

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2358

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2342

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2342

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2366

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2366

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2362

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2362

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2349
A2349

digitalt foto
digitalt foto

23-06-2010
23-06-2010

Mass Hoydal
Mass Hoydal

A2230,
A2231
A2230,
A2231
A2205
A2205
A2214
A2214
A2220,
A2221
A2220,
A2221
A2236
A2236
A2241
A2241
A2326
A2326
A2324
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1/72
1/73
1/74
1/75
1/76
1/77
1/78
1/79
1/80
1/81
1/82
1/83
1/84
1/85
1/86
1/87
1/88
1/89
1/90
1/91
1/92
1/93
1/94
1/95
1/96
1/97
1/98
1/99
1/100
1/101

målestok
Felt S, A 2349 set fra V, u.
målestok
Felt S, A2348 set fra V, m.
målestok
Felt S, A2348 set fra V, u.
målestok
Felt S, A2347 set fra V, m.
målestok
Felt S, A2347 set fra V, u.
målestok
Felt S, A2363 set fra V, m.
målestok
Felt S, A2363 set fra V, u.
målestok
Felt S, A2369 set fra V, m.
målestok
Felt S, A2369 set fra V, u.
målestok
Felt S, A2350 og A2372 set fra V,
m. målestok
Felt S, A2350 og A2372 set fra V,
u. målestok
Felt S, A2354 set fra Ø, m.
målestok
Felt S, A2354 set fra Ø, u.
målestok
Felt S, A2377 set fra V, m.
målestok
Felt S, A2377 set fra V, u.
målestok
Felt S, A2332 set fra V, m.
målestok
Felt S, A2332 set fra V, u.
målestok
Felt S, A2311 set fra V, m.
målestok
Felt S, A2311 set fra V, u.
målestok
Felt S, A2319 set fra V, m.
målestok
Felt S, A2319 set fra V, u.
målestok
Felt S, A2312 set fra Ø, m.
målestok
Felt S, A2312 set fra Ø, u.
målestok
Felt S, A2315 set fra V, m.
målestok
Felt S, A2315 set fra V, u.
målestok
Felt S, K3 set fra ØSØ
Felt S, K3 set fra ØSØ
Felt S, K2 set fra ØSØ
Felt S, K2 set fra ØSØ
Felt S, K1 set fra ØSØ

A2349

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2348

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2348

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2347

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2347

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2363

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2363

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2369

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2369

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2350,
A2372
A2350,
A2372
A2354

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2354

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2377

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2377

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2332

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2311

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2311

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2319

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2319

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2312

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2312

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2315

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

A2315

digitalt foto

23-06-2010

Mass Hoydal

K3
K3
K2
K2
K1

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

23-06-2010
23-06-2010
23-06-2010
23-06-2010
23-06-2010

Mass Hoydal
Mass Hoydal
Mass Hoydal
Mass Hoydal
Mass Hoydal
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1/102
1/103
1/104
1/105
1/106
1/107
1/108
1/109
1/110
1/111
1/112
1/113
1/114
1/115
1/116
1/117
1/118
1/119
1/120
1/121
1/122
1/123
1/124
1/125
1/126
1/127
1/128
1/129
1/130
1/131
1/132
1/133
1/134
1/135
1/136
1/137
1/138
1/139
1/140
1/141
1/142

Felt S, K1 set fra ØSØ
Felt S set fra syd
Felt S set fra syd
Felt S set fra nord
Felt S set fra nord
Felt R, A2405 set fra VSV, m.
målestok
Felt R, A2405 set fra VSV, u.
målestok
Felt R oversigt set fra NNV
Felt R oversigt set fra SØ
Felt Q, A2505 set fra NV, m.
målestok
Felt Q, A2505 set fra NV, m.
målestok
Felt Q, A2505 set fra NV, u.
målestok
Felt Q, A2506 set fra NV
Felt Q, A2506 set fra NV, m.
målestok
Felt Q, A2515, m. målestok set fra
SØ
Felt Q, A2515 set fra V, u.
målestok
Felt Q, A2515 set fra V, m.
målestok
Slutbillede af felt Q set fra nord
Slutbillede af felt Q set fra nord
Slutbillede af felt Q set fra syd
Slutbillede af felt Q set fra syd
Profil foto af felt P, A2609 set fra
N, m. målestok
Profil foto af felt P, A2609 set fra
N, u. målestok
Felt P, oversigtsfoto set fra syd
Felt P, oversigtsfoto set fra syd
Felt P, oversigtsfoto set fra nord
Felt P, oversigtsfoto set fra NV
Felt O, stolpehul, A2705 set fra V,
m. målestok
Felt O, stolpehul, A2705 set fra V,
u. målestok
Felt O, kogestensgrube, A2711 set
fra V, m. målestok
Felt O, kogestensgrube, A2711 set
fra V, u. målestok
Felt O, oversigtsfoto set fra S
Felt O, oversigtsfoto set fra N
Profil af A1503 set fra Ø
Arbejdsfoto set fra nord
Oversigtsfoto set fra nord, Felt F
Oversigtsfoto set fra nord, Felt F
Oversigtsfoto af Felt P set fra syd
Oversigtsfoto af Felt P set fra syd
Felt K set fra syd
Felt K, A1124, A1121, A1125, set

K1

A2405

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

23-06-2010
23-06-2010
23-06-2010
23-06-2010
23-06-2010
23-06-2010

Mass Hoydal
Mass Hoydal
Mass Hoydal
Mass Hoydal
Mass Hoydal
Kim Christoffersen

A2405

digitalt foto

23-06-2010

Kim Christoffersen

A2405

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

23-06-2010
23-06-2010
25-06-2010

Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Pernille Sloth

A2405

digitalt foto

25-06-2010

Pernille Sloth

A2405

digitalt foto

25-06-2010

Pernille Sloth

A2405
A2406

digitalt foto
digitalt foto

28-06-2010
28-06-2010

Kim Christoffersen
Kim Christoffersen

A2515

digitalt foto

28-06-2010

Pernille Sloth

A2515

digitalt foto

28-06-2010

Pernille Sloth

A2515

digitalt foto

28-06-2010

Pernille Sloth

A2609

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

29-06-2010
29-06-2010
29-06-2010
29-06-2010
29-06-2010

Mass Hoydal
Mass Hoydal
Mass Hoydal
Mass Hoydal
Mass Hoydal

A2609

digitalt foto

29-06-2010

Mass Hoydal

A2705

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

29-06-2010
29-06-2010
29-06-2010
29-06-2010
29-06-2010

Pernille Sloth
Pernille Sloth
Pernille Sloth
Pernille Sloth
Kim Christoffersen

A2705

digitalt foto

29-06-2010

Kim Christoffersen

A2711

digitalt foto

29-06-2010

Kim Christoffersen

A2711

digitalt foto

29-06-2010

Kim Christoffersen

A1121,

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

29-06-2010
29-06-2010
30-06-2010
30-06-2010
30-06-2010
30-06-2010
30-06-2010
30-06-2010
30-06-2010
01-07-2010

Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kim Christoffersen

side 253
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fra Ø, m. målestok
1/143

Felt K, A1124, A1121, A1125, set
fra Ø, u. målestok

1/144
1/145
1/146
1/147
1/148
1/149
1/150
1/151

A1126 set fra V, m. målestok
A1126 set fra V, u. målestok
A1113 set fra V, m. målestok
A1116 set fra V, m. målestok
A1116 set fra V, u. målestok
A1110 set fra NV, m. målestok
A1110 set fra NV, u. målestok
A2535, brandgrav set fra SØ, m.
målestok
A2535, brandgrav set fra SØ, m.
målestok
A2535, brandgrav set fra SØ, u.
målestok
A2535, brandgrav set fra SØ, u.
målestok
A2535 - profil set fra N, m.
målestok
A2535 - profil set fra N, m.
målestok
A2535 - profil set fra N, u.
målestok
A2535 - profil set fra N, u.
målestok
Arbejdsfoto af Felt Q set fra syd
Arbejdsfoto af Felt Q set fra syd
Arbejdsfoto af Felt Q set fra syd
Felt foto af Felt Q udvidet, set fra
syd
Felt foto af Felt Q udvidet, set fra
syd
Felt J, Arbejdsfoto
Felt J, Arbejdsfoto
Felt J, Arbejdsfoto
Felt J, Arbejdsfoto
Felt J, Arbejdsfoto
Felt J, Arbejdsfoto
Felt J, A1001, grube set fra V, m.
målestok
Felt J, A1003, grube set fra V, m.
målestok
Felt J, A1027, kogestensgrube set
fra NV, m. målestok
Felt J, A1027, kogestensgrube set
fra NV, m. målestok
Felt J, A1026, kogestensgrube set
fra V, m. målestok
A900, snit I, sydlig del, set fra V,
m. målestok
A900, snit I, sydlig del, set fra V,
u. målestok
A900, snit I, midterste del set fra

1/152
1/153
1/154
1/155
1/156
1/157
1/158
1/159
1/160
1/161
1/162
1/163
1/164
1/165
1/166
1/167
1/168
1/169
1/170
1/171
1/172
1/173
1/174
1/175
1/176
1/177

A1124,
A1125
A1121,
A1124,
A1125
A1126
A1126
A1113
A1116
A1116
A1110
A1110
A2535

digitalt foto

01-07-2010

Kim Christoffersen

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

01-07-2010
01-07-2010
01-07-2010
01-07-2010
01-07-2010
01-07-2010
01-07-2010
02-07-2010

Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen

A2535

digitalt foto

02-07-2010

Kim Christoffersen

A2535

digitalt foto

02-07-2010

Kim Christoffersen

A2535

digitalt foto

02-07-2010

Kim Christoffersen

A2535

digitalt foto

02-07-2010

Kim Christoffersen

A2535

digitalt foto

02-07-2010

Kim Christoffersen

A2535

digitalt foto

02-07-2010

Kim Christoffersen

A2535

digitalt foto

02-07-2010

Kim Christoffersen

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

02-07-2010
02-07-2010
02-07-2010
02-07-2010

Nanna Holm Bendtsen
Nanna Holm Bendtsen
Nanna Holm Bendtsen
Nanna Holm Bendtsen

digitalt foto

02-07-2010

Nanna Holm Bendtsen

A1001

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

02-07-2010
02-07-2010
02-07-2010
02-07-2010
02-07-2010
02-07-2010
02-07-2010

Nanna Holm Bendtsen
Nanna Holm Bendtsen
Nanna Holm Bendtsen
Nanna Holm Bendtsen
Nanna Holm Bendtsen
Nanna Holm Bendtsen
Jeppe Ravn

A1003

digitalt foto

02-07-2010

Jeppe Ravn

A1027

digitalt foto

02-07-2010

Jeppe Ravn

A1027

digitalt foto

02-07-2010

Jeppe Ravn

A1026

digitalt foto

02-07-2010

Jeppe Ravn

A900

digitalt foto

07-07-2010

Kim Christoffersen

A900

digitalt foto

07-07-2010

Kim Christoffersen

A900

digitalt foto

07-07-2010

Kim Christoffersen
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1/178
1/179
1/180
1/181
1/182
1/183
1/184
1/185
1/186
1/187
1/188
1/189
1/190
1/191
1/192
1/193
1/194
1/195
1/196
1/197
1/198
1/199
1/200
1/201
1/202
1/203
1/204
1/205
1/206
1/207
1/208
1/209
1/210
1/211
1/212

V, m. målestok
A900, snit I, midterste del set fra
V, u. målestok
A900, snit I, nordlig del set fra V,
m. målestok
A900, snit I, nordlig del set fra V,
u. målestok
A900, snit II, sydlig set fra V, m.
målestok
A900, snit II, sydlig set fra V, u.
målestok
A900, snit II, midterste del set fra
V, m. målestok
A900, snit II, midterste del, set fra
V, u. målestok
A900, snit II, nordlige del, set fra
V, m. målestok
A900, snit II, nordlige del, set fra
V, u. målestok
A900, snit II, set fra Ø, m.
målestok
A900, snit II, set fra Ø, u. målestok
A901, set fra S, m. målestok
A901, set fra S, u. målestok
A905, set fra S, m. målestok
A905, set fra S, m. målestok
Felt I, oversigtsfoto set fra SV
Felt I, oversigtsfoto set fra SV
A832, østlig del, set fra N, m.
målestok
A832, østlig del, set fra N, m.
målestok
A832, vestlig del, set fra N, m.
målestok
A832, vestlig del, set fra N, u.
målestok
A829, set fra V, m. målestok
A829, set fra V, u. målestok
Felt HB, oversigt set fra S
Felt HB, oversigt set fra S
Felt HA, A801, set fra N, m.
målestok
Felt HA, A801, set fra N, u.
målestok
Felt HA, A820, set fra V, m.
målestok
Felt HA, A820, set fra V, u.
målestok
Felt HA, oversigt set fra nord
Felt HA, oversigt set fra syd
Felt G, A709, m. målestok
Felt G, A709, u. målestok
Felt G, oversigt m. målestok i
stolpehuller set fra NØ
Felt G, oversigt m. målestok i
stolpehuller set fra NØ

A900

digitalt foto

07-07-2010

Kim Christoffersen

A900

digitalt foto

07-07-2010

Kim Christoffersen

A900

digitalt foto

07-07-2010

Kim Christoffersen

A900

digitalt foto

07-07-2010

Kim Christoffersen

A900

digitalt foto

07-07-2010

Kim Christoffersen

A900

digitalt foto

07-07-2010

Kim Christoffersen

A900

digitalt foto

07-07-2010

Kim Christoffersen

A900

digitalt foto

07-07-2010

Kim Christoffersen

A900

digitalt foto

07-07-2010

Kim Christoffersen

A900

digitalt foto

07-07-2010

Kim Christoffersen

A900
A900
A900
A905
A905

A832

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

07-07-2010
07-07-2010
07-07-2010
07-07-2010
07-07-2010
07-07-2010
07-07-2010
07-07-2010

Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen

A832

digitalt foto

07-07-2010

Kim Christoffersen

A832

digitalt foto

07-07-2010

Kim Christoffersen

A832

digitalt foto

07-07-2010

Kim Christoffersen

A829
A829

A801

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

07-07-2010
07-07-2010
07-07-2010
07-07-2010
08-07-2010

Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Pernille Sloth

A801

digitalt foto

08-07-2010

Pernille Sloth

A820

digitalt foto

08-07-2010

Pernille Sloth

A820

digitalt foto

08-07-2010

Pernille Sloth

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

08-07-2010
08-07-2010
09-07-2010
09-07-2010
12-07-2010

Pernille Sloth
Pernille Sloth
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist

digitalt foto

12-07-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

A709
A709
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1/213
1/214
1/215
1/216
1/217
1/218
1/219
1/220
1/221
1/222
1/223
1/224
1/225
1/226
1/227
1/228
1/229
1/230
1/231
1/232
1/233
1/234
1/235
1/236
1/237
1/238
1/239
1/240
1/241
1/242
1/243
1/244
1/245
1/246
1/247
1/248
1/249
1/250
1/251
1/252
1/253

Felt G, A716, set fra S, m.
målestok
Felt G, A716, set fra S, u. målestok
Felt G,A708, set fra S, m. målestok
Felt G, A708, set fra S, u. målestok
Felt G, A707, set fra S, m.
målestok
Felt G, A707, set fra S, u. målestik
Felt G, A712, set fra V, m.
målestok
Felt G, A712, set fra V, u.
målestok
Felt G, A702, set fra S, m.
målestok
Felt G, A702, set fra S, u. målestok
Felt G, A710, set fra V, m.
målestok
Felt G, A710, set fra V, u.
målestok
Felt G, A715, set fra V, m.
målestok
Felt G, A715, set fra V, u.
målestok
Felt G, Oversigtsfoto set fra SØ
Felt G, oversigtsfoto set fra SØ
Felt I, A908 set fra V, m. målestok
Felt I, A908 set fra V, m. målestok
Felt I, A908, set fra V, u. målestok
Felt I, A918, set fra Ø, m.
målestok
Felt I, A918, set fra Ø, m.
målestok
Felt I, A918, set fra Ø, u. målestok
Felt I, A919, set fra N, m.
målestok
Felt I, A919, set fra N, m.
målestok
Felt I, A919, set fra N, u. målestok
Felt I, A915, set fra S, m. målestok
Felt I, A915, set fra S, u. målestok
Felt I, oversigt efter fjernelse af
kulturlag, set fra syd
Felt I, oversigt efter fjernelse af
kulturlag, set fra syd
Frokost i felten
Frokost i felten
Frokost i felten
Frokost i felten
Frokost i felten
Frokost i felten
Frokost i felten
Frokost i felten
Frokost i felten
Frokost i felten
Frokost i felten
Frokost i felten

A716

digitalt foto

12-07-2010

Søren Weidemann

A716
A708
A708
A707

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

12-07-2010
12-07-2010
12-07-2010
12-07-2010

Søren Weidemann
Søren Weidemann
Søren Weidemann
Søren Weidemann

A707
A712

digitalt foto
digitalt foto

12-07-2010
12-07-2010

Søren Weidemann
Søren Weidemann

A712

digitalt foto

12-07-2010

Søren Weidemann

A702

digitalt foto

12-07-2010

Søren Weidemann

A702
A710

digitalt foto
digitalt foto

12-07-2010
12-07-2010

Søren Weidemann
Søren Weidemann

A710

digitalt foto

12-07-2010

Søren Weidemann

A715

digitalt foto

12-07-2010

Søren Weidemann

A715

digitalt foto

12-07-2010

Søren Weidemann

A908
A908
A908
A918

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

12-07-2010
12-07-2010
15-07-2010
15-07-2010
15-07-2010
15-07-2010

Søren Weidemann
Søren Weidemann
Søren Weidemann
Søren Weidemann
Søren Weidemann
Søren Weidemann

A918

digitalt foto

15-07-2010

Søren Weidemann

A918
A919

digitalt foto
digitalt foto

15-07-2010
15-07-2010

Søren Weidemann
Søren Weidemann

A919

digitalt foto

15-07-2010

Søren Weidemann

A919
A915
A915

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

15-07-2010
15-07-2010
15-07-2010
15-07-2010

Søren Weidemann
Søren Weidemann
Søren Weidemann
Kasper Wurr Stjernqvist

digitalt foto

15-07-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

16-07-2010
16-07-2010
16-07-2010
16-07-2010
16-07-2010
16-07-2010
16-07-2010
16-07-2010
16-07-2010
16-07-2010
16-07-2010
16-07-2010

Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen

side 256
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1/254
1/255
1/256
1/257
1/258
1/259
1/260
1/261

1/262

1/263
1/264
1/265
1/266
1/267
1/268
1/269
1/270
1/271
1/272
1/273
1/274
1/275
1/276
1/277
1/278
1/279
1/280
1/281
1/282
1/283
1/284
1/285

Frokost i felten
Frokost i felten
Frokost i felten
Felt E, A500, fund af mange
flinteafslag
Felt E, A500, set fra NV, m.
målestok
Felt E, A502, snit 1, nordlig del,
set fra ØSØ, m. målestok
Felt E, A502, snit 1, nordlig del,
set fra ØSØ, u. målestok
Felt E, A502, snit 1, midterste del
mod nord, set fra ØSØ, u.
målestok
Felt E, A502, snit 1, midterste del
mod nord, set fra ØSØ, m.
målestok
Felt E, A502, snit 1, midterste del
mod syd, set fra ØSØ, m. målestok
Felt E, A502, snit 1, midterste del
mod syd, set fra ØSØ, u. målestok
Felt E, A502, snit 1, sydlige del,
set fra ØSØ, m. målestok
Felt E, A502, snit 1, sydlige del,
set fra ØSØ, u. målestok
Felt E, A502, snit 4, udvalgt del,
set fra ØSØ, m. målestok
Felt E, A502, snit 4, udvalgt del,
set fra ØSØ, u. målestok
Felt E, A518, set fra ØSØ, m.
målestok
Felt E, A518, set fra ØSØ, u.
målestok
Felt E, A545 og A581, set fra NV,
m. målestok
Felt E, A545 og A581, set fra NV,
u. målestok
Felt E, A546, set fra NØ, m.
målestok
Felt E, A546, set fra NØ, u.
målestok
Felt E, A569, set fra S, m.
målestok
Felt E, A569, set fra S, u. målestok
Felt E, A512, set fra NV, m.
målestok
Felt E, A512, set fra NV, u.
målestok
Felt E, oversigt set fra NNV
Felt E, oversigt set fra NV
Felt E, oversigt set fra NV-del,set
fra SØ
Felt E, SØ-del, set fra NV
Felt E, oversigtsfoto set fra SØ
Felt E, oversigtsfoto set fra SØ
Felt D, Arbejdsfoto set fra N

A500

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

16-07-2010
16-07-2010
16-07-2010
21-07-2010

Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen

A500

digitalt foto

21-07-2010

Kim Christoffersen

A502

digitalt foto

21-07-2010

Kim Christoffersen

A502

digitalt foto

21-07-2010

Kim Christoffersen

A502

digitalt foto

21-07-2010

Kim Christoffersen

A502

digitalt foto

21-07-2010

Kim Christoffersen

A502

digitalt foto

21-07-2010

Kim Christoffersen

A502

digitalt foto

21-07-2010

Kim Christoffersen

A502

digitalt foto

21-07-2010

Kim Christoffersen

A502

digitalt foto

21-07-2010

Kim Christoffersen

A502

digitalt foto

21-07-2010

Kim Christoffersen

A502

digitalt foto

21-07-2010

Kim Christoffersen

A518

digitalt foto

21-07-2010

Kim Christoffersen

A518

digitalt foto

21-07-2010

Kim Christoffersen

A545,A
581
A545,A
581
A546

digitalt foto

21-07-2010

Kim Christoffersen

digitalt foto

21-07-2010

Kim Christoffersen

digitalt foto

21-07-2010

Kim Christoffersen

A546

digitalt foto

21-07-2010

Kim Christoffersen

A569

digitalt foto

21-07-2010

Kim Christoffersen

A569
A512

digitalt foto
digitalt foto

21-07-2010
21-07-2010

Kim Christoffersen
Kim Christoffersen

A512

digitalt foto

21-07-2010

Kim Christoffersen

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

21-07-2010
21-07-2010
21-07-2010

Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

21-07-2010
21-07-2010
21-07-2010
22-07-2010

Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kim Christoffersen
Kasper Wurr Stjernqvist
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1/286
1/287

1/288

Felt D, arbejdsfoto set fra N
Felt D, A426, A425, A424, A420,
snittet anlæg, set fra N, m.
målestok
Felt D, A426, A425, A424, snittet
anlæg, set fra N, m. målestok

1/289

Felt D, A426, A425, A424, snittet
anlæg, set fra N, m. målestok

1/290

Felt D, A426, A425, A424, snittet
anlæg, set fra N, m. målestok

1/291

Felt D, A426, A425, A424, snittet
anlæg, set fra N, u. målestok

1/292

Felt D, A426, A425, A424, snittet
anlæg, set fra N, u. målestok

1/293

Felt D, A424, A425, A426, set fra
NV, u. målestok

1/294

Felt D, A424, A425, A426, set fra
NV, u. målestok

1/295

Felt D, A424, A426, A425, set fra
NV, m. målestok

1/296

Felt D, A424, A426, A425, set fra
NV, m. målestok

1/297

Felt D, A426 fladen, set fra NV,
m. målestok
Felt D, A426 fladen, set fra NV,
m. målestok
Felt D, arbejdsfoto, set fra Ø
Felt D, arbejdsfoto, set fra Ø
Felt D, A424, A425, A426, og lidt
af A420, set fra Ø, m. målestok

1/298
1/299
1/300
1/301

1/302

Felt D, A424, A425, A426, og lidt
af A420, set fra Ø, m. målestok

1/303

Felt D, A424, A425, A426, og lidt
af A420, set fra Ø, m. målestok

1/304

Felt D, A424, A425, A426, og lidt
af A420, set fra Ø, u. målestok

1/305

Felt D, A424, A425, A426, og lidt
af A420, set fra Ø, u. målestok

1/306

Felt D, A424 i snit, set fra N, m.
målestok
Felt D, A424 i snit, set fra N, m.
målestok
Felt D, A424 i snit, set fra N, m.

1/307
1/308

digitalt foto
digitalt foto

22-07-2010
22-07-2010

Kasper Wurr Stjernqvist
Kasper Wurr Stjernqvist

digitalt foto

22-07-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

digitalt foto

22-07-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

digitalt foto

22-07-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

digitalt foto

22-07-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

digitalt foto

22-07-2010

Kasper Wurr Stjernqvist

digitalt foto

22-07-2010

Nanna Holm Bendtsen

digitalt foto

22-07-2010

Nanna Holm Bendtsen

digitalt foto

22-07-2010

Nanna Holm Bendtsen

digitalt foto

22-07-2010

Nanna Holm Bendtsen

digitalt foto

22-07-2010

Nanna Holm Bendtsen

digitalt foto

22-07-2010

Nanna Holm Bendtsen

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

22-07-2010
22-07-2010
22-07-2010

Nanna Holm Bendtsen
Nanna Holm Bendtsen
Nanna Holm Bendtsen

digitalt foto

22-07-2010

Nanna Holm Bendtsen

digitalt foto

22-07-2010

Nanna Holm Bendtsen

digitalt foto

22-07-2010

Nanna Holm Bendtsen

digitalt foto

22-07-2010

Nanna Holm Bendtsen

digitalt foto

22-07-2010

Nanna Holm Bendtsen

A424

digitalt foto

22-07-2010

Nanna Holm Bendtsen

A424

digitalt foto

22-07-2010

Nanna Holm Bendtsen

A420,A
424,A42
5,A426
A424,A
425,A42
6
A424,A
425,A42
6
A424,A
425,A42
6
A424,A
425,A42
6
A424,A
425,A42
6
A424,A
425,A42
6
A424,A
425,A42
6
A424,A
425,A42
6
A424,A
425,A42
6
A426
A426

A420,A
424,A42
5,A426
A420,A
424,A42
5,A426
A420,A
424,A42
5,A426
A420,A
424,A42
5,A426
A420,A
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målestok
Felt D, A424 i snit, set fra N, u.
målestok
Felt D, A424 i snit, set fra N, u.
målestok
Felt D, A426 i snit, set fra NV, u.
målestok
Felt D, A426 i snit, set fra NV, u.
målestok
A422 set fra N, m. målestok
A422 set fra N, u. målestok
Felt D, A461, set fra N, m.
målestok
Felt D, A461,set fra N, u. målestok
Felt D, A451, set fra N, m.
målestok
Felt D, A451, set fra nord, m.
målestok
Felt D, A447, set fra N, m.
målestok
Felt D, A447, set fra N, m.
målestok
Felt D, A416, set fra N, m.
målestok
Felt D, A416, set fra N, u.
målestok
Felt D, A421, set fra NV, m.
målestok
Felt D, A421, set fra NV, u.
målestok
Felt D, A436, set fra NV, m.
målestok
Felt D, A436, set fra NV, u.
målestok
Felt D, over view, set fra syd
Felt D, overview, set fra syd
Felt C, A345, set fra Ø, m.
målestok
Felt C, A345 set fra Ø, u. målestok
Felt C, A344 set fra Ø, m.
målestok
Felt C, A344 set fra Ø, u. målestok
Felt C, A302 set fra V, m.
målestok
Felt C, A302 set fra V, u. målestok
Felt C, A306 set fra V, m.
målestok
Felt C, A306 set fra V, u. målestok
Felt C, A307 set fra V, m.
målestok
Felt C, A307 set fra V, u. målestok
Felt C, A309 fra V, m. målestok
Felt C, A320 set fra S, m. målestok
Felt C, A320 set fra S, u. målestok
Felt C, A319 set fra N, m.
målestok
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digitalt foto

22-07-2010

Nanna Holm Bendtsen
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digitalt foto
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digitalt foto
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digitalt foto
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Søren Weidemann
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digitalt foto

22-07-2010

Søren Weidemann
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digitalt foto
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A345
A344

digitalt foto
digitalt foto

27-07-2010
27-07-2010

Søren Weidemann
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digitalt foto
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Felt C, A319 set fra N, u. målestok
Felt C, A321 set fra S, m. målestok
Felt C, A321 set fra S, u. målestok
Felt C, A341 set fra N, m.
målestok
Felt C, A341 set fra N, u. målestok
Felt C, A342 set fra N, m.
målestok
Felt C, A342 set fra N, u. målestok
Felt C, A343 set fra N, m.
målestok
Felt C, A343 set fra N, m.
målestok
Felt C, A340 set fra S, m. målestok
Felt C, A340 set fra S, u. målestok
Felt C, Overview set fra nord
Felt C, overview set fra nord
Felt M, A1306 set fra V, m.
målestok
Felt M, A1306 set fra V, m.
målestok
Felt M, A1306 set fra V, u.
målestok
Felt M, A1338 set fra V, m.
målestok
Felt M, A1338 set fra V,
u.målestok
Felt M, A1321 set fra V, m.
målestok
Felt M, A1312 set fra V, u.
målestok
Felt M, A1311 set fra SV, m.
målestok
Felt M, A1311 set fra SV, u.
målestok
Felt M, A1314 set fra V, m.
målestok
Felt M, A1314 set fra V, u.
målestok
Felt M, A1333 set fra V, m.
målestok
Felt M, A1333 set fra V, u.
målestok
Felt M, A1339 set fra V, m.
målestok
Felt M, A1339 set fraV, u.
målestok
Felt M, A1330 set fra Ø, m.
målestok
Felt M, A1330 set fra Ø, u.
målestok
Felt M, A1329 set fra NV, m.
målestok
Felt M, A1329 set fra NV, u.
målestok
Felt M, A1323 set fra V, m.
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A341

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
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målestok
Felt M, A1323 set fra V, u.
målestok
Felt M, A1322 set fra V, u.
målestok
Felt M, A 1322 set fra V, u.
målestok
Felt M, A1322 set fra V, u.
målestok
Felt M, A1322 set fra V, m.
målestok
Felt M, A1322 set fra V, m.
målestok
Felt M, A1322 set fra V, m.
målestok
Felt M, A1325 set fra V, m.
målestok
Felt M, A1325 set fra V, u.
målestok
Felt M, Overview set fra NØ
Felt M, overview set fra NØ
Felt L, A1201 set fra Ø, m.
målestok
Felt L, A1201 set fra Ø, u.
målestok
Felt L, A1200 set fra Ø, m.
målestok
Felt L, A1200 set fra Ø, u.
målestok
Felt L, A1203 set fra SV, m.
målestok
Felt L, A1203 set fra SV, u.
målestok
Felt L, A1205 set fra SV, m.
målestok
Felt L, A1205 set fra SV, u.
målestok
Felt L, A1206 og A1216 set fra
NØ, m. målestok
Felt L, A1206 og A1216 set fra
NØ, u. målestok
Felt L, A1207 set fra SV, m.
målstok
Felt L, A1207 set fra SV, u.
målestok
Felt L, A1210 set fra Ø, m.
målestok
Felt L, A1210 set fra Ø, u.
målestok
Felt L, A1213 set fra N, m.
målestok
Felt L, A1213 set fra N, u.
målestok
Felt L, A1215 set fra V, m.
målestok
Felt L, A1215 set fra V, u.
målestok
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digitalt foto
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digitalt foto
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Felt L, overview set fra V
Felt L, overview set fra V
Felt N, A1415, snit 5 - 1/3, set fra
S, m. målestok
Felt N, A1415, snit 5 - 1/3, set fra
S, u. målestok
Felt N, A1415, snit 5 - 1/3, set fra
S, m. målestok
Felt N, A1415, snit 5 - 1/3, set fra
S, u. målestok
Felt N, A1415, snit 5 - 2/3, set fra
S, m. målestok
Felt N, A1415, snit 5 - 2/3, set fra
S, u. målestok
Felt N, A1415, snit 5 koncentration C, set fra S, m.
målestok
Felt N, A1415, snit 5 koncentration C, set fra S, u.
målestok
Felt N, A1415, snit 5 - 3/3, set fra
S, m. målestok
Felt N, A1415, snit 5 - 3/3, set fra
S, u. målestok
Felt N, A1415, snit 5 koncentratin E, set fra S, m.
målestok
Felt N, A1415, snit 5 koncentration E, set fra S, u.
målestok
Felt N, A1415, snit 6 - 1/5, set fra
S, m. målestok
Felt N, A1415, snit 6 - 1/5, set fra
S, u. målestok
Felt N, A1415, snit 6 - 2/5, set fra
S, m. målestok
Felt N, A1415, snit 6 - 2-5, set fra
S, u. målestok
Felt N, A1415, snit 6 - 3/5, set fra
S, m. målestok
Felt N, A1415, snit 6 - 3/5, set fra
S, u. målestok
Felt N, A1415, snit 6 - 4/5, set fra
S, m. målestok
Felt N, A1415, snit 6 - 4/5, set fra
S, u. målestok
Felt N, A1415, snit 6 - 5/5, set fra
S, m. målestok
Felt N, A1415, snit 6 - 5/5, set fra
S, u. målestok
Felt N, A1415, snit 4, set fra V, m.
målestok
Felt N, A1415, snit 4, set fra V, m.
målestok
Felt N, A1415, snit 4, set fra V, m.
målestok
Felt N, A1415, snit 4, set fra V, u.
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målestok
Felt N, A1415, snit 4, set fra Ø, m.
målestok
Felt N, A1415, snit 4, set fra Ø, u.
målestok
Felt N, A1415, snit 4 koncentration A, m. målestok
Felt N, A1415, snit 4 koncentration A, u. målestok
Felt N, A1415, snit 4 koncentration B, m. målestok
Felt N, A1415, snit 4 koncentration B, u. målestok
Felt N, arbejdsfoto, snit 4-7
Felt N, snit 7, nord til syd, m. og u.
målestok
Felt N, snit 7, nord til syd, m. og u.
målestok
Felt N, snit 7, nord til syd, m. og u.
målestok
Felt N, snit 7, nord til syd, m. og u.
målestok
Felt N, snit 7, nord til syd, m. og u.
målestok
Felt N, snit 7, nord til syd, m. og u.
målestok
Felt N, snit 7, nord til syd, m. og u.
målestok
Felt N, snit 7, nord til syd, m. og u.
målestok
Felt N, snit 7, nord til syd, m. og u.
målestok
Felt N, snit 7, nord til syd, m. og u.
målestok
Felt N, snit 7, nord til syd, m. og u.
målestok
Felt N, A1415, 5 koncentration C snit 8, set fra Ø
Felt N, A1415, Snit 9, set fra øst,
m. målestok.
Felt N, A1415, Snit 9, set fra øst,
u. målestok.
Felt N, A1415, Snit 12, set fra øst,
m. målestok.
Felt N, A1415, Snit 12, set fra øst,
u. målestok.
Felt N, A1415, Snit 10, set fra
vest, m. målestok.
Felt N, A1415, Snit 10, set fra
vest, m. målestok.
Felt N, A1415, Snit 10, set fra
vest, u. målestok.
Felt N, A1415, Snit 9, set fra vest,
m. målestok.
Felt N, A1415, Snit 9, set fra vest,
u. målestok.
Felt N, oversigtsfoto, set fra vest.
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Felt N, oversigtsfoto, set fra vest.
Felt N, oversigtsfoto, set fra øst.
Felt N, oversigtsfoto, set fra øst.
BA-grube, A2042, set fra øst, u.
målestok.
BA-grube, A2042, set fra øst, m.
målestok.
BA-grube, A2042, set fra nord, m.
målestok.
BA-grube, A2042, set fra nord, u.
målestok.
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