
Kirkebakken 
Karrebæk 

 

 
 

NÆM 2000:117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Næstved Museum 2001 



NÆM 2000:117  Kirkebakken 6, Karrebæk  
Karrebæk Sogn, Øster-Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 
Stednr. 04.05.09 sb. 56 
 
 
 
Resume: Udgravning af bebyggelsesspor i form af stolpehuller og affaldsgruber, lige vest for 
Karrebæk Kirke. Stolpehullerne ligger i øst-vest orienterede bælter og er formodentlig fra huse, 
men de kunne ikke sammenstilles til sikre husgrundrids. Ved undersøgelsen fandtes østersøskår, 
glaserede og gråbrændte middelalderskår, som daterer bosættelsen tilbage til 1200-årene. Sammen 
med prøvegravningen giver det bebyggelse på stedet indenfor perioden 1200 – nutid. 
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Sagens forhistorie:  Karrebæk Menighedsråd ønsker at anlægge en parkeringsplads vest for 
Karrebæk kirke og kontakter Næstved Museum, som foretager en prøvegravning i november 2000 
(se prøvegravningsberetning ved mus.insp. Thomas Roland, dateret 12. december 2000). 
Prøvegravningen gav så mange anlægsspor, at der var grundlag for at foretage en egentlig 
udgravning inden anlæggelsen af parkeringspladsen.   
 
Sagens data: Udgravningen blev foretaget i perioden 17. – 28. maj 2001 af arkæolog, BSc Birgitte 
Fløe Jensen og arkæolog, cand mag Kirsten Christensen (daglig leder) med mus. insp. Thomas 
Roland som ansvarlig leder. Maskinkraft blev leveret af entreprenør Svend Åge Nielsen, Næstved 
og Leif Pedersen fra entreprenørfirmaet Preben Hockerup, som har entreprisen.  
 
Topografi og beliggenhed: Lokaliteten ligger umiddelbart vest for Karrebæk kirke (jf. foto F1) på 
sydsiden af en stor sand/grus knold, hvor terrænet falder jævnt mod syd. Prøvegravningen viste, at 
den nordlige del af grunden er afgravet i forbindelse med grusgravning, så terrænet er ikke naturligt. 
Undergrunden består af gult sand, på steder gruset sand. 
  
Metode og teknik: Bygningerne af den trelængede Møllegård var revet ned, mens fundamenterne 
først blev gravet op under arkæologisk overvågning. Især under stuehuset fandtes kraftige kampe-
stensfundamenter, men der var ingen tegn på, at de var meget ældre end den sidste stående bygning. 
I den vestlige del af stuehuset har været en 3 m dyb kampestenskælder, som ikke blev gravet op, 
idet det vurderes, at evt ældre anlægsspor under den, ville være ødelagt. Kun et enkelt sted under 
stuehuset blev iagttaget 2-3 munkesten i sammenhæng, liggende på en plan flade, som kunne være 
resterne af et gulv. Der var så lidt bevaret, at det ikke var muligt at klarlægge deres funktion eller 
datering, og de blev gravet væk. I den vestlige del af feltet fremkom sodsværtede brosten, som må 
være rester af gulvet i den fjerde længe, der ikke blev genopført efter branden i 1893.  

For at få et så stort, sammenhængende felt som muligt, blev den afgravede jord lagt i 
dynger i alle 4 retninger. Dette betød, at der kun i det sydøstlige hjørne af feltet var kontakt med 
søgegrøft 5 fra prøvegravningen, mens søgegrøft 4 blev helt dækket af den afgravede jord. Kun dele 
af søge-grøfterne 1 – 3 fra prøvegravningen blev afdækket igen. 

Det metertykke muldlag syd for stuehuset blev gravet igennem uden at støde på 
anlægsspor. På resten af feltet blev de recente lag gravet af til top af undergrund. Især området foran 
stuehuset var meget forstyrret af forskellige nedgravede rør fra kloakering, vand osv.  

De fremkomne fyldskifter blev med det samme streget op og markeret med pinde. 
Efter udlægning af målesystem blev fladen indtegnet i målestoksforholdet 1:50 efterfulgt af 
nivellering. Anlæg blev fortløbende A-nummereret begyndende med A1, A2 osv. Fund blev 
indsamlet for hvert fyldskifte for sig, sorteret efter materiale og fortløbende y-nummereret, 
begyndende med y-8, idet y1- y7 er anvendt ved prøvegravningen. Tegningerne er fortløbende T-
nummereret begyndende med T-6.  

For at klarlægge om der var sikre husgrundrids  i anlægssporene blev de fleste af 
fyldskifterne snittet efterfulgt af en beskrivelse. Profilet af de sikre stolpehuller blev tegnet i 
målestoksforholdet 1:20 (T-9,T-10). Anlæg med mange fund blev tømt for få så meget daterende 
materiale som muligt. Affaldsgruben A72 blev snittet, profiltegnet og siden tømt, da den indeholdt 
mange fund. Gruben A1 blev med de samme snittet med maskine og da der kun var nyere tids fund, 
blev resten af gruben ikke gravet igennem.  

 
Målesystem: Med landmålerstokke, vinkelprisme og stålmålebånd udsattes et retvinklet koordinat- 
system med udgangspunkt i 100/100, abscisse-aksen øger positivt mod øst og ordinataksen øger 
positivt mod nord (ikke udlagt med kompas).  
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Punkterne 100/100 og 100/125 er målt ind i forhold til kirkegårdsmuren øst for udgravningsfeltet.  
Punktet 100/100, forlænget mod øst gennem linien y = 100, ligger 17,20 m vest for kirkegårds-
muren,  7,80 m nord for murens sydende; og punktet 100/125, forlænget mod øst gennem linien y = 
125, ligger 13,85 m vest kirkegårdsmuren, 33,20 fra murens sydende (Se indmålingstegning T-11) 

Ved nivellering anvendtes det lokale fixpunkt fra prøvegravningen (top af sydligste 
”indkørselssten” ved indkørslen til Lejrskolen, Kirkebakken 8) med koten 8,38 mo. DNN. Alle 
nivellementerne blev med det samme omregnet til mo. DNN. 
 
Gennemgang af anlæg: Der afdækkedes 141 fyldskifter, hvoraf 102 tolkes som stolpehuller, 11 
tolkes som (affalds-)gruber, 3 tolkes som hhv. muldlag, stenspor og brønd, 18 anlæg har løst fyld 
eller indeholder så nutidige fund, at de må betegnes som recente, mens 7 udgår.  

Stolpehullerne ligger i øst-vest orienterede rækker, som det forventes, når de er fra 
bygninger. Det er muligt at finde stolpesæt, f.eks. A90 og A110, som begge er mere end 50 cm 
dybe og har støttesten for stolpen og derfor må være sammenhørende, men der er ingen tilsvarende 
stolpehuller i nærheden. Ligeledes er A64 og A82 meget ens, men igen er der ingen tilsvarende 
stolper i nærheden. Under affaldsgruben A72 fandtes stolpehulsagtige fyldskifter, men de står ikke i 
system og kan være fra opfyldningen af affaldsgruben. Det må konkluderes, at det ikke er muligt at 
sammenstille stolpehullerne til sikre husgrundrids. Det har ikke heller ikke været muligt at få sikre 
husgrundrids ved at sammenholde stolpehullerne fra denne udgravning med prøvegravningen.  

Der er meget få affaldsgruber indenfor udgravningsfeltet. Sædvanligvis er affalds-
gruber opfyldte huller efter opgravning af ler til lerklining osv. På dette sted består undergrunden af 
sand og grus, som ikke har haft samme anvendelse som ler. Affaldsgruben A72 er den eneste grube,  
der er opfyldt med store mængder af affald i form af skår, knogler, jerngenstande. Gruben A1 blev 
snittet med maskine. Den er 150 cm dyb, men den trækker ikke vand, som det kunne forventes hvis 
den har haft funktion som brønd. Den sikre brønd, A88, viste sig ved prøvegravningen være 3,5 m 
dyb og bunden af A1 ligger ikke i denne dybde. Gruben indeholder skår af jydepotte og stjertpotte 
og er fra nyere tid.   

Anlæggene A7, A12, A15, A18 og A 25 danner en pæn række af stolpehuller med  
flensborgtegl og mørtelklumper i toppen, så de er fra nyere tid, men deres funktion er ikke klarlagt. 
Den var ingen tilsvarende stolpehuller i søgegrøft 5 fra prøvegravningen.   
 
Gennemgang af fund og datering: Fundmaterialet består af keramik, jern, slagge og knogle.  
Keramik er langt den største fundgruppe. Skårene kan inddeles i østersøkeramik, glaserede skår, 
gråbrændte skår, stentøj eller næsten stentøj samt nyere tids keramik. 
ØSTERSØSKÅR; Fra stolpehullet A45 kommer 2 gråbrændte østersøskår (y18). Det ene skår har 
vandret fure samt bølgelinie; mens det andet er uornamenteret men af samme gods som det første. 
Begge skår er hårdtbrændte og har spor af efterdrejning indvendigt og de hører formodentlig til den 
sene Østersøkeramik dvs henimod 1200. 
GRÅBRÆNDTE SKÅR (y11,  y16, y17 y21, y22, y 24, y25, y27, y28, y29, y331, y38) er opsamlet 
fra 12 fyldskifter. Skårene er i mange tilfælde meget hårdtbrændte og de har drejeriller. Fra 
affaldsgruben A72 stammer bl.a. en bred båndformet hank, formodentlig af en gråbrændt kande og 
andre skår fra denne grube kan være kandeskår. Fra samme grube kommer et randskår med lågfals, 
som må være af en anden kartype. Skårene er i de fleste tilfælde så små, at karrets oprindelige form 
ikke kan bestemmes. Der kan skjule sig østersøskår i denne gruppe, f.eks flækker et af skårene, y11, 
i skærven, men da de er uornamenterede kan de ikke med sikkerhed henregnes dertil. Den egentlige 
drejeskivekeramik dukker op i 1200-tallet, så de gråbrændte skår må for størstedelens 
vedkommende dateres til efter dette tidspunkt.  
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GLASEREDE SKÅR. De glaserede middelalderskår (y8, y12, y19, y20, y21, y22, y23, y27, y28, 
y30, y32, y35) er rødbrændte og udvendigt glaserede med blyglasur. På indersiden kan der være 
mindre glasurpletter. Glasuren er klar eller changerer mellem gulgrøn eller grøn afhængig af 
brændingen. Skårene (y23) kan sættes sammen til en kande med båndformet hank, som er påsat ca 1 
cm under mundingsranden. En enkelt skår er dekoreret med hindbær-knopper (y20), mens et par 
andre har rester af pibelersdekoration (y21, y27). Ved muldafrømningen fandtes et stykke af randen 
samt en hank med skrårifling af en kande, y8. Den lå i området med affaldsgruben A72, men kunne 
ikke relateres til en bestemt fyldskifte. For de øvrige glaserede skår kan karformen ikke bestemmes.     
Den glaserede kande dateres til perioden fra midten af 1200-tallet til midten af 1300-tallet, mens 
den øvrige glaserede keramik fortsat er i brug. 
STENTØJ ELLER NÆSTEN-STENTØJ. Et lyst, gulligt skår med tydelige drejeriller (y10), 
formodentlig af en stob, kan ud fra godset stamme fra Siegburg. Fra affaldsgruben A72 stammer 3 
skår som ud fra brændingen må betegnes som næsten-stentøj eller stentøj. Stykkerne er for små til 
at deres form kan bestemmes. Næsten-stentøj dukker op i de danske fund i 1200-tallet og stentøjet 
følger hurtigt efter. 
POTTEBEN (y22) kendes i to tilfælde, begge fra affaldsgruben A72. Den ene har tydelig afsat fod, 
mens den anden er lige afskåret. Begge har tydelig lagdelt rød-sort skærv og magringsmateriale. Fra 
samme grube findes et par skår med samme rød-sort skærv, som kan være fra lignende potte. 
Trebenede potter forekommer sammen med det gråbrændte keramik.  
KAKKEL: I toppen af stolpehullet A20 lå et lille grønglaseret skår y14, som ud fra udformningen, 
godsets tykkelse og glasurens farve tolkes som et brudstykke af en kakkel.  
 
Jern: I affaldsgruben A72 fandtes 1 jernsøm og 1 jernnagle, men derudover var der ingen fund af 
ikke-recente metalgenstande. Ved udgravningen blev ikke anvendt metaldetektor, som det var 
tilfældet ved prøvegravningen.  
I fem fyldskifter fandtes slagge, hvoraf 2 (y36, Y43) må betegnes som kalotformede og kan stamme 
fra jernudvinding.  
 
Knogler: Ved muldafrømningen fandtes dyreknogler spredt over hele udgravningsfeltet, men da 
der ikke var sikkerhed for deres alder, blev de ikke opsamlet. Kun fra gruben A72 blev opsamlet 
dyreknogler, idet den ud fra keramikfundene dateres til middelalder. Derudover er opsamlet enkelte 
fiskeben.  
 
Nyere tids fund: stilke af kridtpiber og stjertpotter dateres til efter 1600 og vil sammen med 
fajanceskår ikke blive nærmere gennemgået her.  
     
 
Undersøgelsens resultat: Udgravningen gav en del stolpehuller, især på den sydlige del af feltet lå 
de tæt. Det var ikke muligt at sammenstille dem til sikre husgrundrids, men da de ligger i øst-vest 
orienterede bælter, som er den foretrukne bebyggelsesretning, er de formodentlig fra huse. 
Størstedelen af fundene dateres til middelalder og sammenholdt med resultatet af prøvegravningen 
betyder det, at der kan påvises bebyggelse på stedet fra engang i 1200-årene.  
 
 
 
 
 
Ringsted, 31. maj 2001    Kirsten Christensen  
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ANLÆGSLISTE 
 
 
A1 Affaldsgrube, 350 x >350 cm. Snittet med maskine. 150 cm dyb, rette sider, T-6 
  plan bund. Gråbrunt muldet sand med trækulsnister og teglbrokker.   
 Fund: y9: nyere tids skår 
A2  Stolpehul, 35 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 24 cm dyb,  T-6/ 

forholdsvis lige, lodrette sider, ujævn bund. Uhomogen blanding af gråbrunt T-9 
sandblandet muld og lysbrunt sand med trækulsnister.                    

A3  Stolpehul, 30 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet.15 cm dyb, rundede  T-6/ 
sider, afrundet bund. Gråbrunt sandblandet muld med nister af trækul og tegl.  T-9 

A4  Stolpehul, 55 x 40 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet.21 cm dyb, afrundede  T-6 
sider, ujævn bund. Muligt forstyrret af dyregang mod syd. Gråbrunt muldblandet T-10 
sand med trækulsnister.                     

A5  Stolpehul, 74 x 44 cm. 32 cm dyb. Snittet nord-syd. Snit 1: jævnt afrundet.  T-6 
Snit 2: lodrette sider mod sydøst, dog med udposning. Gråbrunt muldblandet  T-10 
sand, enkelte klumper af blågrå ler, trækulsnister, teglstumper    

A6  Stolpehul, 44 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet.14 cm dyb, jævnt T-6 
afrundet, næsten flad bund. Gråbrunt muldblandet sand med trækulsnister, T-10 
knoglestumper iagttaget, ikke opsamlet.                    

A7  Stolpehul, 60 x 50 cm. Gråbrunt sandblandet muld. Recent   T-6 
A8 Stolpehul? 31 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 16 cm dyb, lige  T-6/ 

let indadskrånende sydside, svagt buet nordside, flad bund. Gråbrunt muld- T-9 
blandet sand med nister af trækul, tegl og kalk.     

A9  Stolpehul, 20 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet.17 cm dyb, lige  T-6/ 
lodret nordside, sydside forstyrret af dyregang, flad bund. Gråbrunt muld- T-9 
blandet sand med trækulsnister.   

 Fund: y10: lyst stentøj, Siegburg? 
A10  Stolpehul, 23 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 7 cm dyb, letbuede  T-6 

sider, flad skrå bund. Gråbrunt sandblandet muld med nister af trækul og tegl   
A11  Stolpehul, 35 x 35 cm. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 11 cm dyb, jævnt  T-6 

afrundet bund og sider. Brungult sandblandet muld.   
 Fund: y11: gråbrændte mia-skår 
A12  Stolpehul, 60 x 50 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 30 cm dyb, jævnt  T-6 

afrundet bund, skrå sider. Gråbrunt sandblandet muld. Meget løs fyld = recent?  
A13  Stolpehul, 19 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 26 cm dyb, lige  T-6/ 

næsten lodret nordside, sydside forstyrret af dyregang, flad bund. Gråbrunt T-9 
muldblandet sand med trækulsnister.       

A14 Grube, 100 x 90 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 40 cm dyb, lodret?  T-6 
(diffus) sydside, skrå nordside, plan bund. Nederst 5 cm tyk stribe af gråsort  
svagt trækulsholdigt sandblandet muld, derover gulbrunt muldblandet sand  
med trækulsnister.        

A15 Stolpehul, 50 x 45 cm. Mørtelklatter og murstensbrokker i toppen. Recent. T-6  
A16  Grube, 110 x 80 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 11 cm dyb, jævnt  T-6 

afrundet bund, skrå sider. Gråbrunt muldblandet sand.  
 Fund: y12: glaseret mia-skår 
A17 Stolpehul, 40 x 30 cm. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 25 cm dyb,  T-6 

jævnt afrundet. Gulbrunt sandblandet muld. Meget løs fyld = recent.   
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A18  Stolpehul, 65 x 55 cm. Mørtelklatter i toppen. Recent.   T-6 
Fund: y13: nyere tids skår 

A19  Stolpehul?, 28 cm i diam, Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 9 cm dyb,  T-6 
indadskrånende sider, flad bund. Gråbrunt muldblandet sand.     

A20  Stolpehul, 43 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 11 cm dyb, næsten T-6 
  lodrette sider, flad bund. Gråbrunt muldblandet sand med trækulsnister og 
 teglstumper.        

Fund: y14: kakkelfragment? 
A21 Stolpehul, 34 cm i diam, Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 15 cm dyb, T-6/ 
  afrundede sider og bund. Gråbrunt sandblandet muld med trækulsnister. T-9  
A22 Stolpehul? 35 x 44 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 12 cm dyb,  T-6
 ujævn bund. Gråbrunt muldblandet sand, ingen trækul, forstyrret af dyregang.   
A23 Stolpehul?, 20 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 5 cm dyb,  T-6 

afrundet bund og sider. Gråbrunt muldblandet sand.     
A24 Stolpehul, 35 x 35 cm. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 6 cm dyb, jævnt T-6 
  afrundet bund og sider. Gulbrunt sandblandet muld.     
A25  Stolpehul, 50 x 55 cm. Gråbrunt sandblandet muld med Flensborgtegl i toppen  T-6 
A26  Stolpehul, 31 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 8 cm dyb,  T-6 

afrundede sider, flad bund. Gråbrunt muldblandet sand.    
A27  Stolpehul?, 25 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 4 cm dyb, T-6 
  afrundede sider, flad bund. Gråbrunt muldblandet sand med trækulsnister.   
A28 Stolpehul, 28 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 6 cm dyb, afrundet  T-6 

bund og sider. Gråbrunt muldblandet sand med få trækulsnister.     
A29 Stolpehul?, 30 cm i diam. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 6 cm dyb,  T-6 

afrundet bund. Gråbrunt muldblandet sand med få trækulsnister.    
A30 Stolpehul, 37 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 30 cm dyb, let buede T-6/ 

sider, afrundet bund. Gråbrunt muldblandet sand, mere sandet i nederste halvdel,  T-9 
trækulsnister. Mod nord forstyrret af dyregang.     

A31 Udgår  
A32  Stolpehul, 19 x 19 cm. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 11 cm dyb, ligesidet T-6 

og fladbundet. Mørkgråbrunt muldblandet sand ca 50/50 %, med trækulsnister.
 Fund: y15: fajance 
A33  Stolpehul, 27 cm i diam, Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 13 cm dyb,  T-6
 indadbuede sider, flad bund. Gråbrunt muldblandet sand med trækulsnister.   

Fund: y16: gråbrændt skår 
A34 Dyregang/stolpehul? 27 cm i diam. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 37 cm  T-6 

dyb, sider buer mod nord. Gråbrunt muldblandet sand med enkelte områder af  
lystbrunt sand        

A35 Stolpehul, 30 x 35 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 4 cm dyb, jævnt  T-6 
afrundet bund og sider. Lysgråbrunt sandblandet muld med trækulsnister.    

A36  Grube, 125 x 50 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet, opløses i to stolpehuller: T-6/ 
a: 45 x 45 cm, 12 cm dyb, jævnt afrundet bund og sider. Gråbrunt muldblandet  T-10 
    sand med trækulsnister, lagdelt med gult sand.     
b: 45 x 40cm, 4 cm dyb, jævnt afrundet. Lysgråbrunt sandblandet muld med   
    trækulsnister.       

A37  Stolpehul, 55 x 40 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 23 cm dyb, lodrette  T-6 
sider, afrundet bund, skråner mod nord. a: brungråt sandblandet muld = sekundær T10 
b: lysbrungult sandblandet muld med klumper af blåler.   
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A38  Stolpehul, 20 x 25 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 5 cm dyb, jævnt  T-6 
afrundet bund og sider. Brungult muldblandet sand med trækulsnister   

A39  Stolpehul, 35 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 12 cm dyb,  T-6 
plan bund, jævnt skrånende sider. Lysbrungult sandblandet muld med 

  blålersklumper og trækulsnister.      
A40 Stolpehul?, 48 x 53 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 12 cm dyb, afrundet T-6 

bund, nordside buet, skrå sydside. Gråbrunt muldblandet sand med trækulsnister  
A 41  Stolpehul? 20 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 5 cm dyb, afrundet  T-6 

bund. Meleret blanding af gråbrunt muldblandet sand og lysorange sandpletter.  
A42  Stolpehul, 60 x 65 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 14 cm dyb, jævnt  T-6 

afrundet bund og sider. Gulbrunt sandblandet muld med teglbrokker. 
 Fund: y17: gråbrændt mia-skår 
A43 Stolpehul, 60 x 55 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 18 cm dyb, plan  T-6 

bund, rette sider. Lysgulbrunt sandblandet muld med teglstumper og trækulsnister. 
A44  Stolpehul, 70 x 40 cm. Snittet nordøst-sydvest, syddel bortgravet. 20 cm dyb,  T-6/
 lodret sydside, skrå nordside, uregelmæssig bund   T-10 

a: gulbrunt muldblandet sand med trækulsnister,  
b. mørkbrungult sandblandet muld med trækulsnister, rødbrændte lernister og  
    blålerklumper,       
c: brungult sandblandet muld. 
Foto: F8     

A45  Stolpehul, 30 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 20 cm dyb, jævnt T-6/ 
  afrundet bund, rette sider. Gråbrunt sandblandet muld med trækulsnister og  T-10  

rødbrændte lerklumper      
 Fund: y18: østersøskår 
A46  Stolpehul, 25 x 28 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 12 cm dyb, jævnt  T-6/ 

afrundet bund, rette sider. Gråbrunt sandblandet muld med trækulsnister. T-10  
A47  Stolpehul?, 44 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 5 cm dyb, flad  T-6 

bund med afrundede sider. Gråbrunt muldblandet sand med trækulsnister.    
A48 Stolpehul?,  68 x 25 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 10 cm dyb,  T-6 

bølget/buet bund. Gråbrunt muldblandet sand med trækulsnister     
A49  Stolpehul? 22 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 3 cm dyb,  T-6 

flad bund. Gråbrunt sandblandet muld.     
A50  Dyregang? 21 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 7 cm dyb, ujævn  T-6 

bund, let buet sydside. Gråbrunt sandblandet muld     
A51 Stolpehul, 23 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 29 cm dyb, ujævne  T-6/ 
  lodrette sider, ujævn bund. Gråbrunt sandblandet muld med trækulsnister T-9  
A52  Stolpehul, 23 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 26 cm dyb, næsten  T-6/ 

lodrette sider, afrundet bund. Gråbrunt muldblandet sand med trækulsnister  T-9. 
A53  Stolpehul? 45 x 30 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 15 cm dyb, rundede T-6/  

sider, afrundet bund. Gråbrunt muldblandet sand med nister af trækul og tegl  T-9 
A54  Stolpehul? 31 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 6 cm dyb, ujævn T-6 

bund. Gråbrunt sandblandet muld med trækulsnister    
A55 Stolpehul, 27 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 10 cm dyb,  T-6 

afrundede sider og bund. Gråbrunt sandblandet muld med trækulsnister  
A56  Grube, 56 x 119 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 28 cm dyb, indad- T-6/ 

gående svagt buede sider, nærmest flad bund. Gråbrunt sandblandet muld, T-9 
trækulsnister, enkelte lyse sandede områder    
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 Fund: y34: slagge, fiskeben 
A57  Stolpehul, 35  x 60 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 16 cm dyb,  T-6/ 

ujævn flad bund. Gråbrunt muldblandet sand med nister af tegl og trækul  T-9 
Fund: y19: glaserede mia-skår 

A58 Stolpehul, 35 cm i diam. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 24 cm dyb, let  T-6 
rundede sider, afrundet bund. Gråbrunt muldblandet sand 40/60% med  
trækulsnister   

A59 Stolpehul, 32 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 30 cm dyb, let  T-6 
indadgående sider, afrundet bund. Gråbrunt muldblandet sand 40/60% med 
trækulsnister. Ca 1/3 af fylden var løst muld – formodentlig en dyregang   

A60  Stolpehul? 38 x 55 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 17 cm dyb, skål- T-6 
formet. Uhomogen blanding af gråbrunt muldblandet sand og lyst/orange 
sandede områder. Indeholdt klumper af blågråt ler med små kalkstykker,  
diam 3-10 cm, trækulsnister, teglnister      

A 61  Stolpehul, 29 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 8 cm dyb, jævnt  T-6 
afrundet. Gråbrunt sandblandet muld med trækulsnister, teglfragment.   

A62  Stolpehul, 28 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 12 cm dyb, jævnt  T-6/ 
afrundet med svag tilspidsning mod bunden. Gråbrunt muldblandet sand med  T-10 
trækulsnister        
Fund: y30: glaserede mia-skår 

A63  Grube, 135 x 46 cm. 30 cm bred øst-vest orienteret grøft igennem. 6 cm dyb,  T-6 
fladbundet med afrundede sider. Gråbrunt muldblandet sand med trækuls- 
stykker og teglnister      

A64 Stolpehul, 45 x 45 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 44 cm dyb, rette sider, T-6/ 
plan bund. Gråbrunt sandblandet muld med mange nister af trækul og tegl  T-9  
Foto: F9 

A65 Stolpehul, 58 x 130 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 44 cm dyb, lige  T-6/ 
næsten lodrette sider, afrundet bund. Diffus afgrænsning mod nord.  T-10 
Fyld 1: gråbrunt muldblandet sand, uhomogent med orange og gullige/lyse 
sandpletter, trækul. Fiskeben iagttaget, ikke opsamlet    
Fyld 2: lysere end 1, mindre muld og færre trækul.    

A66 Stolpehul, 68 cm i diam. Snittet nod-syd, vestdel bortgravet. 16 cm dyb, T-6/ 
  afrundede sider og bund. Gråbrunt muldblandet sand, med trækulnister og  T-10 

enkelte teglnister. 1 sten ca 10 cm i diam. Knoglefragment iagttaget ikke opsamlet   
Fund: y35 glaseret mia-skår 

A67  Stolpehul, 44 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 19 cm dyb, lodret T-6/ 
nordside. indadskrånende sydside, omtrent fladbundet. Gråbrunt muld og  T-10 
lerblandet sand 30/30/40%, trækulsnister, teglfragment.  

A68  Stolpehul, 20 x 25 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 14 cm dyb, ret  T-6 
sydside, plan bund, skrå nordside. Lysgrungråt sandblandet muld.  

A69 Stolpehul, 38 cm i diam. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 25 cm dyb,  T-6/ 
afrundet bund, jævnt bøjet nordside, usikker grænse til A70. Gråbrunt muld- T-10 
blandet sand med trækulsnister, få pletter af lyst sand 
Fund: y20: glaseret mia-skår, y36: slaggeklump 

A70 Stolpehul, 60 x 65 cm. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 34 cm dyb, lige  T-6/ 
lodret sydside, afrundet til bunden, bunden uregelmæssig. A69 er tilsyneladende, T-10 
dog usikkert, gravet ned i A70. Lys, lysere end A69, gråbrunt svagt muldblandet  
sand med trækulsnister og områder af lysere sand.  
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Fund: y21: glaserede og gråbrændte mia-skår  
A71  Stolpehul, 42 cm i diam. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 32 cm dyb,  T-6/ 

ujævn amøbeformet, formentlig forstyrret af dyregange. Gråbrunt muld- T-10 
blandet sand med nister af trækul og tegl, områder af lysere sand.  
Fund: y31: gråbrændte mia-skår, muligvis sammenblandet med fund fra A134 

A72  Affaldsgrube, 250 x 250 cm. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 52 cm dyb.   T-6/ 
lag a: brungråt sandblandet ler med striber af gult sand og trækulsnister   T-10 
lag b: lysgulbrunt sand, neddumpet materiale fra kanten,  
lag c: gråbrunt sandblandet muld med mange trækulsnister og rødbrændte lernister                         
lag d: lysbrungult sand, svarer til lag b.   
Fund fra lag c: y22: mia-skår, y41: søm, y42: dyreknogler, y43: slagge 
Foto: F5 

A73  Stolpehul 61 x 28 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 17 cm dyb,  T-6/ 
nedgravningen dyb i den sydlige ende, nordligste halvdel flad, mod syd afrundet  T-10 
bund. Gråbrunt muldblandet sand med trækulsnister, små områder af lysere sand 

A74  Stolpehul, 41 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 12 cm dyb, rundede  T-6 
sider, næsten flad bund. Gråbrunt muldblandet sand med nister af trækul og tegl 

A75  Stolpehul, 30 x 30 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 4 cm dyb, jævnt  T-6 
afrundet bund og sider. Lysgråbrunt sandblandet muld.  

A76 Grube, 91 x >60 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet.34 cm dyb, jævnt afrundet.T-6 
Fyld 1: gråbrunt muldblandet sand med nister af trækul, tegl og små gråblå  T-10 
            lerklumper (>2 cm i diam).  
Fyld 2: rødbrunt muldblandet sand med op til 20 % gråblå og grønlige 
            lerklumper, nister af trækul og tegl  

 Fund: y37: slagge/jernklump  
A77  Stolpehul? 53 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 12 cm dyb,  T-6/ 

uregelmæssig bund. Gråbrunt muldblandet sand med trækuls- og teglnister. T-10 
A78  Stolpehul, 25 x 25 cm. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 3 cm dyb, jævnt T-6 

afrundet bund og sider. Lysgråbrunt sandblandet muld.    
A79  Stolpehul, 32 cm i diam, snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 19 cm dyb,  T-6 

svagt indadbuede sider, flad bund. Fyld 1: gråbrunt muldblandet sand med  T-10
 trækulsnister. Fyld 2: uhomogent svagt muldblandet sand i mørkere og lysere  

pletter, få trækulsnister  
A80  Stolpehul, 29 cm i diam. Snittet 18 cm dyb, lige lodrette sider, flad bund.  T-6/ 

Gråbrunt muldblandet sand med trækulsnister.    T-10 
A81 Grube, 75 x 60 cm.  Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 24 cm dyb, flad bund.  T-6 

Fylden er omrodet = recent.  
A82  Stolpehul, 22 x 25 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 40 cm dyb, rette sider, T-6/ 

plan bund. Gråbrunt sandblandet muld med trækulsnister. Fund af munk eller  T-9 
nonne tagsten, ikke indsamlet    

A83  Stolpehul, 60 x 55 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet.16 cm dyb, jævnt af- T-6 
rundet bund, jævnt skrånende sider. Brungråt sandblandet muld med trækulsnister 

A84  Affaldsgrube/stolpehul, 55 x 40 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 15 cm  T-7 
dyb, ret sydside, skrå nordside, plan bund. Mørkgråbrunt trækulsholdigt sand- 
blandet muld med teglnister.     

 Fund: y32: glaseret mia-skår 
A85  Stolpehul, 70 x 45 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 20 cm dyb mod T-7 

nord, jævnt afrundet bund, skrå nordside. Mørkgråbrunt sandblandet muld med  
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trækulsnister og teglstumper.  
Fund: y23: glaserede mia-skår     

A86  Stolpehul, 60 x 40 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 9 cm dyb, jævnt  T-7 
afrundet bund og sider. Mørkgråbrunt sandblandet muld med trækulsnister.  

A87  Affaldsgrube, >100 x >150 cm, 30 cm bred nord-syd orienteret grøft igennem. T-7  
7 cm dyb, uregelmæssig bund, skrå sider. Gråbrunt sandblandet muld med 
trækulsnister.  
Fund: y24: gråbrændt mia-skår 

A88  Brønd, 280 cm i diam, = anlæg 7 fra prøvegravningen, snittet  T-7 
A89 Stolpehul? 45 x 35 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 4 cm dyb, T-7 
  plan bund, let skrånende sider. Lysgråbrunt sandblandet muld  
A90 Stolpehul, 40 x 45 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 52 cm dyb, T-7/ 
  lodrette sider, plan bund. Brungråt sandblandet muld med teglstumper.  T-9 

Mod syd fandtes flere støttesten. 
Foto: F6  

A91  Affaldsgrube, 95 x 175 cm. Gråbrunt sandblandet muld med småsten, recent. T-7 
Fund: y25: gråbrændt skår 

A92  Udgår 
A93  Affaldsgrube, 250 x 150 cm. Gråbrunt sandblandet muld med op til 30 cm sten. T-7 

Ikke snittet. 
Fund: y26:  nyere tids skår i toppen 

A94 Stolpehul, 20 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 8 cm dyb, rette  T-7 
sider, afrundet bund. Lysgråbrunt sandblandet muld.      

A95 Stolpehul?, 20 x 25 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 2-3 cm dyb, jævnt  T-7 
afrundet bund. Lysgråbrunt sandblandet muld.      

A96 Stolpehul, 30 x 25 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 7 cm dyb, jævnt T-7 
afrundet bund, letskrånende sider. Gråbrunt sandblandet muld.     

A97  Stolpehul, 30 x 30 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 7 cm dyb, jævnt T-7 
  afrundet bund, letskrånende sider Gråbrunt sandblandet muld med trækulsnister.  
A98 Stolpehul?, 30 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 11 cm dyb,  T-7 

Ret nordside, skrå sydside og bund. Gråbrunt sandblandet muld med mange  
trækulsnister.        

A99 Stolpehul, 55 x 55 cm. Påbegyndt snit nord-syd, østdel bortgravet. Gråbrunt  T-7 
sandblandet muld med stumper af Flensborgtegl. Recent.     

A100  Stolpehul, 35 x 35 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 10 cm dyb,  T-7 
plan bund, rette sider. Brungråt sandblandet muld.      

A101  Stolpehul, 50 x 45 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 18 cm dyb,  T-7 
rette sider, plan bund. Gråbrunt sandblandet muld med trækulsnister.   

A102 Affaldsgrube, 65 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. >20 cm dyb,  T-7 
ikke gravet til bunds pga stor sten. Brungråt sandblandet muld, pakket med  
10 – 15 cm sten og stumper af vingetegl. Recent.      

A103  Grube, 200 x 100 cm. Lysgråbrunt sandblandet muld. Fajanceskår i toppen,  T-7 
recent. Ikke snittet      

A104  Grube, 200 x >60 cm. I snittet ingen nedgravningskant, kan være planering  T-7 
under gårdens østlænge. Recent.   

A105 Udgår  
A106  Grube, 110 x 120 cm. 30 cm bred nord-syd orienteret grøft igennem. 48 cm dyb, T-7 

skrå sider, afrundet bund. Mørkbrungråt sandblandet muld med trækulsnister.   
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Fund: y33: kridtpibestump 
Svarer til anlæg 3 fra prøvegravningen 

A107 Stolpehul, 30 x 25 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 22 cm dyb, let T-7/ 
skrånende sider, afrundet bund. Lysgråbrunt sandblandet muld med teglstumper  T-9  
Svarer til A4 fra prøvegravningen. 

A108  Udgår 
A109  Stolpehul? 30 x 30 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 4 cm dyb, plan  T-7 

bund, letskrånende sider. Lysgråbrunt sandblandet muld.   
A110 Stolpehul, 40 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 58 cm dyb,  T-7 

lodrette sider, plan bund. Brungråt sandblandet muld med teglstumper,  T-9 
støttesten. 
Foto: F7         

A111  Trærod.      T-7 
A112  Stolpehul, 20 x 40 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 8 cm dyb,  T-8 

rette sider, plan bund. Lysgråbrunt sandblandet muld.     
A113 Trærod.       T-8 
A114  Stolpehul, 30 x 35 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 6 cm dyb,  T-8 

jævnt afrundet bund og sider. Lysgråbrunt sandblandet muld.    
A115  Stolpehul, 50 x 55 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 18 cm dyb, jævnt  T-8
 afrundet bund, rette sider. Heterogent gult undergrundssand lagdelt med  

gråbrunt sandblandet muld. Recent.      
A116  Stolpehul, 50 x 40 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 8 cm dyb, jævnt  T-8 

afrundet bund og sider. Gråbrunt sandblandet muld. Recent.    
A117  Stolpehul, 45 x 30 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 4 cm dyb, jævnt  T-8 

afrundet bund og sider. Lysgråbrunt sandblandet muld.    
A118  Udgår. 
A119  Stolpehul, 40 x 45 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 5 cm dyb, jævnt  T-8 

afrundet bund og sider. Mørkgråbrunt sandblandet muld.    
A120  Stenspor, 35 x 25 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 5 cm dyb, jævnt  T-8 

skrånende sider, uregelmæssig bund. Gråbrunt sandblandet muld. Derunder  
en op til 6 cm tyk sandstribe = udvaskning under sten.    

A121  Stolpehul, 40 x 35 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 31 cm dyb, T-8/ 
  rette sider, afrundet bund. Gråbrunt sandblandet muld.                  T-9 
A122  Stolpehul, 40 x 40 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 12 cm dyb, rette T-8 

sider, uregelmæssig bund. Lagdelt gråbrunt muld og gult undergrundssand.  
Recent.        

A123  Stolpehul, 40 x 40 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 5 cm dyb, rette  T-8 
sider, plan bund. Gråbrunt sandblandet muld med trækulsnister og teglnister.   

A124 Stolpehul, 40 x 40 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 5 cm dyb, jævnt  T-8 
afrundet bund og sider. Lysgråbrunt sandblandet muld med trækulsnister.   

A125 Stolpehul, 45 x 53 cm. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 40 cm dyb, let  T-6 
indadbuede sider, afrundet bund. Øverst gråbrunt muldblandet sand 40/60 % med 
enkelte lyse sandpletter, trækulsnister og –stykker. Derunder meleret blanding af 
muldblandet sand 30/70 % og lyse områder af sand, trækulsnister,. Fylden ser ud  
til at være mest i vandrette ”lag”. Små knoglefragmenter iagttaget, ikke hjemtaget 
Fund: y27: gråbrændte og glaseret mia-skår,  

A126 Stolpehul? 50 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 35 cm dyb.  T-6 
Indadgående sider, let ujævn flad bund. Gråbrunt muldblandet sand med enkelte 

 12



pletter af orange/lyst sand, trækulsnister og teglnister.  
A127  Stolpehul? 60 cm i diam. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 25 cm dyb,  T-6 

rundede sider, ujævn afrundet bund. Gråbrunt muldblandet sand 30/70, få trækuls-
nister og enkelte kalkstenskrummer. 1 kalksten og 1 granitsten, ca 12 cm i diam.  

A128 Stolpehul, 36 cm i diam. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 30 cm dyb, lige T-6/ 
  indadskrånende nordside, ujævn buet sydside. Gråbrunt muldblandet sand med T-9 
  trækulsnister. 
A129  Stolpehul, 41 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 8 cm dyb, T-6 
  jævnt afrundet bund, fladere mod syd. Gråbrunt muldblandet sand med  

trækulsstykker. Knoglestump iagttaget, ikke hjemtaget. 
A130  Stolpehul, 56 x 36 cm. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 33 cm dyb, flad  T-6/ 

svagt afrundet bund, lodret til rundet sydside, nordside forstyrret af dyregang. T-9
 Gråbrunt muldblandet sand med nister af trækul og tegl.  

Fund: y28:  gråbrændte og glaserede mia-skår 
A131  Rest af gammelt muldlag?, kan følges over 1 m i op til 12 cms tykkelse. Flad  T-6 

bund med nedsivning til det gule undergrundssand. Brungult sandblandet muld  
med trækulsnister.  

A132 Stolpehul, 40 cm i diam. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 25 cm dyb,  T-7 
rette sider, plan bund. Lysgråbrunt sandblandet muld med trækulsnister.   

A133 Stolpehul, 30 cm i diam. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 5 cm dyb, jævnt  T-7 
afrundet bund og sider. Lysgråbrunt sandblandet muld med trækulsnister.    

A134 Grube, 60 x 110 cm, diffus i fladen. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 34 cm T-6  
dyb, lige sydside, flad bund. Lysgråbrunt svagt muldblandet sand med trækuls- T-10 
nister. Evt. kan et af skårene ved A71 stamme fra A134  

A135 Stolpehul, 70 x 35 cm. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 28 cm dyb, næsten  T-6/ 
lige lodret nordside, afrundet sydside, muligt forstyrret af dyregang i bunden.  T-10 
Lysere svagt grålig brunt muldblandet sand med få trækulsnister  

A136 Stolpehul, 21 cm i diam. Snittet nord-syd, østdel bortgravet. 17 cm dyb, svagt  T-6/ 
indadbuede sider, afrundet bund. Gråbrunt muldblandet sand med nister af  T-10 
trækul og tegl.  

A137 Stolpehul, 40 x >25 cm. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 9 cm dyb, rette  T-6 
sider, afrundet bund. Brungult sandblandet muld med trækulsnister. Ses i profil  
langs feltets østside som et 25 cm dybt og ca 40 cm bredt stolpehul 

A138 Stolpehul, 41 cm i diam. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 7 cm dyb,  T-6/ 
flad bund, tilrundede sider. Gråbrunt muldblandet sand med trækulsnister.      T-10 

A139 Stolpehul? 45 x 45 cm, ligger under A72. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet.  T-6/ 
20 cm dyb, jævnt afrundet. Gråbrunt sandblandet muld med mange trækulsnister T-9 
og rødbrændte lernister. 
Fund: y38: gråbrændt mia-skår 

A140 Stolpehul, 35 cm i diam. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 16 cm dyb, lige  T-6/ 
næsten lodrette sider, afrundet mod flad bund. Gråbrunt muldblandet sand med T-10 
trækulsnister. Usikkert om A140 var gravet ned i A72 eller omvendt.    

A141 Stolpehul, 40 cm i diam. Snittet nord-syd, vestdel bortgravet. 20 cm dyb, T-6/  
jævnt skrå sider, plan bund. Gråbrunt sandblandet muld med trækulsnister og  T-10 
gule lerklatter, teglnister. A141 ligger under A72 og var først synligt under dette. 
Fund: y39: mia-skår; y40: slagge  
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FUNDLISTE 
 
y1 – y7 anvendt ved prøvegravningen 
 
y8 Opsamlet ved muldafrømning 17-18 maj 2001 
 4 sammenhørende rand- og hankeskår af kande med båndformet hank, mia 
 1 udvendigt glaseret sideskår, mia 
 1 randskår og 2 sideskår af stjertpotte 
 2 potteben af stjertpotte 
 5 randskår og 2 sideskår af hornmalede fade 
 2 flintafslag 
 2 fragmenter af kridtpibestilke 
 1 fragment af fajancetallerken  
y9 Fundet i A1: 
 1 indvendigt glittet gråbrændt sideskår, Jydepotte? 
 1 indvendigt glaseret randskår med glasurpletter udvendigt, stjertpotte? 
y10 Fundet i A9: 
 1 sideskår lyst stentøj med vandret fure udvendigt, Siegburg? 
y11 Fundet i A11: 
 2 gråbrændte sideskår, hvoraf et flækker i skærven, uregelmæssig godstykkelse, mia 
y12 Fundet i A16: 
 1 udvendigt grønglaseret sideskår, mia 
y13 Fundet i A18: 
 1 randskår med udvendige vulste, glasurrester, nyere tid 
y14 Fundet i A20: 
 1 grønglaseret kakkelfragment (?) 
y15 Fundet i A32: 
 1 skår af fajance underkop, nyere tid 
y16 Fundet i A33: 
 1 gråbrændt sideskår 
y17 Fundet i A42: 
 2 sammenhørende sideskår af gråbrændt, meget hårdtbrændt gods, mia 
y18 Fundet i A 45: 

2 gråbrændte østersøskår, hvoraf det ene har vandret fure og bølgelinie 
y19 Fundet i A57: 
 1 randskår og 1 sideskår af rødbrændt udvendigt glaseret gods, mia 
y20 Fundet i A69: 
 1 grønglaseret kandeskår med 2 hindbærknopper, mia 
y21 Fundet i A70: 
 2 rødbrændte udvendigt glaserede sideskår, heraf 1 med pibelersdekoration 
 2 sammenhørende gråbrændte drejede sideskår 
 1 gråbrændt randskår med indvendigt fortykket rand, drejet, fad  
y22 Fundet i A72: 
 7 side- og bundskår af glaseret kande 
 3 skår af stentøj eller næsten-stentøj 
 2 potteben  
 2 sammenhørende sideskår af samme gods som ovenstående potteben 
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y22 frt 31 gråbrændte skår af forskellige kar, mulig en gråbrændt kande: 
      1 bred båndformet hank 
      1 randskår med lågfals 
      1 lignende randskår uden lågfals, 
      1 randskår med udfaldende rand 
     27 sideskår    
y23 Fundet i A85: 
 3 randskår og 3 hankeskår (sammenhørende) af kande med båndformet hank, mia 
 1 grønglaseret randskår med lågfals, og 1 randskår af lignende gods 
 1 rødbrændt, udvendigt glaseret sideskår med riller,   
y24 Fundet i A87: 
 1 gråbrændt sideskår, lige over bunden, mia 
y25 Fundet i A91: 
 1 gråbrændt sideskår  
y26 Fundet i A93: 

2 randskår og 1 sideskår af fladt hornmalet fad 
11 grønglaserede skår af (stjert)potte  

y27 Fundet i A125: 
 1 rødbrændt glaseret sideskår af kande, rest af blomsterdekoration, mia 
 4 gråbrændte sideskår 
y28 Fundet i A130: 
 2 sideskår og 1 randskår af gråbrændt gods 
 2 udvendigt glaseredeskår, mia 
y29 Fundet mellem A58, A59, A60, A126, A127: 
 1 gråbrændt sideskår, mia 
y30 Fundet i A62: 
 2 udvendigt grønglaserede sideskår, mia 
y31 Fundet i A71: 

3 gråbrændte sideskår, heraf 1 med riller a la stob, mia 
y32 Fundet i A84: 
 1 rødbrændt, udvendigt glaseret sideskår, mia 
y33 Fundet i A106: 
 1 kridtpibefragment 
y34  Fundet i A56: 
 1 slagge 
 1 fiskeben 
y35  Fundet i A66: 
 1 rødbrændt glaseret sideskår, mia 
y36  Fundet i A69: 
 1 slagge, kalotformet? 
y37  Fundet i A76: 
 1 slagge 
y38  Fundet i A139 (på grænsen til fyld i underliggende grube A72): 
 1 gråt blødbrændt sideskår 
y39 Fundet i A141:  

1 rødbrændt uglaseret drejet sideskår 
 3 sortbrændte efterdrejede sideskår 
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y40 Fundet i A141: 
 1 slagge, kalotformet  
y41  Fundet i A72: 
 2 jernsøm/-nagler 
y42 Fundet i A72: 
 dyreknogler 
y43 Fundet i A72: 
 slagge 
 
 
 

 16



TEGNINGSLISTE 
 
T-6 Plantegning af fladen, 1:50 
 x: 95 - 111; y: 97 - 110  
 A1- A82, A125 – A131, A134 – A141 
 
T-7 Plantegning af fladen 1:50 
 x: 95 - 110; y: 110 - 120 
 A83 – A111, A132, A133 
 
T-8 Plantegning af fladen 1:50 
 x: 95 – 110; y: 120 - 132 
 A112 - A124  
 
T-9 Snittegninger 1:20  
 A3, A8, A9, A13, A21, A30, A32, A33, A 51, A52, A53, A56, A57, A58, A59, A60, 
  A64, A72, A82, A90, A107, A110, A122, A125, A126, A127, A128, A138, A140, 
  A141 
 
T-10 Snittegninger 1:20 

A4, A5, A6, A36, A37, A39, A44, A45, A46, A61, A62, A65, A66, A67, A69, A70, 
A71, A73, A76, A77, A79, A80, A130, A134, A135, A136 
 

T-11 Indmålingstegning, ikke målfast 
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FOTOLISTE 
 
F1 Udgravningsfeltet med Karrebæk Kirke i baggrunden, set fra vest 
F2 Udgravningsfeltet, set fra nordøst 
F3 Den sydlige del af udgravningsfeltet med snittede fyldskifter, set fra øst 
F4 Snittede fyldskifter på den sydlige del af udgravningsfeltet, set fra øst 
F5 Snit gennem affaldsgruben A72, med A69, A70 A71 og A134 i baggrunden, 

set fra vest 
F6 Snit gennem stolpehullet A90 med støttesten, set fra øst 
F7 Snit gennem stolpehullet A110 med støttesten, set fra øst 
F8 Snit gennem stolpehullet A44, set fra øst 
F9 Snit gennem stolpehullet A64, set fra øst   
F10 Skurvogn og Karrebæk mølle, set fra sydvest 
F11 Arbejdsfoto 
F12 Birgitte registrerer snittede stolpehuller 
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