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NÆM j.nr. 2006:135 
JESHØJGÅRD  
Herlufsholm Sogn, Øster-Flakkebjerg Herred, Sorø Amt (nu Region Sjælland) 
S.b. nr. 04.05.07 - ? 
KUAS j.nr. 2003-2123-1120 
 
 
Resumé: 
Udgravningen bestod af tre adskilte udgravningsfelter, i alt ca knapt 0,4 ha. Omr.I og omr.II 
rummede begge massive anlægsspor. På omr. I lå et gårdskompleks fra den ældre del af YRJ, 
sandsynligvis i to faser. Udover treskibede langhuse og økonomibygninger, fandtes et meget flot 
15-stolpeanlæg. På omr. II lå ligeledes en gård fra YRJ med økonomibygninger og hegnsforløb 
tilknyttet et gammelt vandhul. Desuden var der et midtsulehus, hvis datering er usikker, men nok 
tidligneolitisk. På omr.III fandtes kogegruber, heriblandt et antal lange, smalle ”kogegruberender”, 
der muligvis skal henføres til yngre bronzealder, samt spredte anlægsspor. 
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Undersøgelsens forhistorie 
Foranlediget af Næstved Kommunes projektering af et større parcelhuskvarter omkring Jeshøjgård 
foretog Næstved Museum henover vinteren 2006/2007 en omfattende prøveundersøgelse af 
jorderne. Der var ikke på forhånd registreret nogle sb-numre på arealet, men det kuperede landskab 
bød på flere topografisk oplagte lokaliteter. Forundersøgelsen afslørede massive aktivitetsspor i 
form af både kogegruber og bopladsrester fra flere perioder, bl.a. romersk jernalder, og udfra 
søgegrøfter og udvidelser blev tre områder udvalgt til nærmere undersøgelse. 
Området er en direkte fortsættelse mod øst af arealet for Jeshøjgård Vest (NÆM 2006:161) 
 
Generelt er bebyggelse fra yngre jernalder meget sparsomt dokumenteret på Næstvedegnen pga. 
intensiv dyrkning gennem århundreder. Ydermere er der på Maglebjerg, få hundrede meter vest for 
Jeshøjgård, for få år siden udgravet en rig kvindegrav fra yngre romersk jernalder (se NÆM 
2004:114), men uden kendskab til samtidige bopladsspor i nærområdet. På baggrund af dette er det 
af stor interesse at få belyst de massive anlægsspor på Jeshøjgård-arealerne. 

Administrative data 
Udgravningen blev gennemført mellem d. 28. november 2007 og d. 30. januar 2008. 
Undersøgelsen blev foretaget af daglig leder og beretningsansvarlig, stud.mag. Anine Madvig 
Struer (AMS), assisteret af stud.mag. Pernille Rohde Sloth (PRS), BA Kim Christoffersen (KC) og 
stud.mag. Malene Nielsen (MN). Ansvarlig museumsinspektør var cand.mag Birgitte Borby 
Hansen, Næstved Museum. 
Område I og II gennemsøgt med detektor d. 29. jan. af Søren Terkelsen. 
GPS-opmåling af udgravningsfelter og målesystemer blev foretaget d. 19. december af 
Landmålergården I/S. 
Muldafrømning på område I, II og III blev foretaget d. 28. november – 5. december med en 14½ t 
gravemaskine på bælter, påmonteret en 1,8 m bred rabatskovl. Maskine var indlejet fra HRJ 
Service, Enø. Maskinfører var Rune René Petersen.  
Vejret i perioden var overskyet langt det meste af tiden, dog med spredte solskinsdage. En del dage 
med regn og byger, primært i januar. Især på omr. II gav det problemer med dårlig dræning og 
mudder. Temperaturer mellem 0- +7°C; spredte nætter med frost. I begyndelsen af januar nogle 
dage med frost, sne og hård vind, hvor feltarbejdet delvist måtte indstilles. Årstidens meget lave sol, 
var et problem i forbindelse med afrømningen, hvor det var meget svært at se noget for både 
maskinfører og arkæolog. 
Udgravningen blev betalt af Næstved Kommune, der havde rekvireret opgaven, jfr museumsloven. 
Originaldokumentation og fund befinder sig på Næstved Museum under j.nr. NÆM 2006:135. 

Topografi, terræn og undergrund 
Området er beliggende nordøst for Næstved Megacenter, hhv. vest (omr. III) og øst (omr. I og II) 
for Jeshøjgård, til hvilken jorderne tidligere hørte. Området ved Jeshøjgård er præget af et kuperet 
landskab. Arealet øst for gården er domineret af den topografisk markante Jeshøj, ca 65 m.o.h., på 
den østligste del. Herfra falder terrænet mod nord og vest, ned mod gården; der ses en anden mindre 
højde nær selve gråden. Mellem de bløde bakker ses flere mindre plateauer. Vest for gården falder 
terrænet yderligere mod vest i et blødt, lavt kuperet landskab. Arealet her er domineret af en 
kunstigt anlagt sø og tilhørende beplantning. Omr. I lå op mod Jeshøj, omr. II lå lavere, men stadig 
højt i terrænet. Omr. III lå i en markant lavning sydvest for gården. Området er flere steder præget 
af høj grundvandsstand. Selve Jeshøj er kraftigt afpløjet og der er ingen spor efter en overpløjet 
gravhøj; højen fremstår som en naturlig grusaflejring. 
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Koter i DVR 90, indmålt med GPS (feltgrænser): Omr. I er højest i det vestlige hjørne oppe på 
Jeshøj, med 64,27m . Herfra falder terrænet mod øst og mod syd, hvor lavest er målt til 62,09m. 
Omr.II er højest i den vestlige ende med 60,35m og falder mod øst til 59m. Omr. III, på den anden 
side af Jeshøjgård, ligger noget lavere end de to andre områder. Feltet er lavest i det nordvestlige 
hjørne med 44,23 m og stiger mod sydøst til 46,42 m. 
Undergrunden på de afrømmede felter var domineret af gulbrun til mørk gulbrun moræneler med 
pletvise mere grusede eller sandede partier og enkelte ”sandlommer”. Enkelte områder var mere 
hvidgule med meget kridt i, mest på omr.I. Dele af omr. I og II var stærkt stenede, visse steder så 
meget, at det var til gene for såvel afrømning som undersøgelse, mens hele omr. III var meget 
stærkt stenet. Det var en blanding af marksten af bjergart og flintknolde samt en del store 
kampesten. Flere steder på omr. I og II var pletter med ”gammel muld” mellem undergrunden og 
det moderne muldlag; på omr. II var det større flader. Der kunne iagttages forhistoriske anlæg både 
under og nedgravet igennem denne muld. 
Muldlagets tykkelse varierede på arealet. På omr. I varierede den fra 20-25 cm op til ½ m, tyndest 
op mod toppen af Jeshøj og mod sydøst, mens tykkere mod (især) vest og nordøst. På omr. II lå 
muldtykkelse mellem 25-70 cm, det meste ca. 35-50 cm og tykkest i over vådbundsaflejring mod 
nordøst, tyndest især langs sydsiden af feltet. På omr. III var muldlaget meget tyndt, blot 20-30 cm 
og der var massive, dybe pløjespor ned i undergrunden over det meste af feltet. Også på omr. I og II 
kunne iagttages pløjespor i undergrunden, men ikke i så voldsom grad. 

Målesystem og nivellering 
Der blev etableret individuelle og uafhængige målesystemer for de tre felter område I, område II og 
område III. Målesystemerne blev etableret som traditionelle koordinatsystemer orienteret efter 
feltets form; omr. I med skæringspunkt i (200,400), omr. II i (600,800) og omr. III i (100,200). 
Målesystemerne blev udsat med søm vha. målebånd og pythagoras. Målesystemerne samt 
feltgrænserne blev efterfølgende indmålt med GPS af landmåler. Der blev ikke foretaget nivellering 
udover de GPS-indmålte koter på feltgrænser og målesystemer. 

Udgravningens forløb, metode og dokumentation 
Udover den generelle dokumentation af de frilagte oldtidsanlæg, blev det valgt at lægge det 
overordnede forskningsmæssige fokus i udgravningen på belysningen af bebyggelsen fra 
jernalderen, særligt yngre jernalder. Dette fokus er bevidst valgt udfra, at dette er et endnu lidet 
belyst område på Næstvedegnen. For udgravningens metode og prioriteringer har det betydet, at den 
primære indsats har været på at identificere og dokumentere huskonstruktioner og andre mulige 
bygningselementer i gårdskomplekserne, mens undersøgelsen af eksempelvis gruber og kogegruber 
er blevet nedprioriteret. Undtaget er område III, hvor fokus var på dokumentationen af de mere 
utraditionelle kogegrubeformer. 
 
Tre områder, benævnt med romertal I-III, var udlagt til udvidelse og nærmere undersøgelse med 
udgangspunkt i prøvegravningens resultater. Se bilag, for deres indbyrdes placeret på arealet.  
Område I: 
Et uregelmæssigt aflangt felt, ca 65x45 m (1900m2). De to udvidelser på søgegrøft 3 fra 
prøvegravningen blev koblet sammen og yderligere afrømning foretaget omkring dem. 
Udvidelserne havde stået åbne siden prøvegravningen og var stærk overgroede. En genafrømning af 
fladen var nødvendig på dem alle. 
Aktivitetsområdet muligvis afgrænset vurderet udfra en tydelig udtynding i mængden af anlæg; 
mod den vestlige langside blev undergrunden desuden så ekstremt stenet, at den ikke kunne 
afrømmes til en reel flade, ej heller kunne fyldskifter observeres ordentligt. 
Område II: 
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Et uregelmæssigt aflang felt, ca 75x30 m (ca 1800m2). De to udvidelser mellem søgegrøfter 9-12 
fra prøvegravningen blev koblet sammen og yderligere afrømning foretaget omkring dem. 
Udvidelserne havde stået åbne siden prøvegravningen og var stærk overgroede. En genafrømning af 
fladen var nødvendig på dem alle. 
Aktivitetsområdet vurderes delvist afgrænset i og med en markant udtynding i mængden af anlæg 
mod feltets kanter. 
På den vestlige del af feltet er var der bevaret flader med et gammelt muldlag mellem det moderne 
muldlag og undergrunden. En del anlæg sås nedgravet igennem dette, hvorfor der ikke blev rømmet 
af helt til undergrund på de steder. Budgettet tillod ikke en sekundær afrømning, for at registrere 
eventuelle forhistoriske anlæg under dette muldlag. 
Et tidligere vådområde i det nordlige hjørne af feltet stod også delvist under vand gennem en god 
del af udgravningsperioden. Flere gennemløbende keramikdrænrør attesterede ligeledes til den høje 
grundvandsstand, ligesom nærliggende anlæg trak vand i profilgrøfterne. En enkelt grube, A430, 
måtte helt opgives at få snittet pga vand. 
Område III: 
Et let rektangulært felt, 35x30 m (ca 1050m2); yderligere afrømning nord for udvidelse mellem 
søgegrøft 36-37 fra prøvegravningen og inkl. denne. Udvidelsen havde stået åbne siden 
prøvegravningen og var stærk overgroede, men blev ikke genafrenset, bl.a. fordi undergrunden var 
ekstremt stenet. Anlæggene her blev renset frem ved fladeskovling efter skitse af feltet fra 
prøvegravningen; et enkelt anlæg kunne ikke lokaliseres. 
 
Prøvegravningsudvidelserne på omr. I og omr. II blev afrenset med maskine før yderligere 
afrømning blev påbegyndt. Pga nattefrost var den øverste overflade frossen, hvilken tillod maskinen 
at fjerne de øverste 5-10 cm uden at køre fladen i op. Afrensningen var nødvendig pga tilgroning og 
det kan ikke undgås, at afrensningen har fjernet et antal af de under prøvegravningen iagttagede 
fyldskifter; især på omr.II, hvor en del undersøgte anlæg ikke var bevaret i særlig stor dybde. På 
omr. III forelå en skitse fra prøvegravningen med en markering af de fundne fyldskifter. Disse blev 
renset frem med håndkraft. Alle prøvegrøfterne var blevet genopfyldt efter prøveundersøgelsen. 
 
Efter afrømning/afrensning blev mulige anlæg, herunder også recente, blev indridset og markeret 
med malerpinde. Feltfladen blev tegnet på folie i målestok 1:50. Tegningerne blev nummereret 
fortløbende (omr.I: T5-17; omr.II: T18-29; omr.III: T30-35. T1-4 er fra prøvegravningen). Anlæg 
nummereredes fortløbende med A-numre, A104-698 (A1-103 er fra prøvegravningen), undtaget 
herfra blev tydeligt recente anlæg. I alt 595 anlæg, hvoraf 33 udgik igen. Anlægsnumrene blev 
noteret på pindene for at lette identifikationen senere i undersøgelsen.  
Alle anlæg blev beskrevet i fladen. Nærmere undersøgte anlæg blev gravet med spade/skovl og 
graveske. Anlæggene blev snittet ved bortgravning af den ene halvdel, for grubernes vedkommende 
eventuelt ved et snit af en god spades bredde i længderetningen eller placeret efter faglige 
overvejelser. I visse tilfælde blev anlæggets anden halvdel efterfølgende tømt eller vendt med greb i 
eftersøgning af fund. Snittede anlæg blev tegnet i profil i 1:20 på folie (omr.I: T46-58; omr.II: T39-
45; omr.III: T36-38). Alle mål mellem anlæg i konstruktionerne er målt fra midten af stolpesporet, 
hvis et sådant var synligt, eller fra midten af anlægget i profil. 
Fund blev nummereret med X-nummer i felten efter fortløbende fundliste (X14-149. X1-13 er fra 
prøvegravningen). Der blev udtaget en række trækulsprøver, hvoraf 6 er sendt til 14C-datering på 
Leibniz-Labor für Altersbestimmung und Isotopenforschung, Kiel. Der blev ikke indsamlet 
specifikke prøver til naturvidenskabelige undersøgelser udover prøver til 14C-datering. 
Område I + II blev gennemgået med metaldetektor, men uden fund af oldsager. 
Der blev taget oversigtsbilleder af fladen samt detailbilleder af udvalgte anlæg i profil med digitalt 
Canon spejlreflekskamera  i RAW- og JPEG-formater, samt enkelte billeder med privat Fuji digitalt 
lommekamera.  
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Der blev ikke udført nogen formidling i udgravningsforløbet. 

Udgravningens resultater 
Under prøvegravningen det fundne foreløbigt dateret til ÆRJ, men bopladssporene fra udgr placerer 
i YRJ. 
 
Område I 
Der blev registreret i alt 313 anlæg på feltet, hvoraf 130 anlæg blev undersøgt nærmere.  
Blandt de mange anlæg kunne der udskilles ni konstruktioner spredt over hele feltet: Fire treskibede 
langhuse (K6, K8, K9 og K10), et ”udhus” (K13), et 15-stolpeanlæg (K1) og tre 4-stolpeanlæg (K7, 
K11 og K12). 
 
Konstruktioner 
K1 
En rektangulær bygningskonstruktion med i alt 17 stolper, heraf de 15 er sat i 3 rækker á 5 stolper 
samt to ”indre”  stolper. Bygningen er ca 6x4,5m og orienteret ØSØ-VNV. 
Konstruktionen er overordentlig regelmæssig. Hjørnestolperne er sat i en retvinklet rektangel og 
resten af stolperne er placeret med meget jævn afstand, undtaget de tre midterste stolper, der rykker 
lidt i øst-vestlig retning. A377 og A382 formodes at være en del af konstruktionen efter paralleller 
fundet på andre lokaliteter. Efter al sandsynlighed har de sammen med to tilsvarende, men ikke 
bevarede, stolper i modsatte side, dannet en ”indre” kvadrat i konstruktionen.  
De 15 stolpehuller fremstår i profil med et overordnet ensartet helhedsindtryk, hvad angår 
dimensioner og former. Nedgravningerne er kasseformede og selvom stolpespor er synlige i stort 
set alle anlæg, viser fylden at stolperne må være blevet trukket op. Anlæggene varierer i dybde fra 
32-48 cm, A377 og A382 dog lidt knapt så dybe, 12-22 cm. 
Bygningen er i princippet af samme konstruktionstype som 4-stolpeanlæggene og andre 
flerstolpeanlæg: En bygning på pæle med gulvet hævet over jordniveau. Funktionen har 
sandsynligvis været som lade-/magasinbygning.  
I et af stolpehullerne (A386, X92) fandtes enkelte dårligt bevarede sideskår af sort/mørkt glittet 
keramik, hvorudfra bygningen kan placeres i YRJ. Derudover er der kun lidt knogle. 
 
K6 
Huset er et nord-syd orienteret treskibet langhus med fire, evt fem, sæt tagbærende stolper. Husets 
grundplan er trapezformet til let konvekst. 
Sætafstanden varierer mellem 2,5 –5,4 m, med størst afstand i det nordligste fag. Sætspændet 
varierer fra 2 – 2,7 m. De tagbærende stolper ligner hinanden sætvist, men er ellers let varierende, 
primært i dybden. Fylden er relativt mørk og de fleste anlæg har erkendbart stolpespor i profilet 
(A301, A685, A268, A306, A678, A313). Bredden på nedgravningerne er 32-65 cm, dybden 14-48 
cm. Stolperne er dybest i sydenden, men det kan til dels skyldes en kraftigere erosion/nedpløjning i 
den nordligere, højereliggende del. A685 kan evt være støttestolpe for A301. 
Der er ingen vægkonstruktion bevaret, men det kan ikke afvises, at der gemmer sig enkelte 
vægstolper blandt de mange stolpehuller omkring huset. Det ”femte” stolpesæt i husets nordende 
(A686 og A240/A687) kan ikke helt udelukkes som tagbærende, men er mere sandsynligt en del af 
gavlkonstruktionen. 
Trods husets utraditionelle N-S orientering taler grundplan, såvel som indtryk under udgravningen, 
for at der er tale om et hus, og ikke om et fragment af et dobbelthegn.  
Huset kan kun dateres typologisk, hvor det må placeres indenfor den ældre del af YRJ. Det eneste 
fund fra konstruktionens anlæg er lidt knogle. 
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K7 
Et 4-stolpeanlægmed et regelmæssigt, let trapezformet grundplan, sandsynligvis en lade-
/magasinbygning. Afstand mellem stolperne på 1,9-2,4m. Konstruktionen er relativt spinkel med en 
stolpediameter på ca 15 cm, nedgravningerne varierer mellem 30-61 cm og en dybde på 12-25 cm.  
Der er ingen fund fra anlæggene, der kan datere bygningen, men det må formodes, at den er 
samtidig med resten af bebyggelsen, dvs. YRJ. 
 
K8 
Et treskibet langhus, orienteret ØSØ-VNV, med fire sæt tagbærende stolper. Grundplanet er svagt 
trapezformet.  
Sætafstanden varierer mellem 4,35 og 5,37 m, med det vestligste fag lidt større end de to andre, og 
lidt uregelmæssig – sydsiden er ca 30 cm længere end nordsiden. Sætspændet er mellem 2,37 – 
2,6m. Stolpehullerne fremstår generelt som større kasseformede nedgravninger med en nogenlunde 
ensartet fyld. Stolpespor kan erkendes sikkert i A191, A177 og A141 samt muligvis i A134 og 
A682. A 681 og A179 består muligvis kun af stolpespor uden erkendbar nedgravning. 
Stolpehullerne varierer i dybden mellem fra 28-55 cm og i bredden (nedgravningen) ml. 36-68 
cm.A680 falder udenfor, da fylden i anlægget er noget grubeagtig, bla med et godt 10 cm tykt 
trækulslag i bunden. Formen kan dog godt være en stolpenedgravning og placeringen passer med 
resten af husets grundplan. Det kan dog ikke afvises at anlægget har fjernet det oprindelige 
stolpehul. A 179 var overlejret af en grube, A178. Der er ikke bevaret nogen spor efter 
vægkonstruktionen.  
Typologisk placerer husets sig i den tidlige del af YRJ. Der er fundet keramik i tre af anlæggene, 
inkl. både randskår og ornamenterede skår. Skårene kan ligeledes dateres til yngre romersk 
jernalder. Efter al sandsynlighed stammer keramikken fra nedgravningen og er dermed ikke yngre 
end anlæggelsen af huset. Desuden er en trækulsprøve udtaget fra A680 og sendt til 14C datering. 
 
K9 
Et treskibet langhus, orienteret nord-syd, med fire sæt tagbærende stolper. Grundplanen er parallelt 
målt udfra stolpenedgravningernes placering.  
Stolperne er nogenlunde regelmæssigt placeret. Sæt afstanden varierer fra 2,7-3,3m, længst i 
midterste fag. Sætspændet  er 1,8-2m. I profil ses det tydeligt, at husets tagbærende stolper er blevet 
gravet op. A330 består af to stolpehuller, der delvist overlapper; der kan være tale om en 
udskiftning. Stolpehullernes dybde varierer fra 18-45 cm. Der kan ikke erkende noget sikkert 
vægforløb, men enkelte stolper omkring huset kan ikke afvises som mulige vægstolper. 
Typologisk er det vanskeligt at placerer huset. Det kan ikke totalt afvises, at det kan være fra ÆRJ, 
men de små, men smalle, dimensioner kunne også tale for, at det er en mindre økonomibygning, der 
er samtidig med den ældre del af YRJ gårdskompleks. Der er ingen fund fra anlæggene.  
 
K10 
Et treskibet langhus, orienteret øst-vest, med 4-6 sæt tagbærende stolper. Grundplanet er konvekst. 
Sætspandet er fra 1,94-2,58 m. Sætafstanden varierer ml. 1,35-6m. Den store forskel skyldes 
sandsynligvis, at huset har to byggefaser. I udgangspunktet er det blevet bygget med fire 
tagbærende sæt (A149, A146, A697, A172, A188, A190, A690, A204) (den vestlige ende) med en 
nogenlunde regelmæssig sætafstand på 5,76-6m. På et senere tidspunkt er huset så blevet udbygget 
mod øst med endnu ”et” fag. Dette er gjort ved at et sæt stolper (A203, A199) er blevet placeret lige 
vest for det oprindelige østligste sæt, men med lidt større sætspand for at fastholde den konvekse 
grundplan, samt et nyt østligste stolpesæt (A691, A228). Sætafstanden i det nye sæt svarer til den 
gamle østligste sætafstand. 
Stolpehullerne er alle relativt ens i form, størrelse og fyld, alle er tilnærmelsesvist kasseformede 
nedgravninger, 60-96 cm bredde. De fleste stolpehuller viser spor efter stolper; stolperne er 
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sandsynligvis trykket op. Dybden varierer mellem 24 (38)- 73 cm; det østligste sæt har en lidt 
ringere dybde end de øvrige.  
Typologisk placerer huset sig i ældre til midterste del af YRJ. Der er ingen daterende oldsagsfund 
fra anlæggene. 
 
K11 
Et 4-stolpeanlægmed et let skævt, tilnærmelsesvist trapezformet grundplan, sandsynligvis en lade-
/magasinbygning. Afstand mellem stolperne på 2,4-3m. Stolpehullerne ligner hinanden parvist, 
A292 og A290 fremstår kraftigst. Anlæggenes bredde varierer fra 23-60 cm, dybden fra 12-42 cm.   
Der er ingen fund fra anlæggene, der kan datere bygningen, men det må formodes, at den er 
samtidig med resten af bebyggelsen, dvs. YRJ. 
 
K12 
Et 4-stolpeanlæg med let rektangulært grundplan, sandsynligvis en lade-/magasinbygning. 
Afstanden mellem stolperne er 2,2-2,45m. Anlæggene fremstår relativt ensartede; bredden varierer 
ml. 35-55cm og dybden fra 18-28 cm. 
Der er ingen fund fra anlæggene, der kan datere bygningen, men det må formodes, at den er 
samtidig med resten af bebyggelsen, dvs. YRJ. 
 
K13 
En to-sæts bygning, orienteret øst-vest, med let uregelmæssig, rektangulært grundplan, 
sandsynligvis en økonomibygning. 
Huset har en afstand mellem de to stolpesæt på 5,45 hhv 5,85m. Sætspændet er hhv. 2,93 og 3,1m. 
Stolpehullernes bredde varierer fra 50-72 cm og dybden fra 18-57 cm. 
Bygningen ligger placeret op mod toppen af Jeshøj, men det forekommer usandsynligt, at den skulle 
fortsætte hen over toppen. Der blev ikke observeret nogen aktivitet her under prøvegravningen. 
Placeringen giver en relativt markant højdeforskel (på undergrundsniveau) mellem det østlige og 
det vestlige stolpesæt. Hvor udpræget denne har været på fladen under bygningens brugstid, er det 
dog umuligt at sige. 
Flere af stolpehullernes fyld indeholdt keramik og knogle, sandsynligvis fra nedrivningen af 
bygningen. Blandt keramikken var randskår fra flere forskellige kar; disse skal sandsynligvis 
placeres i den første del af YRJ. 
Typologisk kan huset i sig selv ikke placeres i tid.  
 
”Bananformede anlæg” 
Anlæg A351 og A333. Se beskrivelsen sammen med de tilsvarende anlæg på omr. II nedenfor (s. 
9). 
 
Gruber og kogegruber 
Et udvalgt antal af gruberne på feltet blev undersøgt udfra formodningen om en sandsynlig 
samtidighed med bebyggelsen. Anlæggene blev forsøgt udvalgt efter, hvilke, der i fladen så mest 
lovende ud, men det overordnede resultat var magert. Om end fylden indeholdt helt nedbrudt 
organisk materiale, var der meget få fund i gruberne, keramik såvel som knoglemateriale eller 
andet. I en enkelt grube, A153, lå en lille jernkniv i fladen. 
Et antal kogegrube lå spredt rundt på feltet, med en lettere koncentration i den nordlige (NNV) del. 
Her kunne der, især under afrømningen mens fladen var ”frisk”, iagttages et større areal, omtrent 
10x10m, med spættet trækulssodning af undergrunden som efter en mængde tætliggende, næsten 
bortpløjede, kogegruber. Nogle koncentrationer kunne indridses som tilhørende adskilte (eller blot 
dybere?) anlæg. 
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Område II 
Der blev registreret i alt 212 anlæg på feltet, hvoraf 94 anlæg undersøgt nærmere.. Blandt de mange 
anlæg kunne der udskilles fire konstruktioner, alle beliggende i den vestlige halvdel af feltet: Et 
treskibet langhus (K2), et midtsulehus (K3) samt to 4-stolpeanlæg (K4 og K5). 
 
Konstruktioner 
K2 
Et treskibet langhus, orienteret omtrent øst-vest, med fire sæt tagbærende stolper og et konvekst 
grundplan.  
Sætafstanden varieret fra 3,2-5,25m, størst i det vestligste fag. Sætspændet er 2,05 – 2,7m. 
Stolpehullerne er alle meget ens i form og fyld og fremstår som meget massive, dybe kasseformede 
nedgravninger. Alle anlæggene var kraftigt nistrede med trækul. I nogle af anlæggene kunne 
erkendes fyldskifter, der muligvis afspejler stolpespor. Stolpehullernes bredde varierer fra 54-92 
cm, dybden mellem 54-73 cm. 
Der er ingen vægkonstruktion bevaret. 
I A515 lå i bunden af nedgravningen et større fragment af et groft forrådskar med rand og en del af 
bugen. Det er usikkert om karret evt kan opfattes som et husoffer.  
Typologisk kan huset dateres til den midterste del af YRJ. Trækulsprøver fra to af stolpehullerne er 
sendt til 14C-datering. 
 
K3 
Huset er en midtsulebygning med to tagbærende stolper (A560, A567) samt 16, muligvis 18, 
bevarede vægstolper. Bygningen er ca 12m lang og godt 4½m bred, har let afrundede gavle, lige 
sider og er orienteret omtrent øst-vest. 
Af væggen er bevaret den østlige gavl, ca halvdelen af den vestlige gavl, samt spredte stolper på de 
to langsider. De fleste af stolpehullerne var ikke særlig dybe, men ligger overordnet fra 2-51 cm. 
Denne del af feltet er dog generelt noget nedpløjet og en del af huset ligger desuden indenfor de 
gamle prøvegravningsudvidelser, der er renset af for bevoksning. Bredden varierede fra 10-63 cm 
for vægstolper og 31-63cm for de tagbærende. De to tagbærende stolper var placeret med stor 
indbyrdes afstand på 6,9m og kun 2,4-2,6m fra gavlen. Trods eftersøgning kunne en tredje, 
midterste, tagbærende stolpe ikke findes. Den østlige tagbærende (A567) var kun 28 cm dyb og 
havde en støttestenpakning i den ene side af nedgravningen; den vestlige (A560) var 41 cm dyb. 
Husets ”midterakse” gennem de tagbærende var skubbet lidt i nordlig retning med en afstand på ca 
2,1m til nordvæggen og 2,5m til sydvæggen. 
Bygningen kan ikke dateres sikkert.  Der er ingen daterende oldsager fundet i stolpehullerne og der 
kunne heller ikke samles trækul nok til en 14C-datering. Men tre af anlæggene gav hhv. en flække, 
et afslag og en flintblok. Samtidig er størstedelen af de resterende flintfund fra udgravningen fra 
anlæg omkring huset. Typologisk set kan huset fint placeres i tidligneolitikum og dette forekommer 
den mest umiddelbare tolkning. Dog er der på lokaliteterne Lykkebækparken og Lykkebækgård ved 
Køge fundet toskibede huse af meget lignende form og tolket som udhuse tilhørende YRJ-
bebyggelsen. På den baggrund kan det ikke afvises, at bygningen her også er en del af et 
jernaldergårdskompleks sammen med K2, K4 og K5. 
 
K4 
Et 4-stolpeanlægmed trapezformet grundplan, sandsynligvis en lade-/magasinbygning. Afstanden 
mellem stolperne er 1,9-2,65m. Anlæggene ligner hinanden i diagonale par; bredden varierer ml. 
27-33 cm og dybden fra 12-28 cm. I A480 kan iagttages et lille spids stolpespor. 
Der er ingen fund fra anlæggene, der kan datere bygningen, men det må formodes, at den er 
samtidig med langhuset (K2), dvs. YRJ. 
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K5 
Et 4-stolpeanlæg, der reelt består af seks anlæg, sandsynligvis en lade-/magasinbygning. 
Konstruktionen består af fire stolper sat med tilnærmelsesvist kvadratisk grundplan, sidelængde 2,2-
2,45m. På den ene side er der yderligere sat to ekstra stolper, placeret let skråt udfra hjørnestolperne 
i en afstand af 0,6-0,75m fra dem. Bredden på anlæggene varierer mellem 10-33 cm, mens dybden 
er fra 10-33 cm. Der fundet keramik i et af anlæggene, men ikke noget, der kan datere bygningen, 
det må dog formodes, at den er samtidig med langhuset (K2), dvs. YRJ. 
 
Hegnsforløb og vandhul 
I den østlige del af feltet, hvor der er nogle færre anlæg, kan iagttages tre uregelmæssige rækker af 
stolpehuller, der løber tværs over feltet, omtrent N-S. Rækkerne leder direkte ned til det tidligere 
vandhul (A402) og stolperne skal måske opfattes som grove hegn, der med det let tragtformet forløb 
har fungeret som en art fæhegn, med det formål at lette vanding af kreaturer. 
Det tidligere vådområde har på et tidspunkt strakt sig længere ud end anlæg A402. En del af de 
registrerede fyldskifter mod syd har samme karakter som vådbundsaflejringen og er givetvis også 
rester fra dette vandhul. 
Der er ingen dateringsmuligheder, da kun få af anlæggene er snittet. De kan dog meget vel høre 
sammen med jernaldergårdskomplekset. Der er dog intet til hinder for, at det lige såvel kunne høre 
sammen med midtsulehuset (K3), hvis dette er neolitisk.  
Det vestligste af de tre stolpeforløb er mere regelmæssigt end de to andre og kan være en del af en 
indhegning af selve jernaldergården. 
 
”Bananformede anlæg” 
De anlæg, der er samlet under denne overskrift er A656, A533, A529, A530, A528, A454 og A453 
på omr. II samt A333 og A351 på omr. I. Anlæggene var oprindelig mere eller mindre afskrevet pga 
en formlighed i fladen med rodvæltere, men en nærmere undersøgelse viste, at fylden tydeligvis var 
kulturfyld og profilet støttede, at der er tale om menneskeskabte anlæg.  
Anlæggene hører sammen i par (A529, A530 og A 528 anses for nedpløjede rester af et par), og kan 
i fladen bedst beskrives som en ellipseform, der er åben i begge ender. Profilet viste, at der var tale 
om to forskellige arter af nedgravninger; dels klart afgrænsede, let spidsbundede grøfter, dels lave 
nedgravninger, der skråner lavt ind mod ”midten” og er blevet fyldt delvist op med næsten ren 
undergrund. Ofte er det de to varianter sat overfor hinanden. 
Der er ingen indikationer på anlæggenes funktion. Kun et anlæg, A351, indeholdt fund udover 
spredt trækul. Herfra er enkelte keramikskår, inkl. to randskår, der begge daterer fra den første del 
af YRJ. En trækulsprøve fra samme anlæg er desuden sendt til 14C-datering. 
 
Gruber og kogegruber 
Et antal gruber i området omkring og mellem de forskellige bygninger blev undersøgt udfra 
formodningen om en sandsynlig samtidighed med disse. Anlæggene blev forsøgt udvalgt efter, 
hvilke, der i fladen så mest lovende ud, men det overordnede resultat var magert. Om end fylden 
indeholdt helt nedbrudt organisk materiale, var der meget få fund i dem, keramik såvel som 
knoglemateriale eller andet.  
Enkelte kogegrube lå spredt på feltet. En enkelt langstrakt kogegrube, A507, lignede anlæggene på 
omr. III (ses nedenfor). Anlæg var dog delvist fladbundet og med en tydelig 1-2 cm tyk bund af 
(hårdt-)brændt ler. Det sidste er ikke fundet i nogen af de andre undersøgte kogegruber, om end en 
orangefarvning/varmepåvirkning af den lerede undergrund omkring er observeret ved enkelte af 
dem. Et par andre kogegruber var af afrundet rektangulær form og relativt fladbundede. Studier fra 
Fyn tyder på, at denne form skal henføres til den ældre jernalder (indtil 400 e.Kr.) og det kan altså 
ikke afvises, at de kan høre til gårdskomplekset. 
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Område III 
Feltet indeholdt i alt 36 anlæg, hvoraf de 13 var kogegruber, resten stolpehuller og gruber, der alle 
lå på den nyafrømmede del af feltet. Der kunne ikke udskilles nogen konstruktioner blandt 
anlæggene. Kogegruberne bar også præg af den kraftige nedpløjning i, at der kunne iagttages 
muldede partier med regelmæssig afstand mellem de ildskørnede sten, hvor ploven har ramt og 
løsnet stenene. Alle kogegruber samt to gruber blev undersøgt nærmere. 
Feltet domineredes af en koncentration af kogegruber af utraditionel form. Spredt mellem dem var 
et antal små løse stolpehuller og en håndfuld gruber. Omtrent halvdelen af kogegruberne havde 
karakter af aflange ”kogegruberender”, til godt 4 m lange og omkring en meter brede. Disse 
kogegruberender var tilnærmelsesvist spidsbundede, op til ca 60 cm dybe (afhængig af nedpløjning) 
og tæt pakket med brændte sten og indeholdt også en del trækul, alt efter bevaringsgraden. De fire 
af dem lå sammen, med samme øst-vest orientering og en regelmæssig afstand, der giver indtryk af, 
at anlæggene kan have været brugt samtidig. 
Aktiviteterne kan ikke dateres på nuværende tidspunkt; der er heller ikke muligt at udlede, om 
kogegruberenderne er samtidige med de ”traditionelle” kogegruber på feltet. Der var ingen 
oldsagsfund fra nogen af kogegruberne til at give et fingerpeg om brugsperioden. Lignende fund af 
lange, smalle kogegruber, f.eks. ved Jyderup Skov i Odsherred og på Bornholm. er blevet henført til 
yngre bronzealder. Om det samme er tilfældet her, må afvente resultatet af de trækulsprøver, der er 
sendt til 14C datering. 
 
Udover kogegruberne blev kun to større gruber (A612 og A613) undersøgt. Begge var meget 
homogene i fylden og gav ingen fund. 
 
Oldsagsfund: 
Der var forbavsende lidt fundmateriale i gruberne på alle felterne. Det er især iøjnefaldende på omr. 
I med den relativt tætte bebyggelse over flere faser, også fordi RJA almindeligvis er relativt rig på 
keramikmateriale. Al den fundne keramik er bredt dateret. Keramikkronologien fra perioden bygger 
på gravfunden keramik, der generelt er af en anden kvalitet end bopladskeramikken og derfor ikke 
direkte sammenlignelig. Keramikfundene på Jeshøjgård ligner dog keramikken fra andre 
sjællandske bopladser fra YRJ og en forsigtig sammenligning på form med gravkeramikken 
antyder, at bopladsaktiviteterne på Jeshøjgårds omr. I og II især ligger i den første del, C1-C2, af 
YRJ.  
Intet af knoglematerialet er artsbestemt. 
Resultaterne af 14C dateringerne på trækul var ikke kommet ved afslutningen af 
beretningsskrivningen. 

Sammenfatning og tolkning af resultaterne 
Forundersøgelsen havde især antydet aktiviteter fra den ældre (romerske) jernalder på arealet, men 
de bopladslevn, som blev fundet i udgravningen, må henføres til yngre romersk jernalder, perioden 
efter. 
 
Bopladslevnene på omr.I, med i alt fire langhuse og fem økonomibygninger af forskellige type, må 
tolkes som et gårdskompleks i flere faser. Der er ikke daterende elementer nok til at kunne placere 
alle konstruktionerne i en sikker samlet faseinddeling; det gælder især for de forskellige 
økonomibygninger. Dog synes det udfra langhusenes typologi plausibelt at adskille sandsynligvis to 
hovedfaser. En ældre fase med K8, K13 (der udfra den fundne keramik godt kan have stået samtidig 
med K8) og K9. Den afløses så af en yngre fase med K10 og K6. Det er uvist om K1 hører til den 
ældre eller yngre fase, men det synes rimeligt at kæde den meget flot konstruerede bygning sammen 
med den yngre fase med det forlængede, massive hus K10. 
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4-stolpeanlæggene kan, ligesom K1, ikke dateres nærmere, da bygninger af denne type er i brug fra 
jernalderens begyndelse og ind i historisk tid. Pga deres placering må K11 dog henføres til den 
ældre fase, K12 til den yngre, men K7 potentielt kan høre til dem begge. De små bygninger, der ofte 
kaldes ”staklader”, tolkes ud fra historiske paralleller som lade-/magasinbygninger, der i reglen har 
haft hævet gulv. Der kendes varianter både med og uden tag og vægge, ligesom antallet af 
jordgravede stolper kan være fra fire og opefter.  
 
På område II kan der kun tales om én overordnet fase af jernalderbeboelse: Et gårdskompleks 
bestående af et treskibet langhus og en lille ladebygning, der på et tidspunkt er blevet udskiftet. 
Gården har været i al fald delvist indhegnet og har med hegn også organiseret brugen af det 
nærliggende vandhul. De to 4-stolpeanlægs placering er indbyrdes ekskluderende, og bygningerne 
må derfor have afløst hinanden. At de begge skal kobles sammen med langhuset er helt sandsynligt, 
da deres mere spinkle dimensioner ikke kan regnes som lige så holdbare, som det massive langhus. 
Om midtsulehuset er fra tidligneolitikum eller fra jernalderen, er det ikke muligt at svare på, selvom 
det første synes mest oplagt. I fald bygningen er fra YRJ må det regnes som en større 
økonomibygning i gårdskomplekset.  
 
Alle de treskibede langhuse må udfra deres smalle form (forholdet mellem sætspænd og sætafstand) 
typologisk placeres et sted i YRJ, og at dømme udfra den trapezformede til let konvekse form, 
drejer det sig sandsynligvis om den ældre del af YRJ, dvs. sen 2.-4. årh. e.Kr.. Det er uvist om 
gårdene på hhv. omr. I og II har været beboet samtidig eller afløser hinanden; gården på omr. II 
kunne måske være en smule yngre end den seneste fase på omr. I. Overordnet stemmer dateringen 
af keramikfundene til tidlig YRJ, sandsynligvis C1-C2, godt overens med dateringen af hustyperne. 
Fundene på omr. I og II tolkes begge som enkeltgårdsbebyggelser. Der er ikke noget, der tyder på, 
at de skulle være udsnit af reelle landsbyer. Sammen med bopladsfundene på Jeshøjgård Vest 
(NÆM 2006:161) lige vest for, tegner der sig et billede af et bosættelsesmønster, der ikke udgøres 
af landsbyer, men af et antal enkeltgårdsenheder eller -komplekser, der dog ligger i så relativ 
nærhed, at et vist fællesskab eller samarbejde mellem de enheder, der har eksisteret på samme tid, 
nok er temmelig sandsynligt. Et fællesskab, der udmærket kan have udfyldt en række af de samme 
sociale og praktiske funktioner, som landsbyen normalt anses for at varetage.  
 
Den nyeste forskning omkring kogegruber peger på, at de i høj grad synes at have indgået i mere 
rituelle, kultiske og/eller sociale, aktiviteter. Kogegruberne på omr.III passer fint ind i dette billede. 
Især de lange ”kogegruberender” kan ikke undgå at få et billede af et større socialt arrangement op 
på nethinden. Dette vil kun styrkes, hvis 14C-dateringerne skulle vise, at de er samtidige. Hvordan 
man skal forstå de spredte kogegruber mellem de andre bopladslevn på omr. I og II er mere 
usikkert. Ingen af dem synes at være egentlige kogegrubekoncentrationer. Yderst interessant bliver 
det dog, om dateringen af den ene ”kogegruberende” på omr. II viser sig at være samtidig med dem 
på omr. III. Dog må det ikke glemmes, at nogle af dem meget vel kan have haft en almindelig, 
gastronomisk, funktion, som en del af et jernaldergårdskompleks. 
 

Arkæologiske perspektiver 
Udgravningen har givet værdifuld ny viden om et lidet belyst område, nemlig den yngre jernalders 
bebyggelse på Næstvedegnen. Der mangler dog stadig meget i at få et bare nogenlunde 
representativt billede for området. Det gælder især om bosættelsesmønstret med 
enkeltgårdskomplekser er typisk for egnen og i så fald indenfor hvilke perioder. Dette er spørgsmål, 
der kun kan besvares gennem yderligere arkæologiske undersøgelser. 
Der er præsenteret en del ny forskning om kogegruber de senere år, både om deres funktion og 
datering. Trods fundgruppens talrighed i det arkæologiske materiale byder fundene fra Jeshøjgård 
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også på nyt. De aflange ”kogegruberender” er usædvanlige. I enkelte andre sammenhænge er de 
blevet henført til yngre bronzealder udfra placeringen sammen med andre fund fra denne periode. 
Når 14C-dateringerne af kogegruberne her foreligger, vil de forhåbentlig, udover blot at attestere til 
denne fundgruppes mangfoldighed, kunne yde endnu et bidrag til arbejdet med at prøve at forstå 
deres funktion gennem tid. 

 
24.04.08 
Anine Madvig Struer 
stud.mag.



 27

Bilag 
Anlægsliste s.14-63 
Fundliste s.64-69 
Konstruktionsliste s.70 
Tegningsliste s.71-72 
Fotoliste s. 73-76 
Kort/planer:  

- Felternes indbyrdes placering på luftfoto (omr.I = søgefelt 8, omr.II = søgefelt 7, omr. III = 
søgefelt 6) 

- GPS-indmålinger af felter 
- Nedkopierede oversigtsplaner. 
- Udtegnede konstruktionsgrundplaner  

NÆM 2006:135, Jeshøjgård 
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Anlægsliste 
A 1-103 er fra prøvegravningen – se prøvegravningsrapport. 
 
A 104 Stolpehul, tagbærende i K13 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt humøst let leret sand med pletter af 
rødbrunt sand. 
Snittet Ø-V, set fra N. Fyld i snit: 
1) Mørk gråbrun let sodet og sandet muld. 
2) Mørk gråbrun sandet muld, blandet med rødbrunt let leret undergrundssand. 
3) Undergrund: rødbrunt til gulgråt sand. 
Diam 72 cm, dybde 18 cm. 
T-nr. 5, 53 
X 21 
 
A 105 Udgår 
 
A 106 Grube 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt humøst let leret sand med pletter af gulbrunt sand. En 
del sten i overfladen, hovedsagelig flint. 
T-nr. 5 
 
A 107 Stolpehul, tagbærende i K13 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt humøst let leret sand med pletter af 
rødbrunt sand. Der ses knogle i fladen. Enkelte sten. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Mørk gråbrun let sandet, let sodet muld, iblandet lidt rødbrunt leret undergrundssand. Der ses en enkelt kalkklump. 
2) Mørk gråbrun let sandet muld blandet med gulgråt undergrundssand. 
3) Undergrund: rødbrunt til gulgråt sand. 
Diam 60 cm, dybde 35 cm. 
T-nr. 5, 53 
X 20, X 126 
 
A 108 Bund af stolpehul 
Område I 
Cirkulært anlæg, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt humøst let leret sand blandet med 
rødbrunt sand. Iblandet lidt nister af trækul og nister og klumper af brændt ler. 
Snittet NV-SØ, set fra NØ. Fyld i snit: 
1) Mørk brun sandet humøs ler med enkelte trækulsnister. 
2) Undergrund: lyst gråbrunt/beige let leret grus/sand, med pletter af rødbrunt leret sand. 
Diam 23 cm, dybde 12 cm. 
T-nr. 5, 51 
X 22, X 106 
 
A 109 Bund af stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt humøst let leret sand. I periferien 
blandet med rødbrunt og grågult sand, iblandet enkelte nister af trækul. Keramik og knogle i fladen. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Mørk brun sandet humøs ler med enkelte trækulsnister. 
2) Undergrund: rødbrun ler. 
3) Undergrund: lyst gråbrunt/beige let leret sand/grus. 
Diam 27 cm, dybde 12 cm. 
T-nr. 5, 51 
X 18, X 19, X 103, X 104, X 127, X 147 
 
A 110 Stolpehul? 
Område I 
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Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af gråbrunt humøst leret sand med 
lidt pletter af lyst brungult sand. 
T-nr. 5 
 
A 111 Stolpehul? 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt humøst ler. 
T-nr. 5 
 
A112 Stolpehul? 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt humøst ler, delvist blandet med gulbrunt 
leret sand. 
T-nr. 5 
 
A 113 Kogegrube 
Område I 
Let ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler eller leret muld. Stumper og 
nister af brændt ler og trækul. En del sort- og skørbrændte sten. 
T-nr. 9 
 
A 114 Kogegrube 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt itl sodet leret muld eller humøst ler, delvist blandet med 
rødbrunt leret sand. En del sort- og skørbrændte sten. 
T-nr. 9 
 
A 115 Kogegrube 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt humøst og sodet ler, iblandet sort- og 
skørbrændte sten. 
T-nr. 5 
 
A 116 Sandsynligvis gammel muld let opblandet med undergrund 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt 
humøst ler, delvist iblandet gulbrunt leret sand 
Snittet, men ikke tegnet. I snit ses 9-15 cm dybt fyldskifte med karakter af gammel muld let opblandet med undergrund. 
Gråbrun sandet muldholdig ler med enkelte trækulsnister og med pletter af gulbrun sandet ler. Kan ikke afgrænses mos 
syd i snit.  
T-nr. 5, 51 
X 24 
 
A 117 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt humøst ler, iblandet en smule 
rødbrunt leret sand. 
T-nr. 5 
 
A 118 Stolpehul? 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af sodet og humøst ler blandet med gulbrunt leret 
sand. 
T-nr. 5 
 
A 119 Stolpehul? 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af lyst gråbrunt let humøst og sandet ler. 
T-nr. 5 
 
A 120 Udgår 
 
A 121 Grube 
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Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte (afrenset), ca 60 cm i diam. Fyld af gråbrunt leret og sandet muld iblandet 
gulbrunt sand. Enkelte trækulsnister. Knogle i fladen. 
Snittet N-S, set fra  V. Fyld i snit: 
1) Gråbrunt let leret sand med enkelte rødbrune pletter, enkelte trækulsnister og nogle fragmenter agf knogle. 
2) Undergrund: rødbrunt let leret sand. 
Diam 81 cm, dybde 26 cm. 
T-nr. 5, 51 
X 17, X 124 
 
A 122 Stolpehul, tagbærende i K13 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt leret og sandet muld, stedvist 
iblandet lidt rødbrunt sand. Lidt nister af trækul og brændt ler. Klump af brændt ler i fladen. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Mørkt brunt til brunsort leret sand med mange trækulsnister og enkelte kalknister. 
2) Rødbrunt til gråbrunt leret sand med pletter af mørkt brunt. Enkelte trækulsnister og enkelte kalknister. 
3) Undergrund: rødbrunt til lyst gulbrunt let leret sand med enkelte kalknister. 
Diam 62 cm, dybde 57 cm. 
T-nr. 5, 53 
X 16, X 100, X 101, X 145, X 146 
 
A 123 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte (afrenset), ca 25 cm i diam. Fyld af gråbrunt humøst ler, iblandet rødbrunt leret 
sand. 
T-nr. 5 
 
A 124 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte (afrenset), ca 25 cm i diam. Fyld af gråbrunt humøst sandet ler med en anelse 
sodning. Enkelte nister af trækul og brændt ler. 
T-nr. 5, 56 
X 120 
 
A 125 Stolpehul, tagbærende i K13 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt humøst sandet ler, iblandet en smule 
rødbrunt leret sand. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Mørk gråbrunt let leret, let sandet muld. Enkelte trækulsnister. 
2) Rødbrunt leret san, ganske let muldet. En flad sten, 40x20x10 cm, synes at haveligget i bunden af anlægget. – Støtte 
for stolpe? 
3) Undergrund: rødbrunt let leret sand. I ca 30 cm dybde breder et mørkt og meget stenet lag sig til siderne. Alt tyder på 
at naturligt. 
Diam 50 cm, dybde 20 cm. 
T-nr. 5 
 
A 126 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte (afrenset), 50 cm i diam. Fyld af gråbrunt humøst sandet ler med enkelte nister af 
trækul og brændt ler. 
T-nr. 5 
 
A 127 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt humøst ler iblandet gulbrunt sand. 
T-nr. 5 
 
A 128 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt humøst ler, iblandet lidt røsbrunt 
leret sand. Nister af trækul og kalk. Knogle og keramik i fladen. 
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Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Gråbrun humøs ler blandet med rødbrunt leret undergrundssand. Nister af trækul og kalk. Keramik og knogle i 
fylden. 
2) Mørkt gråbrunt humøst leret sand med enkelte kalkstumper. 
3) Rødbrunt leret undergrundssand, ganske lidt muldopblandet og med enkelte trækulsnister. 
4) Undergrund: rødbrunt leret sand. 
Diam 51 cm, dybde 37 cm. 
T-nr. 5, 53 
X 23, X 31, X 128, X 129, X 149 
 
A 129 Stolpehul/grube? 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt leret og sandet muld. Fund af knogle i fladen. 
Snittet NV-Sø, set fra SV. Fyld i snit: 
1) Mørkt gråbrunt let leret sand med enkelte rødbrune pletter og mange nister af trækul. 
2) Gråbrunt let leret sand med en del rødbrune pletter. 
3) Lyst gråbrunt let leret sand. 
4) Undergrund: rødbrunt let leret sand. 
Diam 88 cm, dybde 30 cm. 
T-nr. 5, 51 
X 25 
 
A 130 Nedgravning 
Område I 
Amorft, diffust anlæg (afrenset), N-S ca 50x40 cm. Fyld af gråbrunt til lyst gråbrunt let muldet og let sandet ler. Lidt 
nister af trækul midt i fyldskiftet. 
T-nr. 5 
 
A 131 Stolpehul? 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyildskifte (afrenset), ca 40 cm i diam. Fyld af mørkt gråbrunt humøst ler iblandet rødbrunt 
leret sand. 
T-nr. 5 
 
A 132 Kogestensgrube 
Område I 
Æggeformet fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt til sodet leret muld. Der ses lidt trækul og 
halvopløst knogle i fladen. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Sodet og leret muld. Nister af trækul samt sortbrændte sten, < 8 cm. 
2) Undergrund: rødbrun sandet ler. 
Diam 56 cm, dybde 16 cm. 
T-nr. 5, 56 
 
A 133 Stolpehul 
Område I 
Spidsovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt humøst ler, delvist blandet med gulbrunt leret sand. 
T-nr. 9 
 
A 134 Stolpehul, tagbærende i K8 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler, delvist 
blandet med rødbrunt leret sand. Nister af brændt ler. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit:  
1) Brungul sandet ler.  
2) Lys grågulbrun sandet ler (muligvis dyregang). 
3) Mørk brungrå, let spættet med gulbrun, sandet ler. Mange sten. 
4) Undergrund: gulbrun sandet ler med mange sten, < 15 cm. 
Diam 65 cm, dybde 46 cm. 
T-nr. 9, 48 
X 98 
 
A 135 Stolpehul, tagbærende i K12 
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Område I 
Tilnærmelsesvist æggeformet fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt humøst ler med nister af trækul. 
Enkelte mindre sten, der synes ildpåvirkede.  
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Mørkt brungråt leret sand med mange sten af varierende str. 
2) Undergrund: Lyst gulbrunt let leret sand med mange sten. 
Diam 35 cm, dybde 28 cm. 
T-nr. 9, 54 
 
A 136 Stolpehul, tagbærende i K12 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt humøst ler med nister af trækul. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Mørkt brungråt leret sand med mange sten af varierende str. 
2) Gråbrunt leret sand med nister af mørkt gråbrunt. 
3) Undergrund: gulbrunt let leret sand med mange sten. 
Diam 50 cm, dybde 24 cm. 
T-nr. 9, 54 
 
A 137 Stolpehul, tagbærende i K12 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler med nister 
af trækul. Enkelte ildpåvirkede sten. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Mørkt brungråt leret sand med mange sten af varierende str. 
2) Gråbrunt spættet med gulbrunt leret sand med mange sten af varierende str. 
3) Undergrund: Gulbrunt let leret sand med mange sten. 
Diam 55 cm, dybde 18 cm. 
T-nr. 9, 54 
 
A 138 Grube 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt humøst ler. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Homogent brun muldholdig sandet ler med en del mindre sten. 
2) Undergrund: Lyst gulbrun sandet ler med mange sten. 
Diam 98 cm, dybde 25 cm. 
T-nr. 9, 55 
 
A 139 Stolpehul, tagbærende i K12 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler, delvist 
iblandet rødbrunt leret sand (undergrund). Enkelte sten, der synes ildpåvirkede. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Mørkt brungråt leret sand med mange sten af varierende str. 
2) Gråbrunt leret sand med nister af mørkt brungråt. 
3) Undergrund: Lyst gulbrunt let leret sand med mange sten. 
Diam 41 cm, dybde 23 cm. 
T-nr. 9, 54 
 
A 140 Bund af kogegrube 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt humøst ler, blandet med rødbrunt leret sand. Nister af 
trækul. 
T-nr. 9 
 
A 141 Stolpehul, tagbærende i K8 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt itl mørkt gråbrunt humøst ler. Især langs 
periferien iblandet rødbrunt leret sand. Stumper og nister af trækul samt lidt keramik i fladen 
Snittet N-S, set fra . Fyld i snit: 
1) Spættet møk brungrå og lys grågul sandet ler med spredte trækulsnister og spredte småsten. 
2) Lys grågul til brungul sandet ler, let spættet med mørk brungråt og med nogle småsten. 
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3) Undergrund: lyst grågult til brungult gruset/sandet ler med mange sten, < 15 cm. 
Diam 68 cm, dybde 55 cm. 
T-nr. 5, 48 
X 28, X 109, X 148 
 
A 142 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler. I fladen ses 
fire mindre sten, < 8 cm. 
T-nr. 5 
 
A 143 Stolpehul 
Område I 
Let aflangt amorft fyldskifte med en kerne, der synes mere cirkulær, ca 25 cm i diam. Fyld i kernen af mørkt gråbrunt til 
let sodet leret og sandet muld. Enkelte nister af trækul. Udenfor kernen opblandet med rødbrunt leret sand. 
T-nr. 5 
 
A 144 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler. Iblandet 
pletter af lettere sodning og pletter af rødbrunt leret sand. Enkelte nister af trækul. 
T-nr. 5 
 
A 145 Stolpehul 
Område I 
Æggeformet fyldskifte, Ø-V ca 50x35 cm. Anlægget har en lidt mørkere kerne af tilnærmelsesvis cirkulær form, ca 25 
cm i diam. Fyld i kernen af gråbrunt itl mørkt gråbrunt humøst ler med enkelte nister af trækul. Udenfor kernen 
opblandet med rødbrunt leret sand. I overfladen enkelte mindre sten, < 7 cm. 
T-nr. 5 
 
A 146 Stolpehul, tagbærende i K10 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, ca 50 cm i diam. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler, iblandet enkelte 
nister af trækul og brændt ler. I fladen enkelte flintesten, < 9 cm. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Gråbrun til mørk gråbrun muldet ler, i top leret muld. 
2) Undergrund: Rødbrun sandet ler. 
Diam 60 cm, dybde 56 cm. 
T-nr. 5, 56 
X 121, X 125, X 132 
 
A 147 Grube 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt let humøst og 
let sodet ler, blandet med rødbrunt leret sand. 
Snittet NV-SØ, set fra NØ. Fyld i snit: 
1) Homogen brungrå sandet ler med mange sten á ca 12x8 cm. 
2) Undergrund: Gulbrun ler. 
Diam 101 cm, dybde 28 cm. 
T-nr. 5, 56 
 
A 148 Grube/kogegrube 
Område I 
Amorft, tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt til sodet humøst let sandet ler. 
Iblandet nister af brændt ler og trækul og en enkelt lille skørbrændte sten. 
T-nr. 5 
 
A 149 Stolpehul, i top forstyrret af grube, tagbærende i K10 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt til let sodet humøst ler eller leret muld; især i periferien 
iblandet noget rødbrunt leret sand. Der ses nister af trækul og brændt ler samt enkelte sortsvedne sten, < 12 cm. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Mørkt brungråt leret sand med nogle sten af varierende str. 
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2) Hvidgulbrun ler med kalknister. 
3) Gråbrunt leret sand. 
4) Mørkt brungråt leret sand – sandsynligvis dyregang. 
5) Undergrund: rødligt gråbrunt leret sand. 
Diam 82 cm (stolpehul ca 55 cm), dybde 67 cm. 
T-nr. 5, 58  
X 139 
 
A 150 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt til let sodet humøst ler med indslag 
af rødbrunt leret sand. Nister af trækul. 
T-nr. 6 
 
A 151 Grube/kogegrube 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt til lettere sodet leret muld med 
nister af trækul og brændt ler. 
T-nr. 6 
 
A 152 Bund af grube 
Område I 
Let ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt til let sodet humøst ler iblandet indslag af rødbrunt 
leret sand. Nister af trækul og brændt ler. 
Snittet ØNØ-VSV, set fra SSØ. Fyld i snit: 
1) Mørk brungrå sandet ler med gråbrune nister. 
2) Undergrund: gråbrunt leret sand. 
Diam 105 cm, dybde 22 cm. 
T-nr. 6, 58  
X 133 
 
A 153 Nederste bund af grube 
Område I 
Tilnærmelsesvist æggeformet fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af pletter af mørkt gråbrunt 
humøst ler blandet med pletter af rødbrunt leret sand. I fladen fund af lille jernkniv og en smule knogle. Nister af trækul 
og brændt ler 
Snittet, men ikke tegnet. I snit ses enkelte mørkt brungrå pletter med karakter af dyreaktivitet( forstyrrelser). 
T-nr. 5, 51 
X 29, X 30, X 142 
 
A 154 stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte med en let oval mørkere kerne, 37x40 cm. Fyld i kernen af mørkt gråbrunt til 
letter sodet humøst ler med indslag f rødbrunt leret sand. Iblandet nister af trækul og der ses lidt rådne sten i fladen. 
Udenfor kernen rødbrunt leret sand med indslag af mørkt gråbrunt humøst ler. 
T-nr. 5 
 
A 155 To tætsatte stolper? 
Område I 
Aflang fyldskifte, der smalner til på midten, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt muldet ler med 
indslag/pletter af gulbrunt leret sand. Nister af trækul og brændt ler. 
T-nr. 6 
 
A 156 To stolpehuller 
Område I 
Bønneformet fyldskifte, der ved afrensning synes at være to tætsatte stolper, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til 
mørkt gråbrunt humøst ler med pletter af rødbrunt leret sand. Nister af trækul og brændt ler. 
T-nr. 6 
 
A 157 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler, blandet 
med rødbrunt leret sand. Nister af trækul og brændt ler 
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T-nr. 6 
 
A 158 Stolpehul 
Område I 
Let ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler, blandet med rødbrunt leret 
sand. Enkelte nister af trækul og brændt ler. 
T-nr. 6 
 
A 159 Bund af kogegrube 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt til let sodet leret muld, i periferien 
blandet med rødbrunt leret sand. Nister og stumper af trækul. Enkelt stump af skørbrændt sten. 
T-nr. 6 
 
A 160 Stolpehul/grube  
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt leret muld, delvist blandet med rødbrunt leret sand. 
Nister af trækul samt lidt skørbrændte sten i fladen. Endvidere en flad furet sten, 28x34 cm. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Gråbrunt leret sand med enkelte trækulsnister og jernudfældninger samt en del sten af varierende str. 
2) Brungråt leret sand med en del træksulsnister. 
3) Undergrund: rødbrun kraftigt sandet ler. 
Diam 91 cm, dybde 49 cm. 
T-nr. 6, 58 
 
A 161 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt sandet humøst ler, delvist blandet med 
rødbrunt leret sand. 
T-nr. 6 
 
A 162 Grube 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af plettet gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst sandet 
ler og rødbrunt leret sand. Enkelte nister af trækul. 
T-nr. 6  
X 143 
 
A 163 Grube 
Område I 
Tilnærmelsesvist æggeformet fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af plettet gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst 
sandet ler og rødbrunt leret sand. Enkelte nister af trækul. 
T-nr. 6 
 
A 164 Stolpehul? 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt humøst ler blandet med rødbrunt leret sand. Enkelte nister af 
trækul. 
T-nr. 6 
 
A 165 Bund af kogegrube 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt til sodet humøst sandet ler, delvist blandet med rødbrunt 
leret sand. Nister af trækul og brændt ler. Der ses dyregange i anlægget. 
T-nr. 6 
 
A 166 Bund af kogegrube 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt til sodet humøst ler, delvist bladet med rødbrunt leret 
sand. Stumper og nister af trækul i fladen. Enkelte sort- og skørbrændte sten. 
Snittet 
T-nr. 6, 58  
X 134 
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A 167 Stolpehul? 
Område I 
Tilnærmelsesvist æggeformet fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af rødbrunt leret sand med indslag af mørkt 
gråbrunt humøst ler. Stumper og nister af trækul. 
T-nr. 6 
 
A 168 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt humøst sandet ler, delvist iblandet 
rødbrunt leret sand. Nister af trækul samt en enkelt sten, ~ 10 cm. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Mørk gråbrun humøs ler med nister af trækul. 
2) Rødbrun ler, ganske let muldopblandet. Enkelte nister af trækul. 
Diam 30 cm, dybde 22 cm. 
T-nr. 6, 53 
X 27 
 
A 169 Stolpehul 
Område I 
Spidsovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt humøst sandet ler, blandet med rødbrunt leret sand. 
Enkelte nister af trækul. Der synes at være en tilnærmelsesvis cirkulært mørk koncentration i anlægget sydlige del. 
T-nr. 6 
 
A 170 To tætsatte stolper? 
Område I 
Ved afrensning et aflangt fyldskifte, der smalner til mod midten, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt humøst 
ler, blandet med rødbrunt leret sand. En del nister af trækul. 
T-nr. 6 
 
A 171 Bund af kogegrube 
Område I 
Tilnærmelsesvist æggeformet fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt til sodet humøst ler, blandet 
med rødbrunt leret sand. Nister af trækul samt lidt skørbrændte sten. 
Snittet ØNØ-VSV, set fra SSØ. Fyld i snit (lag 1 tilhører A 697): 
2) Sortbrunt leret sand spættet med undergrund, karakter af bund af anlæg/nedsivninger. Kan ikke udskilles om skærer 
eller skæres af A697. 
3) Dyregang 
4) Undergrund: gråligt brungul let leret sand med nogle sten. 
Diam 164/110 cm, dybde 16 cm. 
T-nr. 6, 56 
 
A 172 Stolpehul med muligt stolpespor, tagbærende i K10 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler, iblandet 
lidt rødbrunt leret sand. Nister af trækul og enkelte flintesten i fladen. 
Snittet NV-SØ, set fra SV. Fyld i snit: 
1) Brungrå sandet ler med enkelte trækulsnister samt nogle større sten, < 20 cm. 
2) Gråbrun sandet ler med enkelte brungrå pletter samt enkelte sten, < 10 cm. 
3) Grå sandet ler med enkelte trækulsnister. 
4) Undergrund: rødbrun sandet ler. 
Diam 67 cm, dybde 53 cm. 
T-nr. 6, 58 
 
A 173 Grube/rest af kogegrube 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af rødbrunt leret sand med pletter af mørkt gråbrunt 
humøst ler. Enkelte nister af trækul. 
T-nr. 6 
 
A 174 Stolpehul 
Område I 
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Ovalt fyldskifte, Ø-V 35x25 cm, let diffust afgrænset. Fyld af spættet mørkt gråbrunt og brunt humøst let leret sand, 
med enkelte trækulsnister 
T-nr. 10 
 
A 175 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, VSV-ØNØ 47x41 cm, let diffust afgrænset. Fyld af meleret mørkt gråbrunt og brunt humøst let leret 
sand, med enkelte trækulsnister. 
T-nr. 10 
 
A 176 Stolpehul med stolpespor 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet mørkt brunt og mørkt gråbrunt humøst let 
leret sand med enkelte sortbrune pletter. Iblandet spredte småsten og enkelte stumper/nister af trækul. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Brungrå, spættet med gråbrun, sandet ler med enkelte trækulsnister og mange småsten, < 5cm. 
2) Gråbrun sandet ler med brungrå nister og mange småsten. 
3) Undergrund: gråbrun sandet ler med mange småsten. 
Diam  cm, dybde 24 cm. 
T-nr. 10, 55 
 
A 177 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K8 
Område I 
Let pæreformet fyldskifte, Ø-V 73x42 cm, let diffust afgrænset. Fyld af spættet mørkt brunt og mørkt gråbrunt humøst 
let leret sand, med spredte trækulsnister. 
Snittet NNV-SSØ, set fra VSV. Fyld i snit: 
1) Gråbrun let sandet ler med nogle småsten. 
2) Mørk grålig rødbrun sandet ler, let spættet med gråbrunt. Diffust afgrænset. 
3) Undergrund: Mørk grålig rødbrun gruset/sandet ler med mange sten. Mere grå mod bunden. 
Diam 62 cm, dybde 36 cm. 
T-nr. 10, 48 
 
A 178 Grube, nedgravet oveni A 179 
Område I 
Pæreformet fyldskifte, NØ-SV 50x34 cm, let diffust afgrænset. Fyld af spættet brunt og mørkt sortbrunt humøst let leret 
sand. Støder sammen med A 179. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit (lag 2 +3 tilhører A179): 
1) Gulbrunt, spættet med lyst gråbrunt, let leret sand. Lidt mørkere i syd fylden. Med nogle sten.  
4) Undergrund: gulbrunt leret sand, og nogle sten. 
Diam 95 cm, dybde 33 cm. 
T-nr. 10, 48 
 
A 179 Stolpehul, tagbærende i K8 
Område I 
Ovalt fyldskifte, NØ-SV 53x40 cm, let diffust afgrænset. Fyld af spættet mørkt brunt og mørkt gråbrunt let leret sand. 
Enkelte sten i fladen, min. 10 cm. Dækket af A178 i fladen 
Snittet N-S, set fra V: Fyld i snit (lag 1 tilhører A178): 
2) Mørkt gråbrunt let leret sand. 
3) Lyst gulbrunt let leret sand. 
4) Undergrund: gulbrunt leret sand og nogle sten. 
Diam – under A178 ca 41 cm, dybde (fra fladen) 48 cm. 
T-nr. 10, 48 
 
A 180 Kogegrube 
Område I 
Spidsovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt humøst ler, med pletter af rødbrunt leret sand. 
Nister af trækul samt sortsvedne sten. 
T-nr. 6 
 
A 181 Kogegrube 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt  humøst ler, iblandet lidt rødbrunt leret sand. Nister af 
trækul samt skørbrændte sten. 
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T-nr. 6 
 
A 182 Kogegrube 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt til sodet humøst ler, iblandet lidt 
rødbrunt leret sand. Mange sortsvedne sten. 
T-nr 6 
 
A 183 Grube, nedgravet oveni stolpehul. 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt humøst ler samt rødbrunt ler. 
Endvidere pletter af gulbrunt sand. Nister af trækul samt ekstremt meget brændt ler, således at hele anlægget er 
orangefarvet. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Mørkt rødbrunt humøst sand tæt pakket med stumper og stykker af rødbrændt ler, iblandet få trækulsnister. I brunden 
mange (næsten pakkede) ildskørnede stem, < 10-15 cm. 
2) Brunt til gråbrunt humøst sand, let spættet med brungult sand og med nogle ildskørnede sten. 
3) Mørkt gråbrunt humøst sand med en del trækulsnister samt spredte nister af brungult sand. 
4) Brungult sand, let spættet med gråbrunt. 
5) Undergrund: brungult sand med spredte sten. 
Diam 78 cm, dybde 67 cm. 
T-nr. 6, 54 
X 26, X 122 
 
A 184 Bund af kogegrube 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af sodet humøst ler. En del trækul i fladen samt 
brændt ler. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Sort trækulslag blandet med leret sand. 
2) Sortgråt, let spættet med gulbrunt, leret sand med enkelte trækkulsnister. 
3) Blanding aaf lag 2 og 4. 
4) Undergrund: gulbrunt leret sand. 
Diam 60 cm, dybde 17 cm. 
T-nr. 6, 56  
X 130 
 
A 185 Stolpehul? 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af pletter af gråbrunt humøst ler i undergrundens 
rødbrune lerede sand samt enkelte nister af trækul. 
T-nr. 6 
 
A 186 Stolpehul 
Område I 
Tilonærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt humøst ler med nister af trækul. Flere 
mindre sten,< 8 cm. 
T-nr. 6 
 
A 187 Rest af kogegrube 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler med nister 
af trækul og brændt ler. En lille sortsvedet sten. 
T-nr. 6 
 
A 188 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K10 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet lyst gråbrunt og gulbrunt leret sand, iblandet 
spredte småsten. 
Snittet Ø-V, set fra N. Fyld i snit: 
1) Spættet brungrå og gråbrun sandet ler , med enkelte trækulsnister samt mange sten af varierende str. 
2) Mørk brungrå sandet ler med pletter af gråbrunt. Mange sten af varierende str. 
3) Lys gulbrun til lys brungrå sandet ler med enkelte gråbrune nister. En del sten af varierende str. 
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4) Undergrund: lys gulbrun sandet ler varierende til grå sandet ler. Mange sten af varierende str. 
Diam 90 cm, dybde 53 cm. 
T-nr. 10, 51 
 
A 189 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, N-S 38x25 cm, let diffust afgrænset. Fyld af mørkt brungråt leret sand, spættet med gulbrunt. 
T-nr. 10 
 
A 190 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K10 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet mørkt brunt, sortbrunt og gulbrunt humøst 
leret sand, med nister af trækul og spredte småsten. 
Snittet N-s, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Spættet mørk brungrå og gråbrun sandet ler med en del trækulsnister. Mange sten af varierende str. Lidt diffust 
afgrænset i bunden. 
2) Brungrå sandet ler med pletter af gråbrunt. Mange sten af varierende str.  
3) Gråbrunt sandet ler med enkelte nister af brungråt. Diffust afgrænset mod syd.  
4) Undergrund: gråbrun til rødbrun sandet ler med mange sten af varierende str. 
5) Undergrund: lyst gulbrun sandet ler med mange sten af varierende str. 
Diam 71 cm, dybde 73 cm. 
T-nr. 10, 51 
 
A 191 Stolpehul, tagbærende i K8 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet gråbrunt og brunt humøst leret sand med 
enkelte trækulsnister. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Let rødgråbrun, meleret  med lys gråbrun, let sandet ler. 
2) Gråbrun, spættet med letrødbrun, let sandet ler. 
3) Undergrund: Let rødgråbrun ler. 
4) Undergrund: gråbrunt let sandet ler spækket med sten. 
5) Undergrund: Gulbrunt ler. 
Diam 39 cm, dybde 28 cm. 
T-nr. 10, 48 
 
A 192 Stolpehul 
Område I  
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld fa spættet gråbrunt og gulbrunt humøst leret sand, 
iblandet enkelte småsten. 
T-nr. 10 
 
A 193 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, 24 cm i diam, relativt klart afgrænset. Fyld af lyst gråbrunt humøst sandet ler. 
T-nr. 10 
 
A 194 Stolpehul 
Område I 
Cirkulær fyldskifte, 25 cm i diam, relativt klart afgrænset. Fyld af mørkt brunt humøst leret sand, let spættet me gulbrun 
undergrund. 
T-nr. 10 
 
A 195 Bund af grube 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet bruntog sortbrunt humøst leret sand, iblandet 
spredte nister af trækul og brændt ler samt nogle sten, < 10 cm. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit:  
1) Mørk brungrå sandet ler med enkelte trækulsnister samt en del sten, < 10 cm. 
2) Undergrund: lyd gråbrun kraftigt sandet ler med mange sten. 
Diam 106 cm, dybde 12 cm. 
T-nr. 10, 58 
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A 196 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist æggeformet fyldskifte, 34 cm i diam, diffust afgrænset. Fyld af spættet lyst gråbrunt og mørkt gulrunt 
humøst leret sand, iblandet spredte trækulsnister og enkelte småsten. 
T-nr. 10 
 
A 197 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet lyst brunt, lyst gråbrunt og gulbrunt leret 
sand, iblandet spredte småsten og enkelte nister af trækul. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Gråbrunt, let spættet med gulgråbrunt, leret sand. 
2) Lyst gråbrunt leret sand. Muligt dyrespor. 
3) Undergrund: guæbrunt leret sand. 
Diam 53 cm, dybde 23 cm. 
T-nr. 10, 58 
 
A 198 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af lyst gråbrunt humøst leret sand, iblandet enkelte 
småsten. 
T-nr. 10 
 
A 199 Stolpehul, tagbærende i K10 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af gråbrunt humøst leret sand, iblandet enkelte 
småsten. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Gråbrun sandet humøs ler med enkelte trækulsnister, en del sten af varierende str. 
2) Mørk gråbrun sandet ler med enkelte trækulsnister, en del sten af varierende str. 
3) som lag 2 med pletter af lyst gulbrunt. Dyregang? 
4) Undergrund: Lyst gråbrunt sandet humøst ler med en del sten af varierende str. 
5) Undergrund: Lys gulbrun sandet/gruset ler med en del sten af varierende str. 
Diam 54 cm, dybde 38 cm. 
T-nr. 10, 49 
 
A 200 Stolpehul? 
Område I 
Ovalt fyldskifte, N-S 32x22 cm, let diffust afgrænset. Fyld af spættet lyst gråbrunt og gulbrunt leret sand, iblandet nogle 
småsten. 
T-nr. 10 
 
A 201 Udgår 
 
A 202 Stolpehul? 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet lyst brunt og gulbrunt humøst let leret sand. 
T-nr. 11 
 
A 203 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K10 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af mørkt brunt humøst leret sand med spredte nister 
af trækul og nogle sten, < 15 cm. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Spættet brungrå og gråbrun sandet ler , med enkelte trækulsnister samt mange sten af varierende str. 
2) Gråbrun sandet ler med pletter af lyst gulbrunt. 
3) Som lag 2, men lidt lysere. 
4) Undergrund: mørkt brungråt let leret sand tæt pakket med sten. 
5) Undergrund: lys gulbrun sandet ler med mange sten af varierende str. 
Diam 80 cm, dybde 51 cm. 
T-nr. 11, 51 
 
A 204 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K10 
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Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet brunt og mørkt brunt humøst leret sand 
med nister af trækul samt nogle sten, <15 cm. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Mørk gråbrun sandet humøs ler. 
2) Gråbrun sandet ler, spættet med rødbrunt. 
3) Undergrund: rødbrun ler. 
Diam 96 cm, dybde 51 cm. 
T-nr. 11, 49  
X 99 
 
A 205 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt sandet ler, let spættet med gulbrun 
undergrund. 
T-nr. 11 
 
 A 206 Bund af stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af brunt humøst lert leret sand med 
enkelte sten, <12 cm. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Gråbrun sandet ler, let spættet med lyst gulbrunt, enkelte trækulsnister. 
2) Undergrund: spættet lys gulbrun og rødbrun ler. 
Diam 52 cm, dybde 12 cm. 
T-nr. 11, 49 
 
A 207 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, delvist klart afgrænset. Fyld af spættet gulbrunt, brunt og 
gråbrunt humøst let leret sand. Koncentration af især gråbrunt centralt i anlægget, muligvis stolpespor. 
T-nr. 11 
 
 A 208 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent gråbrunt let sandet ler. 
T-nr. 14 
 
A 209 Udgår 
Muligvis rest af stolpehul, forsvandt ved anden afrensning 
 
A 210 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet lyst brunt og brunt humøst let leret sand 
med enkelte trækulsnister og småsten. 
T-nr. 11 
 
A 211 Stolpehul 
Område I 
Cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af brunt humøst meget let leret sand, iblandet enkelte 
småsten. 
T-nr. 11 
 
A 212 Stolpehul? 
Område I 
Spidsovalt fyldskifte, ved afrensning N-S 60x40 cm. Fyld af gråbrun leret muld. 
T-nr. 7 
 
A 213 Bund af grube 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet mørkt brunt, sortbrunt og brunsort let leret 
sand med nister af trækul samt nogle sten, < 15 cm, hvoraf nogle er ildpåvirkede. 
Snittet NNØ-SSV, set fra VNV. Fyld i snit: 
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1) Mørkt gråbrunt leret sand. 
2) Lyst gråbrunt leret sand med mørkt gråbrune striber – muligvis blot nedsivning. 
3) Undergrund: Gulbrun sandet ler. 
Diam 123 cm, dybde 22 cm. 
T-nr. 11, 55 
 
A 214 Rodvælter? 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt humøst let sandet ler med enkelte nister 
af trækul. 
Snittet NV-SØ, set fra SV. Fyld i snit: 
1) Mørk gråbrunt sandet og muldholdig ler med enkelte trækusnister og en del pletter af rødbrun ler. 
2) Undergrund: rødbrun ler. 
Diam 90 cm, dybde 19 cm. 
T-nr. 11, 55 
 
A 215 Pælehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet gulbrunt og brungråt sandet ler. 
T-nr. 11 
 
A 216 Bund af stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent mørkt gråbrunt let sandet ler. 
Snittet NØ-SV, set fra SØ. Fyld i snit: 
1) Homogen mørk brun humøs sandet ler. 
2) Lys gulbrun kraftigt sandet let medpletter af mørkt brunt. 
3) Undergrund: Spættet lys gulbrun og rødbrun kraftigt sandet ler. 
Diam 43 cm, dybde 12 cm. 
T-nr. 11, 49 
 
A 217 Kogegrube 
Område I 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt til sortbrunt let sandet ler 
med en del nister af trækul og brændt ler. En del sten i fladen, < 15 cm. 
T-nr. 11 
 
A 218 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af brunt humøst leret sand 
med nister af trækul. 
T-nr. 11 
 
A 219 Udgår 
 
A 220 Pælehul 
Område I 
Cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet gråbrunt og gulbrunt humøst let leret 
sand. 
T-nr. 11 
 
A 221 Udgår 
 
A 222 (Bund af) stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet brunt og gulbrunt humøst let leret sand, 
iblandet nogle sten, <12 cm. 
Snittet Ø-V, set fra N. Fyld i snit: 
1) Lys brungrå homogen sandet ler, let diffust afgrænset. 
2) Undergrund: gulbrun ler. 
Diam 56 cm, dybde 18 cm. 
T-nr. 11, 58 
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A 223 Bund af kogegrube/grube med kogegrubefyld 
Område I 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af spættet mørkt brunt og 
sortbrunt humøst let leret sand med nister af trækul, især centralt i anlægget. Mange ildskørnede sten, < 10 cm. 
T-nr. 11 
 
A 224 Stolpehul med stolpespor 
Område I 
Cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af spættet lyst brunt , brunt og gulbrunt humøst let leret sand, ibalndet 
stykker af en flintknold. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Mørk brun sandet ler med enkelte pletter af rødbrunt. 
2) Gråbrun sande ler med en del trækulsnister. 
3) Spættet gråbrun og rødbrun let sandet ler. 
4) Undergrund: rødbrun ler 
Diam 44 cm, dybde 22 cm. 
T-nr. 11, 49 
 
A 225 Stolpehul med massiv dyregang eller anden form for naturskabt fyldskifte 
Område I 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, delvist diffust afgrænset. Fyld af spættet brunt og mørkt brunt humøst let leret 
sand. I østenden en flad sten, ca 15 cm i diam, samt får småsten. 
T-nr. 11 
 
A 226 Grube 
Område I 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af meleret mørkt brunt og sortbrunt humøst ler leret 
sand,  iblandet nogle småsten. 
T-nr. 11 
 
A 227 Stolpehul 
Område I 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet brunt, mørkt brunt og gulbrunt humøst 
let leret sand, iblandet nogle småsten. 
Snittet NØ-SV, set fra SØ. Fyld i snit (lag 1 tilhører A688): 
2) Gråbrun sandet ler, let spættet med rødbrunt, med en del trækulsnister. 
3) Rødbrunt leret grus, let spættet med gråbrunt.  
4) Undergrund: rødbrunt leret grus/sand. 
Diam 29 cm, dybde 26 cm. 
T-nr. 11, 49 
 
A 228 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K10 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af mørkt brunt humøst leret sand med spredte nister 
af trækul og brændt ler samt enkelte småsten. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Forholdsvis homogen mørk gråbrun sandet humøs ler med mange trækulsnister. 
2) Gråbrun sandet ler, let spættet med rødbrunt 
3) Undergrund: Rødbrun ler 
Diam 63 cm, dybde 44 cm. 
T-nr. 11, 49 
 
A 229 (Koge-?) grube 
Område I 
Aflangt amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet mørkt brunt og sortbrunt humøst 
leret sand med en del trækulsniter og nogle sten af varierende størrelse, hvoraf nogle er ildskørnede. 
T-nr. 11 
 
A 230 Stolpehul/bund af grube? 
Område I 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, delvist diffust afgrænset. Fyld af spættet gulbrunt og brunt 
humøst leret sand med enkelte nister af brændt ler, iblandet enkelte småsten. 
T-nr. 11 



 87

 
A 231 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af brunt humøst sandet ler, 
iblandet enkelte småsten. 
T-nr. 11 
 
A 232 Lille grube/stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af brunt til mørkt brunt humøst 
sandet ler med få spredte trækulsnister iblandet enkelte småsten. 
T-nr. 11 
 
A 233 Stolpehul 
Område I 
Let ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af brunt til mørkt brunt humøst sandet ler med 
spredte trækulsnister, iblandet enkelte småsten. 
T-nr. 11 
 
A 234 Stolpehul? 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af brunt humøst leret sand. En 
del små rødder ned i anlægget.  
T-nr. 11 
 
A 235 Grube (med kogegrubefyld?) 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af mørkt brunt humøst leret sand med mange 
ildskørnede sten, < 12 cm, samt enkelte flintknolde. 
T-nr. 11 
 
A 236 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af brunt til mørkt brunt humøst 
leret sand med nister af trækul og brændt ler, få småsten. 
T-nr. 11 
 
A 237 Stolpehul 
Område I 
Let ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af meleret brunt og lyst brunt humøst leret sand 
med spredte småsten. 
T-nr. 11 
 
A 238 Stolpehul 
Område I 
Cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af gråbrunt humøst sandet ler, let spættet med 
gulbrun undergrund, iblandet spredte småsten. 
T-nr. 10, 11 
 
A 239 Stolpehul/lille grube 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af mørkt brunt humøst sandet ler, iblandet nogle 
småsten. 
T-nr. 10, 11 
 
A 240 Grube, evt efter opgravet stolpe. 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af gråbrunt humøst leret sand, med enkelte 
trækulsnister , iblandet nogle småsten og enkelte større sten. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit (lag 2+3 tilhører A687): 
1) Brungrå let sandet ler.  
4) Undergrund: lys rødbrun ler. 
Diam 90 cm, dybde 14 cm. 
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T-nr. 10, 46 
 
A 241 Stolpehul 
Område I 
Cirkulært fyldskifte, 36 cm i diam, delvist klart afgrænset. Fyld af gråbrunt sandet ler. 
T-nr. 10 
 
A 242 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, 55x37 cm, klart afgrænset. Fyld af mørkt brunt humøst let leret sand, iblandet spredte småsten. 
Snittet NØ-SV, set fra NV. Fyld i snit: 
1) Gråbrun sandet ler. 
2) Undergrund: lys gulbrun sandet ler. 
Diam 38 cm, dybde 8 cm. 
T-nr. 10, 52 
 
A 243 (Bund af) grube 
Område I 
Tilnærmelsesvist trekantet fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af mørkt brunt humøst let leret 
sand, med spredte pletter af gulbrun undregrund. Iblandet spredte småsten. 
T-nr. 10 
 
A 244 Grube 
Område I 
Tilnærmelsesvist langovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af Mørkt gråbrunt til sodet humøst ler eller leret 
muld, iblandet pletter af gulbrunt sand. Nister af trækul og brændt ler samt mange sort- og skørbrændte sten. 
Øverste ca 20 cm vendt med greb og spade i eftersøgning af fund. Fyld af sortbrunt humøst let leret sand og enkelte 
klumper undergrund, iblandet  med rigtig mange sten, fleste <15 cm og fleste ildskørnede eller –påvirkede. Få 
trækulsstumper (for lidt til indsamling). Ingen fund. Stikprøve viser dybde 25-30 cm. Undergrunden af ekstremt stenet 
grus omkring anlægget. 
T-nr. 9, 56 
 
A 245 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler, delvist 
iblandet rødbrunt leret sand. Enkelte nister af trækul. 
T-nr. 9 
 
A 246 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt humøst ler iblandet rødbrunt sandet ler 
samt enkelte nister af trækul. 
T-nr. 9 
 
A 247 Bund af grube 
Område I 
Bønneformet fyldskifte, NV-SØ 102x60 cm. Fyld af spættet brunt og gråbrunt, med pletter af undergrund. Iblandet 
nogle sten, < 12 cm. 
T-nr. 10 
 
A 248 Grube 
Område I 
Uregelmæssigt ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af meleret mørkt brunt og sortbrunt leret 
sand, iblandet ssmåsten. 
T-nr. 10 
 
 A 249 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, diam 39 cm, let diffust afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt humøst leret sand.  
T-nr. 10 
 
A 250 Stolpehul 
Område I 
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Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet lyst brunt, mørkt brunt og sortbrunt humøst 
sandet ler. I NØ-del iblandet nister af trækul. 
T-nr. 10 
 
A 251 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af lyst gråbrunt humøst leret sand med spredte pletter af 
gulbrun undergrund, iblandet enkelte småsten. 
T-nr. 10 
 
A 252 Udgår 
 
A 253 Udgår 
 
A 254 Udgår 
 
A 255 Udgår 
 
A 256 Udgår 
 
A 257 Udgår 
 
A 258 Udgår 
 
A 259 Udgår 
 
A 260 Stolpehul, tagbærende i K6 
Område I 
Cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet gråbrunt og gulbrunt sandet ler, med få 
trækulsnister. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Brungrå, spættet med rødbrun, let sandet ler. 
2) Rødbrun muld (”gammelt muldlag”). 
3) Undergrund: Lys gulbrun ler med kalkstykker. 
Diam 43 cm, dybde 14 cm. 
T-nr. 10, 46 
 
A 261 Stolpehul? 
Område I 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, meget diffust afgrænset. Fyld af spættet gråbrunt og gulbrunt 
let sandet ler, iblandet småsten. 
T-nr. 10 
 
A 262 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet gråbrunt og gulbrunt let 
sandet ler, iblandet enkelte småsten. 
T-nr. 10 
 
A 263 Stolpehul 
Område I 
Ikke beskrevet 
T-nr. 14 
 
A 264 Grube 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt humøst sandet ler. Især i nordlige 
side iblandet mange sten, < 12 cm, hvoraf en del synes ildskørnede/-påvirkede. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Homogen brungrå muldholdig sandet ler. 
2) Som lag 1, men tætpakket med sten, < 15 cm. 
3) Brungrå sandet ler med enkelte trækulsnister. 
4) Undergrund: Rødbrun sandt ler varierende til gulbrun sandet ler med kalknister. 
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Diam 166 cm, dybde 70 cm. 
T-nr. 10, 55 
 
A 265 Bund af stolpehul? 
Område I 
Linseformet fyldskifte, Ø-V 31x 13 cm, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt humøst sandet ler.  
T-nr. 10 
 
A 266 Stolpehul 
Område I 
Cirkulært fyldskifte, 35 cm i diam, relativt klart afgrænset. Fyld af gråbrunt sandet ler, let spættet med gulbrun 
undergrund. Enkelte småsten. 
T-nr. 10 
 
A 267 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af spættet mørkt brunt og 
sortbrunt humøst sandet ler, iblandet nogle småsten. 
T-nr. 10 
 
A 268 Stolpehul, tagbærende i K6 
Område I 
Ovlat fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af meleret mørkt brunt og mørkt gråbrunt humøst 
sandet ler, iblandet enkelte småsten 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Sortbrun let sandet ler. 
2) Gråbrun, spættet med gulbrun, let sandet ler. 
3) Undergrund: gulbrun ler med kalksten. 
Diam 50 cm, dybde 15 cm. 
T-nr. 10, 46 
 
A 269 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Muligt cirkulært stolpespor i østenden, 22 cm i diam. Fyld 
af spættet gråbrunt og gulbrunt sandet ler; stolpesporet mere homogent gråbrunt. 
T-nr. 10 
 
A 270 Stolpehul, tagbærende i K11 
Område I 
Ovalt fyldskifte, N-S 29x23 cm, delvist klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt humøst sandet ler, iblandet enkelte 
småsten. 
Snittet NØ-SV, set fra NV. Fyld i snit: 
1) Mørk gråbrun sandet ler. 
2) Undergrund: gulbrun ler 
Diam 23 cm, dybde 12 cm. 
T-nr. 10, 52 
 
A 271 Stolpe-/pælehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt humøst sandet ler, let spættet 
gulbrun undergrund. 
Snittet 
T-nr. 10 
 
A 272 Bund af kogegrube 
Område I 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af spættet sortbrunt, brunsort og gulbrunt let sandet ler, iblandet en del 
stumper + nister af trækul samt enkelte småsten. 
T-nr. 10 
 
A 273 Stolpehul, tagbærende i K11 
Område I 
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Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt til sortbrunt humøst sandet ler, iblandet spredte nister 
af trækul og brændt ler, samt nogle sten, < 12cm. 
Snittet Ø-V, set fra N. Fyld i snit (lag 1 tilhører A694, snit B): 
2) Mørkbrungrå sandet ler. 
3) Gråbrun blandet med gulbrun let sandet ler . Forstyrret i bunden af en dyregang. 
4) Undergrund: gulbrun sandet ler. 
Diam 59 cm, dybde 32 cm. 
T-nr. 10, 52 
 
A 274 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet mørkt gråbrunt og 
gulbrunt sandet ler med spredte trækulsnister. 
T-nr. 10 
 
A 275 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt humøst sandet ler med 
en del trækulsnister. 
T-nr. 10 
 
A 276 Udgår 
 
A 277 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet gråbrunt og gulbrunt leret sand, med nister 
af trækul og et par sten, < 12 cm. 
T-nr. 10 
 
A 278 Kogegrube 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler med nister af trækul. Enkelte 
sort- og skørbrændte ste. 
T-nr. 9 
 
A 279 Grube 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af overvejende mørkt gråbrunt humøst ler med enkelte nister af trækul. 
Enkelte sortsvedne sten. Fund af knogle i fladen. 
Snittet NØ-SV, set fra SØ. Fyld i snit: 
1) Mørk brun sandet og muldholdig ler med mange sten, < 10 cm. 
2) Undergrund: Gulbrun sandet ler med mange sten. 
Diam 170 cm, dybde 29 cm. 
T-nr. 9, 55  
X 39 
 
A 280 Bund af kogegrube 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til sodet humøst ler, pletvist iblandet rødbrunt leret sand. 
Nister af trækul. 
T-nr. 9 
X 39 
 
A 281 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler med nister 
af trækul. 
T-nr. 9 
 
A 282 Bund af kogegrube 
Område I 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af brunt til mørkt brunt let sandet 
ler med sodede pletter. En del sten, op til ca 5x15 cm. 
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T-nr. 13 
 
A 283 Bund af kogegrube 
Område I 
Aflangt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af sort til bruntsort let sandet ler, generelt meget sodet. 
En del sten, < ca 15 cm. 
T-nr. 13 
 
A 284 Stolpehul/grube med stolpespor 
Område I 
Tilnærmelsesvist pæreformet fyldskifte, N-S 90x 65 cm, relativt klart afgrænset. Fyld af rødbrunt let sandet ler meleret 
med gråbrunt let sandet ler. Centralt ses et cirkulært fyldskifter medfyld af gråbrunt let sandet ler med enkelte pletter af 
rødbrunt sandet ler – mere homogen end omgivende fyld.  
T-nr. 12 
 
A 285 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med en del pletter af rødbrunt let 
sandet ler. 
T-nr. 12 
 
A 286 Stolpehul 
Område I 
Cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med enkelte pletter af 
rødbrunt ler. 
T-nr. 12 
 
A 287 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, kantet i vestre ende, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt til mørkt 
gråbrunt let sandet ler med enkelte nister af trækul. 
T-nr. 9, 13 
 
A 288 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til sodet humøst ler med pletter af gulbrunt 
eller rødbrunt sandet ler. Nister af trækul. 
T-nr. 9 
 
A 289 Lille grube/stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet gråbrunt, mørkt gråbrunt og gulbrunt 
sandet ler, med nister af trækul samt spredte småsten. 
T-nr. 10 
 
A 290 Stolpehul, tagbærende i K11 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt humøst sandet ler, iblandet nister 
af trækul og nogle småsten. 
Snittet Ø-V, set fra N. Fyld i snit: 
1) Brungrå sandet ler 
2) Undergrund: Rødbrungul ler 
Diam 60 cm, dybde 17 cm. 
T-nr. 10, 52 
 
A 291 Grube/flere stolpehuller – generelt en del spor efter dyreaktivitet 
Område I 
Aflangt amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt let sandet til stiv ler ,med 
pletter af sortbrunt til brunsort sodet let sandet ler med en del nister af trækul (stolpehuller?) og pletter af rødbrun ler. 
En stor sten i fylden, ca 35cm i diam.  
T-nr. 13 
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A 292 Stolpehul, tagbærende i K11 
Område I 
Ovalt fyldskifte, , mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af sortgråt humøst sandet ler, let spættet med 
gulbrun undergrund. Iblandet småsten, hvoraf en del ildskørnede. Enkelte trækulsnister. 
Snittet Ø-V, set fra N Fyld i snit: 
1) Sortgrå sandet ler 
2) Mørk gråbrunt, spættet med sortgrå, sandet ler. 
3) Undergrund: lys hvidgul med kalknister. 
Diam 58 cm, dybde 18 cm. 
T-nr. 10, 52 
 
A 293 (Bund af) grube/stolpehul? 
Område I 
Amorft, pølseformet fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af homogent gråbrunt til sortbrunt let 
sandet ler, iblandet enkelte nister af trækul og brændt ler. 
T-nr. 10 
 
A 294 Stolpehul 
Område I 
Cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler spættet med rødbrunt let 
sandet ler. 
T-nr. 14 
 
A 295 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent mørkt gråbrunt let 
sandet ler med enkelte nister af trækul. 
T-nr. 14 
 
A 296 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent mørkt gråbrunt let sandet ler med enkelte 
nister af trækul. 
T-nr. 14 
 
A 297 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset, dog lidt diffus mod N. Fyld af 
homogent mørkt gråbrunt let sandet ler med enkelte nister af trækul. 
T-nr. 14 
 
A 298 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent mørkt gråbrunt let sandet ler med enkelte 
nister af trækul. 
T-nr. 14 
 
A 299 Stolpehul 
Område I 
Rundovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af homogent mørkt gråbrunt let sandet ler 
med enkelte nister af trækul. Sydligste 10 cm let spættet med rødbrunt ler. 
T-nr. 14 
 
A 300 Stolpehul med muligt stolpespor 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent mørkt gråbrunt let 
sandet ler med enkelte trækulsnister. Lidt lysere fyld i yderste 5-10 cm af fyldskiftet. En del sten i flade, < 8 cm. 
T-nr. 14 
 
A 301 Stolpehul med muligt stolpespor, tagbærende i K6 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent gråbrunt let sandet ler 
med enkelte nister af trækul. Lidt lysere fyld i yderste 5-10 cm af fyldskiftet. 
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Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit (lag 1+2 tilhører A685): 
3) Mørk gråbrun humøs ler. 
4) Undergrund: gulbrun stiv ler med kalksten (nister og stumper). Vestligst ses rødbrun ler. 
Diam 48 cm, dybde 15 cm. 
T-nr. 14, 46 
 
A 302 Stolpe- eller pælehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt let sandet ler med pletter af brunt let 
sandet ler og klumper af kalk. 
T-nr. 14 
 
A 303 Stolpe- eller pælehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt let sandet ler med 
enkelte kalk-nister. 
T-nr. 14 
 
A 304 Stolpe- eller pælehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt itl mørkt gråbrunt let 
sandet ler med enkelte kalknister. 
T-nr. 14 
 
A 305 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld ag brunt let sandet ler spættet 
medrødbrunt ler og med enkelte kalknister. 
T-nr. 14 
 
A 306 Stolpehul, tagbærende i K6 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent mørkt gråbrunt, 
kompakt, let sandet ler,  med enkelte nister af trækul. Rødligt ler ses nogle steder langs kanten af fyldskiftet. Knogle i 
fladen. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Sortbrun let sandet ler med enkelte trækulsnister. 
2) Rødbrun let sandet ler med enkelte trækulsnister. 
3) Gråbrun, blandet med gulbrun, let sandet ler. 
4) Undergrund: gulbrun ler med kalksten. 
Diam 58 cm, dybde 48 cm. 
T-nr. 13, 46  
X 33 
 
A 307 Stolpehul 
Område I 
Ved afrensning fremkom to fyldskifter, NV-del = A 628. 
Rundovalt fyldskifte, N-S 35x25 cm, relativt klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler ed enkelte pletter af 
rødbrunt let sandet ler. 
T-nr. 13,  
X 131 
 
A 308 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med enkelte 
nister af trækul og brændt ler. En del skørnede sten i fladen. Knogle i fladen. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Sortbrunt spættet med gråbrunt leret sand med nogle sten. 
2) Gråbrunt meleret med brungråt leret sand. 
3) Undergrund: rødbrunt leret sand, nederst hvidgulbrunt ler med kalknister. 
Diam 50 cm, dybde 37 cm. 
T-nr. 13, 54 
X 34 
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A 309 Grube 
Område I 
Aflangt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af forholdsvist homogent mørkt gråbrunt let sandet 
humøst ler med enkelte nister af trækul. En del sten , < ca 15 cm. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit (lag 1+2 tilhører A696): 
3) Gråbrunt, let blandet med gulbrunt, leret sand med mange sten. 
4) Gulbrunt med lidt lyst brungråt leret sand. 
5) Sortgråt leret sand med mange sten. 
6) Lyst gråbrunt, meleret med gulbrunt, leret sand med mange sten.  
7) som lag 4. 
8) Undergrund: varierende mellem rødbrunt og lys gulbrunt med kalknister grus med mange sten. 
Diam 180 cm, dybde 43 cm. 
T-nr. 13, 55  
X 118 
 
A 310 Stolpehul, tagbærende i K9 - opgravet 
Område I 
Boomerangformet fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet humøst ler med 
enkelte nister af trækul samt en del pletter af rødbrunt ler. 
Snittet ØSØ-VNV, set fra SSV. Fyld i snit: 
1) Brungrå spættet med gulbrun sandet ler med nogle sten; bliver mere opblandet i fylden mod toppen uden nogen 
egentlig lagdeling. 
2) Undergrund: gulbrunt let leret grus. 
Diam 86 cm, dybde 35 cm. 
T-nr. 13, 52 
 
A 311 Bund af grube? 
Område I 
Aflangt fyldskift, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af brunt til gråbrunt let sandet ler med en del nister af 
trækul og brændt ler. En større sten i fladen, ca 10 cm i diam. 
T-nr. 13 
 
A 312 Stolpehul 
Område I 
Efter afrensning reduceret til lille, tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, Ø-V 30-25 cm. Relativt klart afgrænset, dog er der 
en del forstyrelser i den omgivende undergrund; dyreaktivitet?. Fyld af homogent mørkt gråbrunt let sandet ler med 
enkelte niset af trækul. 
T-nr. 13 
 
A 313 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K6 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, ca 50 cm i diam, klart afgrænset. Fyld i centrum af fyldskiftet (ca 25 cm i diam) 
af forholdsvis homogent mørkt gråbrunt let sandet ler, = stolpespor?. Udenom ses mørkt gråbrunt let sandet ler spættet 
med rødbrunt ler og enkelte nister af trækul. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Mørk gråbrun, spættet med rødbrun, let sandet ler med enkelte trækulsnister. 
2) Rødbrun, blandet med lidt lys grå, let sandet ler. 
3) som lag 2. 
4) Sortbrun let sandt ler (muligvis dyregang) 
5) Undergrund: lys gulbrun ler med kalksten og rødbrun ler. 
Diam 65 cm, dybde 44 cm. 
T-nr. 13, 46  
X 40 
 
A 314 Bund af stolpe- eller pælehul? Naturskabt muldet lavning? 
Område I 
T-nr. 14 
 
A 315 Affaldsgrube 
Område I 
Aflangtamorft fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt brunt til mørkt gråbrunt let sandet 
humøst ler med en del nister af trækul og en del pletter af brændt ler. Enkelte mindre sten i fylden, < 5 cm. 
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Snittet NV-SØ, set fra NØ. Fyld i snit: 
1) Mørkt gråbrunt humøst leret sand, iblandet en del småsten. 
2) Mørkt gulbrunt leret sand, spættet med mørkt gråbrunt. 
3) Som lag 1. 
4) Mørkt gråbrunt humøst leret sand, spættet medmørkt gulbrunt. 
5) Mørkt btrunt til mørkt rødbrunt humøst leret sand, iblandet meget rødbrændt ler, både smulder og stykker, samt 
spredte nister af trækul og nogle småsten. 
6) Spættet mørk gråbrun og mørk brungul sandet ler. 
7) Mørkt gråbrunt humøst leret sand, meget let spættet med brungult. Enkelte småsten. 
8) Spættet mørk gråbrun og brungul sandet ler, nedsivningskarakter i bunden. 
9) Undergrund:  Brungul sandet ler med nogle kalknister samt nogle sten. 
Diam 356 cm, dybde 46 cm. 
T-nr. 14, 56  
X 123 
 
A 316 Grube 
Område I 
Aflangt amorft fyldksifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af gråbrunt itl mørkt gråbrunt let sandet 
humøst ler. 
T-nr. 14  
X 144 
 
A 317 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent mørkt gråbrunt let 
sandet ler. 
T-nr. 14 
 
A 318 Stolpehul med muligt stolpespor 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld i østlige del af homogent mørkt gråbrunt let sandet ler. I 
vestlige del af mørkt gråbrunt sandet ler spættet med rødbrunt ler. 
T-nr. 14 
 
A 319 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler spættet med 
rødbrunt ler. 
T-nr. 14 
 
A 320 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent mørkt gråbrunt let 
sandet ler. 
T-nr. 14 
 
A 321 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt let sandet ler 
spættet med rødbrunt ler. En del nister og stykker af trækul. 
T-nr. 14 
 
A 322 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K6 
Område I 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Centralt i anlægget ses et fyldskifte, ca 
30 cm i diam, med fyld af mørkt gråbrunt let sandet ler med enkelte nister af trækul; stolpespor? Udenom fyld af 
gråbrunt let sandet ler med pletter af rødbrunt let sandet ler. Enkelte sten, < 10 cm. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Mørk gråbrunt humøs ler, delvist iblandet undergrund. Mange sten samt nister af trækul, mest i nederste del. 
2) Undergrund: Lys gulbrun stiv ler. I vestlige side rødbrun stiv ler. 
Diam 71 cm, dybde 50 cm. 
T-nr. 13, 46 
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A 323 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist pæreformet fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt let sandet ler 
med enkelte nister af trækul samt pletter af rødbrunt let sandet ler og klumper af kridt. 
T-nr. 13 
 
A 324 Grube 
Område I 
Tilnærmelsesvist bønneformet fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt let sandet 
humøst ler  med en del nister af trækul samt enkelte pletter af rødbrunt ler og klumper af kridt. 
Snittet Ø-V, set fra N. fyld i snit: 
1) Mørkt brungråt homogent sand. 
2) Undergrund: gulbrunt leret sand. 
Diam 94 cm, dybde 19 cm. 
T-nr. 13, 58 
 
A 325 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K7 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, ca 45 cm i diam, klart afgrænset. Fyld af lyst gråbrunt let sandet ler meleret med 
rødbrunt let sandet ler. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Gråbrun humøs ler 
2) Gråbrun humøs ler blandet med undergrund. 
3) Undergrund: Rødbrun stiv ler til lys gulbrun stiv ler med kalknister. 
Diam 36 cm, dybde 25 cm. 
T-nr. 13, 50 
 
A 326 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent mørkt brunt let sandet 
ler med enkelte nister af kridt. 
T-nr. 13 
 
A 327 Stolpehul, TB i K9 - opgravet 
Område I 
Aflangt, amorft fyldskifte, let diffust afgrænset. Evt 2: Vestlige del ovalt, N-S 50x45 cm. Fyld af forholdsvist homogent 
brunt sandet ler med enkelte nister af trækul. Østlige del rundovalt, N-S 38x33 cm. Fyld af brunt til gråbrunt sandet ler 
med enkelte trækulsnister, klart afgrænset mod øst. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit (lag 1 tilhører A692): 
2) Gråbrunt spættet med mørkt gråbrunt leret sand med mange sten. Diffust afgrænset mod vest. 
3) Gråligt rødbrunt leret sand. 
4) Undergrund: Øvre del rødbrunt let leret grus, nedre del hvidgult let leret grus. 
Diam 65 cm, dybde 35 cm. 
T-nr. 13, 52 
 
A 328 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler, 
forholdsvist homogent. 
T-nr. 13 
 
A 329 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med enkelte 
nister af trækul. 
T-nr. 13 
 
A 330 To stolpehuller, tagbærende i K9 
Område I 
Tilnærmelsesvist ovalt, let ottetalsformet, fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af brunt sandet ler 
med enkelte pletter af rødbrunt sandet ler. En del sten i nordlige ende, < 10 cm. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Mørkt brunt humøst let leret sand, nordre del med en del sten, < 15 cm. 
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2) Undergrund: rødbrunt let leret sand med mange sten. 
Diam 85 cm, dybde søndre del 28 cm, nordre del 30 cm.  
De to stolpehuller kan ikke adskilles stratigrafisk, dog er nordre del muligvis yngst vurderet udfra fordelingen af sten i 
fyldskiftet. 
T-nr. 13, 52 
 
A 331 Stolpehul, tagbærende i K9 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af lyst gråbrunt sandet ler med 
enkelte nister af trækul. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Lyst brungråt, let blandte med gulbrunt, leret sand. 
2) Brungråt leret sand. 
3) Undergrund: gulrødbrunt sandet grus. 
Diam 55 cm, dybde 22 cm. 
T-nr. 13, 52 
 
A 332 Kogegrube 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af sortbrunt til brunsort let sandet ler 
med en del nister af trækul. Mange ildskørnede sten i fladen, < 10 cm. 
Snittet VNV-ØSØ, set fra NNØ. Fyld i snit: 
1) Mørk gråbrun til sortbrun sandet ler med mange sten af varierende str, de fleste ildskørnede. 
2) Undergrund: Gulbrun let sandet ler. 
Diam 100 cm, dybde 25 cm. 
T-nr. 13, 58 
 
A 333 Grube/grøft (”bananformet anlæg”) 
Område I 
Aflangt amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt let sandet ler spættet med 
rødbrunt ler 
Snit A 
Snittet Ø-V, set fra N. Fyld i snit: 
1) Mørkt brungråt leret sand med spredte pletter af undergrund. 
2) Lyst gulligt brungråt leret sand. 
3) Undergrund med på spredte pletter mørkt gråbrunt leret sand. Usikker afgrænsning mod Ø. Uvist om reelt lag eller 
spor efter beplantning 
4) Undergrund: Lyst gulbrunt leret sand med nogle sten. 
Diam 80 cm, dybde 35 cm. 
Snit B 
Snittet i vinkel NV-SØ / NØ-SV. Fyld i snit: 
1) Mørkt gråbrunt leret sand med nogle sten. Let diffust afgrænset. 
2) Spættet mørkt gråbrunt og lyst gulbrunt leret sand. 
3) Lyst gulbrunt leret sand, meget let spættet med mørkt gråbrunt. 
4) Hvidgult ler. 
5) Undergrund: brungult til lyst gulbrunt leret sand med en del sten. 
Diam NØ-SV 98cm, NØ-SV 73 cm, dybde 26 cm. 
T-nr. 13, 54 
 
A 334 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K7 
Område I 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af brunt til let gråbrunt let sandet ler med 
enkelte pletter af rødbrunt let sandet ler og enkelte nister af kridt. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Gråbrun humøs ler 
2) Gråbrun humøs ler, delvist blandt med undergrund. 
3) Undergrund: rødbrun stiv ler til lys gulbrun stiv ler med kalknister og –stumper. 
Diam 48 cm, dybde 12 cm. 
T-nr. 13, 50 
 
A 335 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K7 
Område I 
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Tilnærmelsesvist ovalt (æggeformet) fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af forholdsvist homogent 
gråbrunt let sandet ler, iblandet enkelte sten, < 5 cm. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Gråbrun humøs ler. 
2) Gråbrun humøs ler, delvist blandet med undergrund. 
3) Undergrund: rødbrun stiv ler til lys gulbrun stiv ler med kalkstumper og –nister. 
Diam 61 cm, dybde 20 cm. 
T-nr. 13, 50 
 
A 336 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, N-S 27x22 cm, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med enkelte nister af trækul og pletter af 
rødbrunt ler. 
T-nr. 14 
 
A 337 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent mørkt gråbrunt let sandet ler. 
T-nr. 14 
 
A 338 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist æggeformet fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet humøst ler 
spættet med lyst gråbrunt let sandet ler. 
T-nr. 14 
 
A 339 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af brunt let sandet ler. 
T-nr. 14 
 
A 340 Udgår 
 
A 341 Udgår 
 
A 342 Udgår 
 
A 343 Stolpehul, formodentlig recent 
Område I 
Let ovalt fyldskifte, Ø-V 42x40 cm, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt let sandet ler. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Gråbrun til blågrå ler 
2) Undergrund: rødbrun stiv ler. 
Diam 42 cm, dybde 11 cm. 
T-nr. 17, 53 
 
A 344 Stolpehul/ stenspor 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent mørkt gråbrunt let 
sandet ler. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Gråbrun humøs ler, blandet med undergrund. 
2) Undergrund: rødbrun ler 
Diam 42 cm, dybde 10 cm. 
T-nr. 17, 53 
 
A 345 Udgår 
 
A 346 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fuldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt let sandet ler med enkelte pletter af 
rødbrunt ler. 
T-nr. 14 
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A 347 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, N-S 36x29 cm, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler spættet med rødbrunt 
let sandet ler. 
T-nr. 14 
 
A 348 Grube 
Område I 
Tilnærmelsesvist pæreformet fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med 
enkelte nister af  trækul og spættet med røsbrunt ler. Enkelte sten i fladen,ca 5x10 cm.  
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Gråbrun humøs ler med nister og småstumper trækul. 
2) Undergrund: Rødbrun ler. Der ses list trækul i undergrunden, sandsynligvis dyretransport. 
Diam 143 cm, dybde 21 cm. 
T-nr. 14, 53 
 
A 349 Udgår 
 
A 350 Kogegrube 
Område I 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af brunsort til sortbrunt let sandet ler. Sodet, men ingen 
tydelige nister af trækul. Enkelte sten, < 5x10 cm. 
T-nr. 13 
 
A 351 Grube/grøft (”bananformet anlæg”) 
Område I 
Aflangt, amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af forholdsvist homogent mørkt gråbrunt 
let sandet ler med en del nister af trækul. Enkelte mindre sten, < 5 cm. 
Snit A 
Snittet ØNØ-VSV, set fra SSØ. Fyld i snit: 
1) Mørkt gråbrunt humøst leret sand med nogle småsten. En del planterødder ned i ca 10 cm dybde. 
2) Lyst brungråt til gråt leret sand. 
3) Undergrund: lyst gulbrunt let leret sand med nogle sten. 
Diam 83 cm, dybde 56 cm. 
Snit B 
Snittet NØ-SV, set fra SØ. Fyld i snit: 
1) Gråbrunt til mørkt gråbrunt let humøst leret sand med en del småsten. Let diffust afgrænset. 
2) Undergrund: lyst gulbrunt let leret sand med nogle sten. 
Diam 57 cm, dybde 40 cm. 
Under snitning forekom det, at den sydlige, mørkere, del var afgrænset fra nordre (tegnede profil) samt dybere, men 
usikkert om forskel i fyld/lagdeling eller flere anlæg. I fladen tolket som ét anlæg. 
T-nr. 13, 54  
X 102, X 116, X 135, X136 
 
A 352 Stolpehul? 
Område I 
Tilnærmelsesvist superellipseformet fyldksifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet brunt til 
gråbrunt let sandet ler med pletter af rødbrunt ler. Fylden mørkere mod centrum af anlægget - stolpespor?. 
T-nr. 13 
 
A 353 Grube 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af gråbrunt sandet humøst ler med enkelte nister af 
trækul.  
Snittet NNØ-SSV, set fra VNV. Fyld i snit: 
1) Mørk brungrå spættet med gulbrun sandet ler. Med klump af brændt ler. 
2) Undergrund: gulbrun ler. 
Diam 83 cm, dybde 20 cm. 
T-nr. 16, 54 
X 15, X 41, X 113, X 117, X 119 
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A 354 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, 38 cm i diam, klart afgrænset. Fyld af homogent gråbrunt let sandet ler. 
T-nr. 16 
 
A 355 To stolpehuller? 
Område I 
Tilnærmelsesvist ottetalsformet fyldskifte, diffust afgrænset. NV-lige del ca 40 cm i diam. Fyld af mørkt gråbrunt til 
sortbrunt let sandet ler med enkelte trækulsnister. SØ-del ca 45 cm i diam. Fyld af mørkt gråbrunt let sandet ler med 
enkelte nister af trækul samt en del pletter af rødbrunt let sandet ler.  
T-nr. 16 
 
A 356 Grube 
Område I 
Amorft, evt bønneformet fyldskfte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent mørkt brunt let sandet 
humøst ler med enkelte nister af trækul af brændt ler. De yderste ca 10 cm af fyldskiftet er kraftigt spættet med rødbrunt 
let sandet ler. 
T-nr. 16 
 
A 357 Grube 
Område I 
Aflangt amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af brunt spættet med sortbrunt let sandet 
humøst ler med enkelte nister af trækul. 
T-nr. 17 
 
A 358 Udgår 
Stolpehul/undergrundsvariation 
 
A 359 Udgår 
 
A 360 Stolpehul/bund af kogegrube? 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af sortbrunt let sandet ler med 
en del nister af trækul og en del pletter af rødbrunt ler. 
T-nr. 16 
 
A 361 (Bund af) grube 
Område I 
Tilnærmelsesvist pæreformet fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af brunt let sandet ler med enkelte 
nister af trækul. 
T-nr. 16 
 
A 362 Grube 
Område I 
Pæreformet fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af brunt let sandet ler med enkelte nister af trækul. 
T-nr. 16 
 
A 363 Stolpehul?/Naturskabt muldfyldt lavning? 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent gråbrunt let sandet ler/muld. 
T-nr. 16, 17 
 
A 364 Grube/kogegrube? 
Område I 
Aflangt amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af sortbrunt til brunsort let sandet ler med en 
del nister af trækul. I østlige ende en del sten i fladen, < 15 cm. 
T-nr. 16 
 
A 365 Grube 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset, Fyld af brunt let sandet humøst ler med enkelte nister af trækul. 
T-nr. 16 
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A 366 Udgår 
 
A 367 Udgår 
 
A 368 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist rektangulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler. 
T-nr. 7 
 
A 369 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler, i periferien 
balbdet med rødbrunt sandet ler (undergrund). 
T-nr. 7 
 
A 370 Stolpehul? 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulær fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af rødbrunt sandet ler 
(undergrund) med pletter af gråbrunt humøst ler. 
T-nr. 7 
 
A 371 (Koge?)grube 
Område I 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt til sodet humøst ler. Mange sort- og 
skørbrændte sten samt nister og stumper af trækul. Fund af keramik i vestlige udkant af anlægget. 
Snittet NØ-SV, set fra SØ. Fyld i snit: 
1) Mørkt brungråt leret sand med enkelte trækulsnister og mange sten (nogle ildskørnede). 
2) Mørkt gråbrunt leret sand med enkelte trækulsnister og mange sten (nogle ildskørnede) 
3) Lyst gråbrunt leret sand med enkelte mindre sten, < 7 cm. 
4) Gulbrunt leret sand med gråbrune nister. 
5) Undergrund: lys gulbrun sandet ler med kalknister samt pletter af rødbrun ler. 
Diam 196 cm, dybde 30 cm. 
T-nr. 8, 53 
X 35, X 110 
 
A 372 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt humøst ler iblandet lidt rødbrunt sandet 
ler. 
T-nr. 7 
 
A 373 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K1 
Område I 
Ovalt fyldskifte, 40x29 cm. Fyld af gråbrunt humøst ler, partielt iblandet gulbrunt sandet ler. I anlægget en flintesten, 11 
cm. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Tilnærmelsesvist mørkt brunt humøst let leret sand. 
2) Hvidt til beige sandet ler/silt med kalkstykker i. 
3) Sættet af lag 1 og 2. 
4) Lyst gråbrunt let leret sand med spredte småsten. 
5) Let gulligt lyst gråbrunt let leret sand.  
6) Undergrund: brungult let leret sand. 
Diam 68 cm, dybde 36 cm. 
T-nr. 7, 47 
 
A 374 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K1 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler, delvist 
blandet med rødbrunt sandet ler. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Tilnærmelsesvist homogent mørkt brunt humøs6 let leret sand med spredte trækulsnister. 
2) Lyst brungult let leret sand, let meleret med mørkt brunt. 
3) Spættet mørkt brunt og lyst gulbrunt let leret sand. 
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4) Undergrund: Lyt brungult let leret sand. 
Diam 48 cm, dybde 44 cm. 
T-nr. 8, 47 
 
A 375 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K1 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt humøst ler. Enkelte sort- og 
skørbrændte sten, <5 cm. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Mørkt gråbrunt til sortbrunt humøst let leret sand med enkelte trækulsnister. 
2) Mørkt brunt humøst let leret sand med enkelte nister af kridt. 
3) Spættet mørkt brunt og lyst brungult let leret sand. 
4) Undergrund: lyst brungult til rødbrunt let leret sand med en del kridtstykker. 
Diam 40 cm, dybde 36 cm. 
T-nr. 8, 47 
 
A 376 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K1 
Område I 
Ovalt fyldskifte, 40x32 cm. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler. I fladen enkelte sort- og skørbrændte sten af 
rød bjergart, < 8 cm. Endvidere lidt knogle og trækul. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Mørkt brunt humøst leret sand med mange nister og stykker af trækul og mange nister af trækul. 
2) Spættet lyst brungult og mørkt brunt leret sand varierende til rødbrunt leret sand med mange nister af kridt. 
3) Undergrund: lys gulbrun til rødbrun ler. 
Diam 54 cm, dybde 41 cm. 
T-nr. 7, 47  
X 36 
 
A 377 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt humøst ler med nister af trækul. I 
midten af anlægget flintesten, < 12 cm. 
Snittet ØNØ-VSV, set fra SSØ. Fyld i snit (lag 2 tilhører A378): 
1) Sortbrungrå sandet ler. 
3) Undergrund: gulrødbrunt ler 
Diam 33 cm, dybde 12 cm. 
T-nr. 8, 54 
 
A 378 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt humøst ler med indslag af gulbrunt ler. 
Fund af knogle i fladen. 
Snittet ØNØ-VSV, set fra SSØ. Fyld i snit (lag 1 tilhører A377): 
2) Sortbrungrå sandet ler. 
3) Undergrund: gulrødbrun ler. 
Diam 21 cm, dybde 28 cm. 
T-nr. 8, 54 
X 37 
 
A 379 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K1 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler, delvist 
blandet med rødbrunt ler. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Tilnærmelsesvist homogent mørkt brunt humøst let leret sand med knoglefragment. 
2) Let gulligt lyst gråbrunt varierende til rødbrunt let leret sand. 
3) Undergrund: lyst brungult til rødbrunt let leret sand med en del kridtstykker. 
Diam 47 cm, dybde 40 cm. 
T-nr. 8, 47 
 
A 380 Stolpehul 
Område I 
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Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt humøst ler. I udkanten af anlægget en 
sortsvedet sten, 7 cm i diam. 
T-nr. 8 
 
A 381 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K1 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt humøst ler, i periferien blandet 
med rødbrunt ler. To ildpåvirkede sten i fladen, < 8 cm. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Tilnærmelsesvist homogent mørkt brunt humøst let leret sand med knoglefragmenter. 
2) Lyst brungråt let leret sand med mange nister og stykker af kridt, spættet med mørkt brun. 
3) Spættet mørkt brunt og rødbrunt let leret sand. 
4) Gråbrunt let leret sand. 
5) Undergrund: Lyst brungult til rødbrunt let leret sand med en del kridtstykker. 
Diam 62 cm, dybde 48 cm. 
T-nr. 8, 47 
 
A 382 Stolpehul med stolpespor 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt humøst ler, delvist blandet med gulbrunt 
sandet ler. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Mørk brungrå sandet ler. 
2) Gulbrun let sandet ler med brungrå pletter. 
3) Undergrund: gulbrun let sandet ler. 
Diam 42 cm, dybde 22 cm. 
T-nr. 7, 58 
 
A 383 Stolpehul (muligvis med stolpespor), tagbærende i K1 
Område I 
Ovalt fyldskifte, 50x33 cm. Fyld af gråbrunt humøst ler, blandet med rødbrunt ler. Enkelte nister af trækul og brændt 
ler. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Spættet gråbrun og lys rødbrun sandet ler med enkelte småsten. 
2) Lys brungul til gul let sandet ler med kalkstensnister. 
3) Undergrund: rødbrun og rødt let sandet ler med mange sten. 
Diam 45 cm, dybde 36 cm. 
T-nr. 7, 49 
 
A 384 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K1 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler, iblandet 
rødbrunt ler (undergrund). Enkelte nister og stumper af trækul. Enkelte sten, der synes ildpåvirkede. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Meget opblandet, spættet gråbrunt til brunt, gulbrunt og brungult leret sand med spredte trækulsstumper og mange 
kalknister. En del sten af varierende str. 
2) Brunt humøst leret sand, let spættet med bruntgult. 
3) Undergrund: Brungult leret sand med nogle sten. 
Diam 50 cm, dybde 40 cm. 
T-nr. 8, 47 
 
A 385 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler, iblandet 
noget rødbrunt ler (undergrund). Enkelte sten, der synes ildpåvirkede. 
T-nr. 8 
 
A 386 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K1 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler, delvist 
blandet med gulbrunt ler. Sort- og skørbrændte sten i fladen. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit:  
1) Mørkt brunt til gråbrunt humøst leret sand, let spættet med brungult og nogle kalknister. 
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2) Gråligt lys brungul sandet ler. 
3) Spættet mørk brun og brungul sandet ler. 
4) Undergrund: Brungul ler med nogle sten. 
Diam 50 cm, dybde 36 cm. 
T-nr. 8, 47 
 
A 387 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K1 
Område I 
Let ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler. Enkelte mindre sort- og 
skørbrændte sten. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Mørkt brunt humøst let leret sand med enkelte trækulsnister. 
2) Spættet mørkt brunt og lyst beige let leret sand med meget kalk i. 
3) Meget heterpgent spættet mørkt brunt, brungult og gulligt lyst gråbrunt let sandet ler. Meget diffust afgrænset. 
4) Undergrund: brungult let leret sand med mange sten. 
Diam 59 cm, dybde 46 cm. 
T-nr. 8, 47 
 
A 388 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K1 
Område I 
Cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt humøst sandet ler, iblandet nogle 
sten, < 8 cm, samt spredte trækulsnister. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Mørk gråbrun homogent humøs sandet ler med nogle sten, < 10 cm. 
2) Meleret rød/gulbrun og mørkt gråbrun let sandet ler med nogle sten. 
3) Meleret rød/gulbrun og gråbrun let sandet ler med nogle sten. Lysere/mere gulbrun end lag 2. 
4) Undergrund: rødbrun gruset ler med mange sten. 
Diam 40 cm, dybde 41 cm. 
T-nr. 11, 49 
 
A 389 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K1 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet humøst 
ler, let meleret med rødbrunt let sandet ler. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Gråbrun til brun sandet ler med en del rødbrune nister. 
2) Gråbrun sandet ler kraftigt opblandet med kridt. 
3) Gråbrun spættet med rødbrun sandet ler. 
4) Undergrund: rødbrun og rød let sandet ler varierende til lys gulbrun let sandet ler med en del kridtnister og –stykker. 
Diam 46 cm, dybde 32 cm. 
T-nr. 12, 49 
 
A 390 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset.Fyld af spættet gråbrunt og gulbrunt humøst sandet ler. 
T-nr. 11 
 
A 391 Udgår 
 
A 392 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K1 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, forholdsvis klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet 
humøst ler, let meleret med rødbrunt let sandet ler. Enkelte sten, 5-8 cm. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Homogen mørk brun sandet ler med enkelte mindre sten, < 10 cm. 
2) Meleret rødbrun og mørk brun let sandet ler. 
3) Undergrund: rødbrun gruset ler med mange sten. 
Diam 51 cm, dybde 35 cm. 
T-nr. 12, 49 
 
A 393 Stolpehul 
Område I 
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Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet brunt, gråbrunt og gulbrunt 
humøst sandet ler. 
T-nr. 11 
 
A 394 Bund af stolpehul/grube? 
Område I 
Let ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet lyst brunt, brunt og gulbrunt humøst 
leret sand med mange nister af trækul. Enkelte småsten. 
Snittet, men i snit sås kun spættet rødbrun og mørk brun let sandet ler med generel karakter af nedsivninger ned til en 
dybde af ca 5 cm. 
T-nr. 11, 49 
 
A 395 Kogestensgrube 
Område I 
Aflangt, tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af brunt varierende til sortbrunt 
let sandet humøst ler med nister af trækul. Enkelte sten, < 15 cm. Knogle i fladen. 
Snittet NØ-SV, set fra SØ. Anlægget er gennemskåret af drængrøft med keramikdræn. Fyld i snit: 
1) Mørkt gråbrun sandet og muldholdigt ler med enkelte trækulsnister og mange sten, hvoraf mange ildskørnede. 
2) Sortbrun til sort sandet ler med mange nister og stykker af trækul samt mange sten. 
3) Gråbrun sandet og muldholdig ler. 
4) Undergrund: Gulbrunt leret sand. 
Diam 176 cm, dybde 34 cm. 
T-nr. 12, 55  
X 14, X 114, X 115 
 
A 396 Grube 
Område I 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset mod Ø-SØ. Fyld af brunt let sandet ler med 
enkelte nister af trækul. Enkelte sten, op til 3x8cm. 
Snittet NØ-SV, set fra SØ. Fyld i snit: 
1) Lys gråbrun muld (”gammelt muldlag”) 
2) Mørk gråbrun sandet ler. 
3) Undergrund: Gulbrun ler 
Diam 188 cm, dybde 55 cm. 
T-nr. 11, 12, 55 
 
A 397 Grube 
Område I 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af brunt til mørkt brunt let sandet 
ler med en del sten, < ca 12 cm. 
T-nr. 12 
 
A 398 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist kvadratisk anlæg, 34x32 cm. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler, delvist blandet med 
gulbrunt sandet ler. Der ses lidt rådden sten. 
T-nr. 7 
 
A 399 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K1 
Område I 
Ovalt fyldskifte, 36x47 cm. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler, blandet med rødbrunt ler. Nister af trækul og 
brændt ler. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Meleret rødbrun og gråbrunt sandet ler med enkelte kridtnister. 
2) Mørkt brunt humøst leret sand med få nister af trækul. 
3)Rødbrun ler med nister af mørkt brunt. 
4) Undergrund: Rødbrun let sandet ler varierende til lys gulbrun kridtnistret let sandet ler. 
Diam 53 cm, dybde 42 cm. 
T-nr. 7, 47 
 
A 400 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K1 
Område I 
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Tilnærmelsesvist æggeformet fyldskifte, 44x35 cm. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt humøst ler, blandet med 
rødbrunt ler. Enkelte nister af trækul. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit:  
1) Homogen mørk brun sandet ler med enkelte trækulsnister. 
2) Lys gråbrunt sandet ler med hvide plamager og kraftig iblanding af kridtstykker og –nister. 
3) Mørk brun sandet ler, spættet med rødbrunt. 
4) Undergrund: Lys gulbrun sandet ler med mange kridtstykker og –nister, varierende til rødbrunt let sandet ler. 
Diam 28 cm (delvist forstyrret af dyregang), dybde 34 cm. 
T-nr. 7, 49 
 
A 401 Stolpehul  
Område I 
Puslespilsbrik-formet fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af mørkt gråbrunt humøst ler. 
T-nr. 8 
 
A 402 Vådbundaflejring 
Område II 
Større diffust afgrænset amorft område, mål efter fladetegning. Fyld af brungråt ler og let sandet ler. Nogle steder lyst 
gråt ler med jernudfældninger. 
T-nr. 18, 20, 22 
 
A 403 Grube eller vådbundsaflejring? 
Område II 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af gråbrunt meleret med lyst gråbrunt let sandet 
humøst ler med en del jernudfældninger. 
T-nr. 18 
 
A 404 Stolpehul 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af homogent lyst brunt let sandet ler. 
T-nr. 18 
 
A 405 Kogegrube eller vådbundsaflejring med kogegrubeaffald? 
Område II 
Amorft fyldskifte, delvist afgrænset af feltgrænsen, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af brun til mørkt 
brunt ler og let sandet ler. Enkelte sten, < 10 cm. 
T-nr. 18 
 
A 406 Grube eller vådbundsaflejring? 
Område II 
Aflangt amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af brungråt let sandet ler med en del pletter 
af rødbrunt ler og en del jernudfældninger. 
T-nr. 18 
 
A 407 Stolpehul 
Område II 
Bønneformet fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med nister af gulbrunt og 
rødbrunt ler. 
T-nr. 18 
 
A 408 Vådbundsaflejring evt. med udsmid/grubeaffald 
Område II 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld varierende fra brungråt ler i nord med glidende 
overgang til mørkt gråbrunt sandet ler i syd. En del nister af trækul i sydlige del. 
T-nr. 18 
 
A 409 Udgår 
 
A 410 Vådbundsaflejring  
Område II 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Skæres af dræn. Fyld af brungråt ler spættet med rødbrunt 
ler og med nister af jernudfældning. 
T-nr. 18 
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A 411 Affaldsgrube med kogegrubefyld 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt 
let sandet ler med sodede pletter og en del stykker og nister af trækul. En del mindre sten, < 10 cm, hvoraf en del 
ildskørnede. 
Snittet ØNØ-VSV, set fra SSØ. Fyld i snit: 
1) Gråbrunt meget sandet ler med en del trækulsnister . En del småsten, < 3 cm. 
2) Gråbrunt meget sandet ler med sodede pletter, en del trækulsnister og enkelte pletter af lyst gulbrunt meget sandet 
ler. 
3) Mørkt brungråt meget sandet ler med sodede pletter og mange nister og stykker af trækul. Ligeledes mange 
ildskørnede sten. Mange knoglefragmenter. 
4) Lyst gråbrunt meget sandet ler med enkelte trækulsnister samt enkelte pletter af lyst gulbrunt meget sandet ler. 
5) Dyreaktivitet 
6) Undergrund: Lyst gulbrunt til lyst brungråt meget sandet ler med stykker af kridt. 
Diam 290 cm, dybde 50 cm. 
T-nr. 18, 45  
X 32, X 79, X 80 
 
A 412 Vådbundsaflejring? 
Område II 
Aflangt amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråt ler med pletter af rødbrunt ler og 
jernudfældningsnister. 
T-nr. 18 
 
A 413 Bund af grube 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af gråbrunt sandet ler med få nister af trækul og 
brændt ler. 
T-nr. 19 
 
A 414 Bund af grube 
Område II 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, delvist klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt humøst sandet ler med få 
småsten. 
T-nr. 19 
 
A 415 Bund af grube 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet lyst gråbrunt, mørkt gråbrunt og gulbrunt leret 
sand med spredte trækulsnister 
T-nr. 19 
 
A 416 Bund af grube 
Område II 
Let amorft, tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af plettet mørkt brungråt, 
lyst gråbrunt og gulbrunt leret sand. 
T-nr. 19 
 
A 417 Bund af grube/recent? 
Område II 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af plette mørkt brungråt, gråbrunt og gulbrunt leret 
sand. 
T-nr. 19 
 
A 418 Stolpehul samt pælehul eller dyregang? 
Område II 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld aflyst gråbrunt leret sand, let spættet med gulbrun 
undergrund. 
T-nr. 19 
 
A 419 Bund af grube 
Område II 



 109

Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet lyst gråbrunt, lyst gulbrunt og gulbrunt let 
leret sand, iblandet enkelte nister af trækul og brændt ler. 
T-nr. 19 
 
A 420 stolpehul 
Område II 
Cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af gråbrunt sandet ler, let spættet med gulbrunt, 
iblandet få trækulsnister. 
T-nr. 19 
 
A 421 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med nogle 
nister af trækul. 
T-nr. 19, 20 
 
A 422 (Bund af) stolpehul 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med en del trækulsnister. 
T-nr. 18 
 
A 423 (Bund af) stolpehul 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning klart afgrænset. Fyld af lyst gråbrunt let sandet ler med en del nister af rødbrunt 
ler. 
T-nr. 20 
 
A 424 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist æggeformet fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af lyst gråbrunt let sandet ler med 
en del trækulsnister. 
T-nr. 18 
 
A 425 Grube/vådbundsaflejring? 
Område II 
Aflangt amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af varierende fra lyst brungråt til mørkt 
brungråt ler med en del trækulsnister, Fyldskiftet er mørkest på det bredeste sted. 
T-nr. 20 
 
A 426 Vådbundsaflejring 
Område II 
Amorft fyldskifte (tilnærmelsesvist form som et bordtennisbat) , mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af gråt 
ler med en del jernudfældninger 
T-nr. 20 
 
A 427 Stolpehul 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med rødbrune pletter. 
T-nr. 20 
 
A 428 (Bund af) grube? 
Område II 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af brungråt til mørkt brungråt let sandet ler med en del 
trækulsnister. 
T-nr. 20 
 
A 429 Grube 
Område II 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af brunt til sortbrunt let sandet humøst ler med 
en del nister og stykker af trækul. Enkelte sten, hvoraf enkelte muligvis ildskørnede, < 5 cm. 
Snittet Ø-V, set fra N. Fyld i snit: 
1) Lys gråbrun blandet med gulbrun let sandet ler. 
2) Sortgrå let sandet ler med trækulslag. 
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3) Gråbrun let sandet ler blandet med lidt gulbrun. 
4) Sortgråbrun let sandet ler. 
5) Lys gråbrun blandet med lidt gulbrun let sandet ler. 
6) Lys gråbrun spættet med gulbrun let sandet ler. 
7) Lys gråbrun spættet med gulbrun let sandet ler. 
8) Sortgråbrun let sandet ler. 
9) Gulbrun ler (lig undergrunden). 
10) Gråbrun let sandet ler. 
11) Undergrund: Gulbrun med rødbrune nister. 
Diam 153 cm, dybde 78 cm. 
T-nr. 20, 42 
X 83, X 88 
 
A 430 Grube 
Område II 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent lyst gråbrunt humøst leret sand, med 
spredte trækulsnister og sten. 
T-nr. 21, 58 
X 141 
 
A 431 Muld med nedsivninger? Del af vådbundsaflejring? 
Område II 
Aflangt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af brunt let sandet humøst ler med sodede nister og 
pletter. 
T-nr. 20 
 
A 432 Stolpehul? 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af mørkt brunt let sandet humøst 
ler med sodede nister og pletter. 
T-nr. 20 
 
A 433 Stolpehul? 
Område II 
Aflangt, tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler 
med sodede pletter. 
T-nr. 20 
 
A 434 Stolpehul forstyrret af dyregang 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af gråbrunt til lyst gråbrunt 
humøst leret sand, med spredte nister af trækul og brændt ler. 
T-nr. 21 
 
A 435 Grube/rodvælter? 
Område II 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet til plettet brunt, mørkt brunt og sortbrunt 
humøst leret sand med trækulsnister og nogle småsten. 
T-nr. 21 
 
A 436 Stolpehul 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af mørkt brunt humøst leret sand med enkelte 
trækulsnister. 
T-nr. 21 
 
A 437 Bund af grube 
Område II 
Tilnærmelsesvist nyreformet fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet brunt og gulbrunt 
humøst leret sand, med enkelte trækulsnister. 
Snittet Ø-V, set fra N. Fyld i snit: 
1) Tilnærmelsesvist homogent gråbrunt sandet ler med enkelte små sten, < 5 cm. 
2) Undergrund: Rødbrun let sandet ler. 
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Diam 130 cm, dybde 13 cm. 
T-nr. 21 
 
A 438 Grube 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af mørkt brunt humøst leret sand, pletvist meget spættet 
med sortbrunt og sort (trækulsfarvet). Enkelte sten. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Lyst gråbrunt sandet ler. 
2) Mørkt gråbrunt sandet ler med enkelte trækulsnister samt nogle sten, < 10 cm. En enkelt plet brunrødt ler. 
3) Gråbrunt sandet ler med enkelte mørkt brungrå pletter 
4) som lag 2, men lidt mørkere. 
5) Undergrund: gulbrunt let sandet ler med en del sten. 
Diam 239 cm, dybde 32 cm. 
T-nr. 21, 58 
 
A 439 Bund af grube/rodvælter? 
Område II 
Tilnærmelsesvist bønneformet fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet til plettet lyst 
gråbrunt, gråbrunt og gulbrunt leret sand med enkelte trækulsfarvede pletter. 
T-nr. 21 
 
A 440 Stolpehul 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet brunt og gulbrunt humøst let leret sand. 
T-nr. 21 
 
A 441 Udgår 
 
A 442 Grube 
Område II 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af mørkt brunt humøst let leret sand, ibvlandet 
spredte småsten. 
T-nr. 21 
 
A 443 Stolpehul/lille grube 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning let diffust afgrænset. Fyld af brunt til mørkt brunt humøst let leret sand. 
T-nr. 21 
 
A 444 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af brunt humøst let leret sand. 
T-nr. 21 
 
A 445 Grube 
Område II 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af mørkt brunt til brunt humøst let leret sand, 
iblandet spredte sten, < 10 cm. 
T-nr. 21 
 
A 446 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af brunt humøst let leret sand, 
let spættet med mørkt gulbrun undergrund. Enkelte spredte sten og trækulsnister. 
T-nr. 21 
 
A 447 Stolpehul 
Område II 
Let ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt brunt humøst let leret sand. 
T-nr. 23 
 
A 448 Grube(r) 
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Område II 
Aflangt, amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet brunt, sortbrunt og gulbrunt 
humøst let leret sand, iblandet  enkelte småsten. 
Snittet Ø-V, set fra N. Fyld i snit: 
1) Homogent mørkt brunt sandet humøst ler med enkelte trækulsnister. 
2) Brunt sandet ler med pletter af rødbrunt, enkelte trækulsnister. 
3) Undergrund: Rødbrunt til lyst gulbrunt let sandet ler med kalknister. 
Diam 237 cm, dybde 39 cm. 
Lag 1 og 2 muligvis to uafhængigt gravede gruber. 
T-nr. 21, 57 
 
A 449 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af lyst brunt humøst sandet ler. 
T-nr. 23 
 
A 450 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af sortbrunt humøst sandet 
ler. 
T-nr. 23 
 
A 451 Stolpehul 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt brunt humøst sandet ler. 
T-nr. 23 
 
A 452 Stolpehul 
Område II 
Let bønneformet fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af brunt humøst leret sand. Centralt i 
fyldskiftet gradvist mørkere brunt. Enkelte meget små stumper ildskørnet flint. 
T-nr. 23 
 
A 453 (koge-?) grube/grøft? („bananformet anlæg“?) 
Område II 
Aflangt, let amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet mørkt brunt og sortbrunt 
humøst leret sand med pletvist nogle trækulsnister og iblandet nogle sten, < 12 cm , hvoraf nogle er ildskørnede. 
Snittet NV-SØ, set fra SV. Fyld i snit: 
1) Forholdsvist homogent mørkt brunt sandet ler; løs konsistens. Klart afgrænset mod SØ, diffust afgrænset mod NV. 
2) Undergrund: Gulbrunt sandet ler. 
Diam 91 cm, dybde 85 cm. 
T-nr. 23, 39 
 
A 454 grube/grøft? (“bananformet anlæg”?) 
Område II 
Aflangt, let halvmåneformet amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet brunt og 
sortbrunt humøst leret sand, pletvist let spættet med gulbrun undergrund. 
Snittet NV-SØ, set fra SV. Fyld i snit: 
1) Gråbrunt humøs ler med lidt indslag af undergrund. En del mindre sten i fylden. 
2) Undergrund: Rødbrun sandet ler, mod bunden brungult sandet ler. 
Diam 82 cm, dybde 36 cm. 
T-nr.23, 39 
 
A 455 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet brunt og mørkt gulbrunt 
humøst leret sand.  
T-nr. 23 
 
A 456 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af gråbrunt til sortbruntt humøst 
leret sand med en del trækulsnister samt enkelte småsten 
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T-nr. 23 
 
A 457 Stolpehul? 
Område II 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyd af spættet mørkt brunt og gulbrunt 
humøst leret sand. 
T-nr. 23 
 
A 458 Kogegrube 
Område II 
Ellipseformet fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet mørkt brunt til brunsort humøst 
leret sand, iblandet lidt mørk gulbrun undergrund, med en del trækulsnister samt en del ildskørnede sten, < 12 cm. 
T-nr. 23,  
X 87 
 
A 459 Kogegrube 
Område II 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet sortbrunt og brunsort 
humøst leret sand, iblandet undergrund. Med en del nister og stumper af trækul samt nogle ildskørnede sten, < 12 cm. 
T-nr. 23,  
X 77 
 
A 460 Stolpehul/bund af kogegrube? 
Område II 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med enkelte trækulsnister. 
T-nr. 22 
 
A 461 Kogegrube 
Område II 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt let sandet ler med 
sodede pletter og en del nister og stykker af trækul. En del sten, < 10 cm, de fleste ildskørnede. 
T-nr. 22 
X 74 
 
A 462 (Bund af?) kogegrube 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt let sandet ler med 
sodede pletter og mange nister og stykker af trækul. 
T-nr. 22,  
X 73, X 81 
 
A 463 Kogegrube 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt til sortbrunt 
let sandet ler med en del nister og stykker af trækul. Mange sten, < 5 cm, de fleste ildskørnede. 
T-nr. 22 
 
A 464 Stolpehul 
Område II 
Let ovalt fyldskifte, Ø-V 30x27 cm, klart afgrænset. Fyld af forholdsvist homogent gråbrunt let sandet ler med enkelte 
trækulsnister og enkelte rødbrune pletter. 
T-nr. 22 
 
A 465 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med 
brune pletter. 
T-nr. 22 
 
A 466 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med 
enkelte nister af trækul og en del rødbrune pletter. 
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T-nr. 22 
 
A 467 Stolpehul 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med enkelte trækulsnister 
og rødbrune pletter. 
T-nr. 22 
 
A 468 Stolpehul 
Område II 
Let ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråt til sort let sandet ler med en del stykker 
af trækul. 
T-nr. 22 
 
A 469 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, 45 cm i diam, klart afgrænset. Fyld af lyst gråbrunt let sandet ler med enkelte 
nister af trækul. 
T-nr. 22 
 
A 470 Bund af kogegrube 
Område II 
Let ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af sortbrunt let sandet ler kraftigt opblandet med 
undergrund (lyst rødbrunt ler) 
T-nr. 22 
 
A 471 Vådbundsaflejring 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af lyst brungråt varierende til mørkt brungråt ler. 
T-nr. 22 
 
A 472 Stolpe- eller pælehul 
Område II 
Let ovalt fyldskifte, tilspidset i nordlige ende, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med 
en del nister af trækul. 
T-nr. 22 
 
A 473 Stolpehul 
Område II 
Let ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med enkelte trækulsnister og 
rødbrune pletter. 
T-nr. 22 
 
A 474 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af lyst gråbrunt let sandet ler 
med mange stykker trækul og enkelte rødbrune pletter. 
T-nr. 22 
 
A 475 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, N-S 30x20 cm, relativt klart afgrænset. Skæres af A 650. Fyld af gråbrunt let sandet 
ler med mange stykker af trækul. 
T-nr. 22 
 
 A 476 Gruberest? 
Område II 
Aflangt ovalt fyldskifte, N-S 78x45 cm, diffust afgrænset. Fyld af lyst gråbrunt let sandet ler med mange stykker og 
nister af brændt ler og mange nister af trækul. 
T-nr. 24 
 
A 477 Stolpehul 
Område II 
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Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler ned enkelte trækulsnister. En 
enkelt skørnet sten ses i fladen. 
T-nr. 24 
 
A 478 Stolpehul, tagbærende i K5 
Område II 
Let ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet humøst ler med enkelte 
trækulsnister. Ligger i ”gammel muld”. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Brunt til mørkt brunt humøst leret sand med enkelte sten, 7-10 cm . Noget diffust afgrænset. 
2) Undergrund: Mørkt gulbrunt leret sand. 
Diam 30 cm, dybde 31 cm. 
T-nr. 24, 39 
 
A 479 Stolpehul, tagbærende i K4 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med enkelte trækulsnister 
samt pletter af brun muld og rødbrunt let sandet ler. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Brungrå let sandet ler 
2) Undergrund: mørk gulbrun ler. 
Diam 28 cm, dybde 12 cm. 
T-nr. 22, 40 
 
A 480 Stolpehul med stolpespor, tagbærende i K4 
Område II 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld varierende fra gråbrunt let sandet 
ler til, centralt i fyldskiftet, mørkt gråbrunt let sandet ler med en del trækulsnister. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Gulbrun spættet med gråbrun let sandet ler. 
2) Sortbrun let sandet ler spættet med gråbrun let sandet ler. 
3) Undergrund: gulbrun ler. 
Diam 30 cm, dybde 28 cm. 
T-nr. 22, 40  
X 56 
 
A 481 Stolpehul 
Område II 
Ovaklt fyldskifte, mål efter fladetegning, delvist klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt humøst let leret sand, let 
spættet med mørk gulbrun undergrund. Iblandet enkelte trækulsnister. 
T-nr. 23 
 
A 482 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet mørkt gråbrunt og 
mørkt gulbrunt humøst let leret sand. 
T-nr. 23, 40 
 
A 483 stolpehul, tagbærende i K4 
Område II  
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af sortbrunt humøst let leret sand med enkelte 
trækulsnister. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Sortgrå blandet med gulbrun let sandet ler. 
2) Undergrund: gulbrun ler. 
Diam 27 cm, dybde 14 cm. 
T-nr. 23, 40 
 
A 484 Stolpehul/lille grube  
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af spættet brunt og gulbrunt humøst let leret sand 
T-nr. 23 
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A 485 Stolpehul 
Område II 
Cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af mørkt brunt humøst let leret sand, let spættet 
med gulbrun undergrund. 
T-nr. 23 
 
A 486 Bund af grube?/naturskabt fyldskifte? 
Område II 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet lyst brunt og gulbrunt let 
leret sand. 
T-nr. 23 
 
A 487 Stolpe- eller pælehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af mørkt brunt humøst let 
leret sand. 
T-nr. 23 
 
A 488 Stolpehul 
Område II 
Let ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af brunt humøst let leret sand, let spættet med 
gulbrun undergrund. 
T-nr. 23 
 
A 489 Bund af grube/naturskabt fyldskifte? 
Område II 
Ovalt fyldskifte, afgrænset af feltgrænsen, mål efter fladetegning. Diffust afgrænset. Fyld af spættet brunt og gulbrunt 
humøst let leret sand med spredte trækulsnister. 
T-nr. 23 
 
A 490 Grube 
Område II 
Æggeformet fyldskifte, mål efter fladetegning, delvist klart afgrænset. Fyld af meleret brunt og mørkt brunt leret sand, 
med spredte småsten og trækulsnister. 
T-nr. 25 
 
A 491 Stolpehul, tagbærende i K4 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af sortbrunt til brunsort humøst 
leret sand, mørkest centralt i anlægget, med nister af trækul og enkelte småsten, måske ildpåvirkede. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Sortbrun let sandet ler med trækulsnister. 
2) Undergrund: mørk gulbrun ler. 
Diam 33 cm, dybde 27 cm. 
T-nr. 25, 40 
 
A 492 Stolpehul, tagbærende i K5 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulær fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af sortbrunt til brunsort humøst leret 
sand med nister af trækul, mørkest centralt i anlægget.  
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Sortbrun let sandet ler 
2) Undergrund: gulbrun ler. 
Diam 28 cm, dybde 11 cm. 
T-nr. 25, 42 
 
A 493 Stolpehul 
Område II 
Cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af gråbrunt humøst sandet ler. 
T-nr. 25 
 
A 494 Stolpehul, tagbærende i K5 
Område II 
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Let ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af homogent gråbrunt let sandet humøst ler. 
Ligger i ”gammel muld”. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Gråbrun let sandet ler , let diffust afgrænset. 
2) Lys gråbrun let sandet ler (”gammelt muldlag”) 
3) Undergrund: Lys gulbrun. 
Diam 29 cm, dybde 24 cm. 
T-nr. 24, 42  
X 63 
 
A 495 Stolpehul, tagbærende i K5 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af homogent gråbrunt let sandet 
humøst ler. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Lys gråbrun let sandet ler. 
2) Gråbrunt let sandet ler (”gammelt muldlag”) 
3) Undergrund: Lys gulbrun 
Diam 31 cm, dybde 33 cm. 
T-nr. 25, 42 
 
A 496 Stolpehul, tagbærende i K5 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af gråbrunt til brunt let sandet 
humøst ler med enkelte trækulsnister. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Brungrå let sandet ler. 
2) Undergrund: Gulbrun ler. 
Diam 33 cm, dybde 25 cm. 
T-nr. 24, 42 
 
A 497 Stolpehul/naturskabt fyldskifte? 
Område II 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af lyst gråbrunt ler med rødbrune 
pletter. 
T-nr. 24 
 
A 498 Stolpehul? 
Område II 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet lyst og mørkt brunt humøst 
leret sand.  
T-nr. 25 
 
A 499 Kogegrube 
Område II 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af brunsort til sort humøst leret sand 
spættet med gulbrun undergrund. Iblandet mange nister og stumper af trækul samt en del ildskørnede sten, < 12 cm. 
T-nr. 25  
X 70 
 
A 500 Stolpehul med nedgravning 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af meleret mørt brunt og mørkt gråbrunt humøst leret 
sand med spredte trækulsnister. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Lys brun meget humøst let sandet ler (”gammelt muldlag”). 
2) Mørkt gråbruntlet sandet ler. 
3) Gråbruntlet sandet ler, spættet med gulbrun ler samt trækulsnister. Et enkelt stykke keramik. 
4) Undergrund: Gulbrun ler. 
Diam 105 cm, dybde 66 cm. 
T-nr. 25, 44  
X 78 
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A 501 Stolpehul? 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet mørkt gråbrunt og brunt 
humøst leret sand. 
T-nr. 25 
 
A 502 Stolpehul 
Område II 
Cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af spættet mørkt brunt og mørkt gråbrunt 
humøst leret sand. 
T-nr. 25 
 
A 503 Kogegrube 
Område II 
Afrundet rektangulært fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af spættet brunsort og mørkt 
gulbrunt leret sand, med nister af trækul og enkelte ildskørnede sten. 
Snittet NØ-SV, set fra SØ. Fyld i snit: 
1) Gråbrun sandet ler meleret med gulbrunt og brungråt. Med lag af sten i bunden af fyldlaget. 
2) Sortbrunt trækulsholdigt lag spættet med gulbrun sandet ler. 
3) Undergrund: Gulbrun sandet ler 
Diam 145 cm, dybde 21 cm. 
T-nr. 25, 58  
X 137, X 138 
 
A 504 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt let sandet humøst ler md enkelte 
trækulsnister. Ligger i ”gammel muld”. 
T-nr. 24 
 
A 505 Kogegrube 
Område II 
Aflangt, tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, diffust afgrænset. Fyld af spættet brunsort mørkt brunt og mørkt gulbrunt 
humøst leret sand med nister af trækul og mange ildskørnede sten, < 12cm. 
T-nr. 25 
 
A 506 Stolpehul? 
Område II 
Let ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet brunt og mørkt gulbrunt humøst let leret 
sand. 
T-nr. 25 
 
A 507 Kogegrube 
Område II 
Aflangt ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet brunsort, sortbrunt og mørkt gulbrunt 
humøst let leret sand, med nister af trækul og en del ildskørnede sten, < 12 cm. 
Snittet ØNØ-VSV, set fra NNV. Fyld i snit: 
1) Sort sandet ler med stumper af trækul og mange ildskørnede sten, < 10 cm. En del nedsivninger i undergrunden. 
Langs dele af bunden af anlægget et 1-2 cm tykt lag af hårdt-/rødbrændt ler (undergrundsler?) 
2) Gråsort sandet ler med stumper af trækul og spredte ildskørnede sten, < 10cm. Lagns dele af bunden af anlægget en 
1-2 cm tyk bræmme af rødfarvning/varmepåvirkning af undergrundsleren. 
3) Undergrund: Brungul let sandet ler. 
Diam 263 cm, dybde 17 cm. 
T-nr. 25, 58  
X 72 
 
A 508 Udgår 
 
A 509 Stolpehul? 
Område II 
Pæreformet fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet gråbrunt og mørkt gulbrunt let 
sandet ler , iblandet spredte trækulsnister . 
T-nr. 27 
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A 510 (Bund af) kogegrube 
Område II 
Aflangt amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af brunsort meleret med mørkt brunt til 
gråbrunt og gulbrunt let sandet ler. Iblandet nister af trækul. 
T-nr, 27 
 
A 511 Stolpehul 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af spættet mørkt brunt og mørkt gråbrunt humøst let 
sandet ler med enkelte trækulsnister. 
T-nr. 27 
 
A 512 Stolpehul (?) 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af lyst brunt humøst sandet ler. 
T-nr. 27 
 
A 513 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent brunt let sandet humøst 
ler med enkelte nister af trækul. Ligger i ”gammel muld”. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Gråbrun humøs ler. Keramik fundet i fladen. 
2) Lys gråbrunt let humøs ler. Keramik i profilet. 
3) Undergrund: Rødbrun stiv ler. 
Diam 40 cm, dybde 26 cm. 
T-nr. 26, 44  
X 65 
 
A 514 Stolpehul/muldet sænkning? 
Område II 
Rundovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af brunt let sandet humøst ler med rødbrune pletter 
og enkelte nister af trækul. Ligger i ”gammel muld” 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Gråbrunt humøs ler 
2) Undergrund: Rødbrun stiv ler. 
Diam 11 cm, dybde 7 cm. 
T-nr. 26, 44 
 
A 515 Stolpehul med muligt stolpespor, tagbærende i K2 
Område II 
Rundovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af brunt let sandet humøst ler med enkelte 
trækulsnister. Ligger i ”gammel muld”. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld I snit: 
1) Brungråt let humøst sandet ler med en del nister og stykker af trækul samt enkelte nister af brændt ler og småsten. 
2) Lyst gulgråt let sandet ler med enkelte småsten.¨ 
3) Spættet brungråt og brungult let sandet ler med spredte småsten.  
4) som lag 1 
5) ”gammelt muldlag” 
6) Recent muldlag, fra kant af prøvegravningsfelt. 
7) Undergrund: Gulbrunt ler med enkelte plamager iblandet kalkstumper. 
Diam 54 cm, dybde 71 cm. 
T-nr. 26, 39  
X 52, X 53, X 54 
 
A 516 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af brunt let sandet humøst ler med 
enkelte trækulsnister og enkelte rødbrune pletter. Ligger i ”gammel muld” 
T-nr. 26 
 
A 517 Stolpehul 
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Område II 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af brunt let sandet humøst ler med 
enkelte trækulsnister. Ligger i ”gammel muld” 
T-nr. 26 
 
A 518 Stolpehul, tagbærende i K2 
Område II 
Tilnærmelsesvist halvmåneformet fyldskifte, skæres af dræn, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt 
let sandet humøst ler med brune pletter. Ligger i ”gammel muld”. 
Snittet Ø-V, set fra N. Fyld i snit: 
1) Gråbrunt let sandet ler med mange nister og stykker af trækul og en del pletter af mørkt gulbrunt sand. 
2) Brungråt humøst let sandet ler kraftigt opblandet med rødbrunt ler. Keramik-drænrør i bunden. Drønnedgravning. 
3) Undergrund: Rødbrunt ler. 
Diam 65 cm, dybde 63 cm. 
T-nr. 26, 39  
X 50 
 
A 519 Kogegrube 
Område II 
Tilnærmelsesvist bønneformet fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet sortbrunt, gråbrunt 
og mørkt gulbrunt humøst sandet ler med en del nister og stumper af trækul og enkelte stumper af brændt ler samt en 
del ildskørnede sten, < 18 cm i diam, især i sydenden af anlægget. 
T-nr. 27 
 
A 520 Kogegrube 
Område II 
Tilnærmelsesvist ovalt, let amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spætet brunsort, mørkt 
gråbrunt og mørkt gulbrunt humøst sandet ler, iblandet en del nister og stumper af trækul samt mange ildskørnede sten, 
< 15 cm. 
T-nr. 27 
 
A 521 Stolpehul 
Område II 
Rundovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af brunt let sandet humøst ler med enkelte 
trækulsnister. Ligger i ”gammel muld” 
T-nr. 26 
 
A 522 Stolpehul, tagbærende i K2 
Område II 
Rundovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af mørkt brunt til brunspættet let sanet 
humøst ler med enkelte nister af trækul. Ligger i ”gammel muld” 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Gråbrun humøst ler, homogent, dog med nister af trækul. 
2) Gråbrun humøs ler spættet med undergrund. Nister af trækul. 
3) Undergrund: Rødbrun stiv ler 
Diam 76 cm, dybde 64 cm. 
T-nr. 26, 39 
 
A 523 Stolpehul 
Område II 
Let ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af brunt let sandet humøst ler med enkelte 
trækulsnister. Ligger i ”gammel muld”. 
T-nr. 26 
 
A 524 Stolpehul ? 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, meget diffust afgrænset. Fyld af lyst brunt humøst sandet 
ler. 
T-nr. 28 
 
A 525 Bund af kogegrube 
Område II 
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Tilnærmelsesvist pæreformet fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet brunsort, gråbrunt og 
mørkt gulbrunt humøst sandet ler, med nogle nister af trækul. 
T-nr. 28 
 
A 526 Udgår 
Nederste bund af stolpehul/pløjespor? 
 
A 527 Stolpehul? 
Område II 
Cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, meget diffust afgrænset. Fyld af lyst brunt humøst sandet ler. 
T-nr. 28 
 
A 528 Grube med stolpehul (lag 2) 
Område II 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt ler spættet med 
rødbrunt ler, med en del nister og stykker af trækul. Enkelte sten i fladen, < 7 cm. 
Snittet N-S, set fra V. Skæres af A675. Fyld i snit: 
1) Mørkt brungråt ler med enkelte rødbrune nister samt enkelte trækulsnister og en del sten, < 10 cm. 
2) Lyst gråbrunt ler spættet med rødbrunt. Enkelte  trækulsnister. 
Diam 94 cm, dybde 18 cm. 
T-nr. 28, 45 
 
A 529 Grube/grøft 
Område II 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt ler med enkelte 
nister af trækul og spættet med rødbrunt ler. Enkelte sten i fladen, < 10 cm. 
Snittet NNØ-SSV, set fra VNV. Fyld i snit: 
1) Lyst brungråt ler med pletter af rødbrunt ler.  
2) Brungråt ler med pletter af rødbrunt ler og mange jernudfældninger. 
3) Rødbrunt ler med enkelte brungrå nister. 
4) Undergrund: Lyst brungult ler med stykker af kridt. 
Diam 108 cm, dybde 42 cm. 
T-nr. 28, 45 
 
A 530 Grube/ grøft 
Område II 
Aflangt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt ler spættet med rødbrunt ler. 
Snittet ØNØ-VSV, set fra NNV. Fyld i snit: 
1) Brungråt ler med pletter rødbrunt ler. 
2) Rødbrunt spættet med lyst brungult ler med enkelte brungrå nister. 
3) Undergrund: Rødbrunt ler 
4) Undergrund: Lyst brungult ler med stykker af kridt. 
Diam 53 cm, dybde 28 cm. 
T-nr. 28, 45 
 
A 531 Stolpehul, tagbærende i K2 
Område II 
Uregelmæssigt ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af gråbrunt humøst let sandet ler 
med en del nister af trækul og enkelte sten, < 10 cm. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Spættet gråbrunt og rødbrunt let sandet ler med mange nister og stykker af trækul. 
2) Rødbrunt ler 
3) Gråbrunt let sandet ler med mange pletter af rødbrunt ler, 
4) Gråbrunt let sandet ler lidt spættet med rødbrunt ler. 
5) Undergrund: Rødbrunt ler. 
Diam 74 cm, dybde 57 cm. 
T-nr. 28, 39  
X 51 
 
A 532 Stolpehul, tagbærende i K2 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af gråbrunt humøst let sandet ler med en del 
trækulsnister. 
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Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Brungrå let sandet ler, meget let meleret med undergrund. Iblandet en del trækulsstumper samt enkelte småsten. 
2) Spættet af fyld som lag 1 og undergrund, få trækulsnister. 
3) Som lag 2, men noget mere undergrund og lidt flere trækulsstumper. 
4) Som lag 1, men let mørkere/mere grå. 
5) Undergrund: brungul til gulbrun ler med enkelte sten. 
Diam 85 cm, dybde 66 cm. 
T-nr. 28, 40  
X 49 
 
A 533 Grube/grøft med stolpespor i yderkant. 
Område II 
Aflangt amorft, tilnærmelsesvist hesteskoformet fyldskifte, mål efter fladetegning, lettere diffust afgrænset. Fyld af 
mørkt gråbrunt humøst let sandet ler, let spættet med gulbrun undergrund og iblandet spredte trækulsnister 
Snittet i vinkel: VSV-ØNØ, set fra SSØ og NNV-SSØ, set fra VSV. Fyld i snit: 
1) Mørkt brungråt til gråt let sandet ler, let spættet med (gråligt) lyst brungult ler. Iblandet nister af trækul. Forstyrret af 
flere dyregange. Lette nedsivninger til undergrunden. Stolpehullet fremstår som del af anlægget. 
2)Undergrund: Brungult ler. 
Diam VSV-ØNØ snit: 25 cm, NNV-SSØ snit 160 cm, dybde 36 cm. 
T-nr. 28, 45  
X 68 
 
A 534 stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt ler med enkelte nister af 
trækul og enkelte pletter af rødbrunt ler. 
T-nr. 28 
 
A 535 stolpehul 
Område II  
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af brunt ler spættet medmørkt gråbrune sodede pletter, 
enkelte nister af trækul. 
T-nr. 28 
 
A 536 Stolpehul  
Område II  
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent gråbrunt let sandet ler 
med enkelte nister af trækul. 
T-nr. 28 
 
A 537 stolpehul 
Område II 
Aflangt, tilnærmelsesvist mandelformet fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent gråbrunt 
let sandet ler med enkelte nister af trækul. 
T-nr. 28 
 
A 538 stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af gråbrunt ler med pletter af 
rødbrunt ler og nister af trækul. 
T-nr. 28 
 
A 539 stolpehul, tagbærende i K2 
Område II 
Rundovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af brungråt let sandet ler med en del nister af 
trækul og enkelte nister af brændt ler. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Spættet lyst gråbrunt og rødbrunt let sandet ler med mange nister og stykker af trækul. 
2) Brungråt let sandet ler med en del nister og stykker af trækul. 
3) Lyst gråbrunt let sandet ler med enkelte pletter af rødbrunt ler og mange nister og stykker af trækul. 
4) Undergrund: Rødbrunt til gulbrunt ler med enkelte sten. 
Diam 92 cm, dybde 64 cm. 
T-nr. 28, 39 
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A 540 Kogegrube 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt til sortbrunt let sandet ler med en del 
nister  og stykker af trækul. Mange sten i fylden, < 18 cm, de fleste ildskørnede. 
T-nr. 28 
 
A 541 Stolpehul, tagbærende i K2 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent mørkt brunt let sandet 
humøst ler med en del nister af trækul og brændt ler. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Spættet gråbrunt til rødbrunt let sandet ler med mange nister og stykker af trækul. 
2) Undergrund: Rødbrunt ler, i bunden varierende over i gulbrun ler. 
Diam 77 cm, dybde 73 cm. 
T-nr. 28, 39  
X 48 
 
A 542 Stolpehul 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt let sandet ler med sodede pletter 
og en del nister af trækul. 
T-nr. 26 
 
A 543 Stolpehul, tagbærende i K2 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af brunt til gråbrunt ler varierende til let sandet ler, 
spættet med rødbrunt ler. Enkelte nister af trækul samt enkelte sten, < 12 cm. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Spættet gråbrunt og mørkt gulbrunt meget let sandet ler med mange nister og stumper af trækul. 
2) Undergrund: Mørk gulbrun ler. 
Diam 68 cm, dybde 54 cm. 
T-nr. 26, 39 
 
A 544 To overlappende stolpehuller 
Område II 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af brunt til gråbrunt ler, spættet med rødbrunt ler. 
Enkelte nister af trækul. 
Snittet NNØ-SSV, set fra VNV. Fyld i snit (lag 4-6 tilhører andre lag på samme tegning): 
1) Gråbrunt  let humøst ler, der partielt kan virke en anelse sodet. 
2) Rødbrunt ler, en anelse muldopblandet. 
3) Område med dyreaktivitet, gange af humøst ler i undergrundsleret. 
Diam 81 cm, dybde 16 cm. 
T-nr. 26, 44 
 
A 545 Kogegrube 
Område II 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt til sortbrunt let sandet 
ler med en del nister og stykker af trækul. Desuden ses en del pletter af brændt ler, hovedsageligt langs kanten af 
fyldskiftet. I fladen ses enkelte ildskørnede sten, inkl lidt ildskørnet flint. 
T-nr. 26  
X 85 
 
A 546 Stolpehul med stolpespor 
Område II 
Tilnærmelsesvist æggeformet fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med 
enkelte trækulsnister og rødbrune pletter. Centralt i fyldskiftet et område, ca 20 cm i diam, hvor fylden er mørk gråbrun 
til sortbrun med en del trækulsnister. 
Snittet ØNØ-VSV, set fra NNV. Fyld i snit: 
1) Mørkt brungråt let sandet ler med sodede pletter, en del nister og stumper af trækul samt enkelte pletter af mørkt 
gulbrunt ler. Enkelte sten. 
2) Som lag 1 blandet med lag 3, hvor sidstnævnte er dominerende. 
3) Undergrund: ørkt gulbrunt ler, varierende til lyst gråbrunt let sandet ler. 
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Diam 36 cm, dybde 30 cm. 
T-nr. 26, 43 
 
A 547 Bund af grube 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af brunt let sandet ler, spættet med 
rødbrunt ler. Enkelte nister af trækul. 
Snittet Ø-V, men ikke tegnet. I snit ses bund af grube med karakter af nedsivninger. 
T-nr. 26, 42 
 
A 548 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af lyst gråbrunt let sandet ler med 
enkelte trækulsnister. 
T-nr. 26 
 
A 549 Grube 
Område II 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt brunt til gråbrunt let sandet ler med enkelte 
nister af trækul ig enkelte rødbrune pletter. 
Snittet NØ-SV, set fra NV. Fyld i snit: 
1) Mørkt gråbrunt let sandet ler. 
2) Brungråt let sandet ler. 
3) spættet mørkt gråbrunt, brungrå og gulbrunt let sandet ler. 
4) Undergrund: Gulbrunt ler 
Diam 128 cm, dybde 44 cm. 
T-nr. 26, 44 
 
A 550 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med en del 
nister af trækul. 
Snittet 
T-nr. 26, 42 
 
A 551 Kogegrube 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt til sortbrunt let sandet ler med en del 
nister og stykker af trækul samt en del ildskørnede sten, < 15 cm. 
T-nr. 26 
 
A 552 Stolpehul med stolpespor, vægstolpe i K 3 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af brunt let sandet ler med enkelte trækulsnister. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Lyst gråbrunt let sandet ler 
2) Spættet lyst gråbrunt og brungult let sandet ler. 
3) Undergrund: brungult ler. 
Diam 47 cm, dybde 18 cm. 
T-nr. 26, 43 
 
A 553 Stolpehul med stolpespor 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt let sandet ler med 
en del nister og stykker af trækul. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit (lag 3 tilhører A554): 
1) Brungrå meget let sandet ler med mange nister og stykker af trækul og enkelte nister af brændt ler. 
2) Mørk gulbrun  meget let sandet ler med pletter af brungrå meget let sandet ler. 
Diam 23 cm, dybde 45 cm. 
T-nr. 26, 41 
 
A 554 Stolpehul 
Område II 
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Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af brungråt let sandet ler med enkelte trækulsnister. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit (lag 1+2 tilhører A553): 
1) Lys brungrå let sandt ler med enkelte pletter af mørk gulbrun ler. Mange nister og stykker af trækul. 
Diam 28 cm, dybde 21 cm. 
T-nr. 26, 41 
 
A 555 Bund af stolpehul 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af brungråt til gråbrunt let sandet ler ed enkelte 
trækulsnister. 
Snittet 
T-nr. 24, 41 
 
A 556 Stolpehul med stolpespor, vægstolpe i K 3 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med enkelte 
trækulsnister. 
Snittet NNØ-SSV, set fra VNV. Fyld i snit: 
1) Brungrå let sandet ler, let spættet med gråbrunt. Mange nister og stykker af trækul. 
2) Brungrå let sandet ler med mange pletter af mørk gulbrun til gråbrun ler. 
3) Undergrund: Gråbrun ler. 
4) Undergrund: Mørk gulbrun ler. 
Diam 27 cm, dybde 28 cm. 
T-nr. 24, 41 
 
A 557 Stolpehul med stolpespor 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt let sandet ler med 
en del trækulsnister og enkelte nister af brændt ler. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Brungrå meget let sandet ler med en del nister af trækul. Flere stykker flint i fyldskiftet. 
2) Mørk gulbrun ler med pletter af brungråt. 
3) Undergrund: mørk gulbrun ler. 
Diam 44 cm, dybde 35 cm. 
T-nr. 24, 41  
X 64, X 66 
 
A 558 Stolpehul med stolpespor 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt let sandet ler med 
enkelte trækulsnister. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Brungråt meget let sandet ler med pletter af lyst gråbrunt og gulbrunt ler. Enkelte nister af trækul. 
2) Mørkt brungråt meget let sandet ler med mange nister og stykker af trækul. 
3) Lyst gråbrunt til mørkt gråbrunt ler med nister og pletter af brungråt. 
4) Undergrund: Lyst gråbrunt til mørkt gulbrunt ler. 
Diam 30 cm, dybde 35 cm. 
T-nr. 24, 43 
 
A 559 Bund af kogegrube 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med sodede pletter ssamt 
nister og stykker af trækul. 
Snittet NNØ-SSV, set fra VNV. Fyld i snit: 
1) Mørk brungrå let sandet ler med sodede pletter og mange nister og stykker af trækul. En del sten, <10 cm. 
2) Undergrund: mørk gulbrun ler. 
Diam 55 cm, dybde 10 cm. 
T-nr. 24, 41 
 
A 560 Stolpehul, tagbærende i K 3. 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt til lyst gråbrunt let sandet 
ler 
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Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Brungrå let sandet ler med enkelte pletter ad mørk gulbrun ler og en trækulsnister. 
2) Lys brungrå til mørk gulbrun let sandet ler. 
3) Undergrund: Mørk gulbrun ler. 
Diam 31 cm, dybde 41 cm. 
T-nr. 26, 41 
 
A 561 Stolpehul (stolpespor) 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med en del 
nister af trækul. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit (lag 1 tilhører A663): 
2) Gråbrunt let sandet ler, spættet med gråligt brungult undergrundsler. Iblandet nogle store nister af trækul. 
3) Undergrund: Brungult til gråligt brungult let sandet ler, længere nede over i rent gult ler. 
Diam 24 cm, dybde 58 cm. 
T-nr. 24, 43 
 
A 562 Kogegrube 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte med en ”arm”, der strækker sig ca 50 cm mod syd, mål efter fladetegning, let 
diffust afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt til sort let sandet ler med mange nister og stykker af trækul. Nogle steder langs 
kanten af fyldskiftet ses en stribe brændt ler på 1-2 cm tykkelse. En del brændte sten, < 10 cm. 
T-nr. 24,  
X 71 
 
A 563 Stolpehul, vægstolpe i K 3 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent brungråt let sandet ler 
med enkelte trækulsnister. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Spættet lyst brungrå og gråligt brungul let sandet ler med spredte trækulsnister og småsten. 
2) Undergrund: grålig brungul let sandet ler. 
3) Undergrund: Mørk grå homogent sandet ler (meget lig vådbundaflejringen). 
Diam 36 cm, dybde 36 cm. 
T-nr. 24, 40 
 
A 564 Bund af stolpehul? /vådbund 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af gråbrunt spættet med rødbrunt 
let sandet ler med enkelte nister af trækul. 
Snittet 
T-nr. 24,  
X 61, 67 
 
A 565 Bund af stolpehul, vægstolpe i K 3 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af brunt ler sandet ler med enkelte trækulsnister og 
spættet med rødbrunt ler. 
Snittet N-S, set fra V. Kan ikke erkendes i snit 
T-nr. 24, 40 
 
A 566 Bund af stolpehul  
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, 18 cm i diam, let diffust afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med enkelte 
trækulsnister og spættet med rødbrunt ler. I en afstand af 10-15 cm fra fyldskiftet ses spor med karakter af nedgravning 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Mørk brungrå sandet ler med enkelte nister af trækul. Muligvis blot selve stolpesporet. 
2) Undergrund: gråbrun sandet ler. 
Diam 16 cm, dybde 6 cm. 
T-nr. 24, 41 
 
A 567 Stolpehul med støttestenpakning, tagbærende i K 3 
Område II 
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Tilnærmelsesvist ottetalsformet fyldskifte, vestdel 42 cm i diam, østdel 35 cm i diam. Klart afgrænset. Fyld af gråbrunt 
let sandet ler med enkelte trækulsnister. 
Snittet NØ-SV, set fra NV. Fyld i snit: 
1) Lys brungrå let sandet ler, let meleret med mørk brungul ler. SV-del næsten pakket med sten,  <15 cm.  
2) Undergrund: mørk brungul ler. 
Diam 63 cm, dybde 28 cm. 
T-nr. 24, 40 
 
A 568 Stolpehul, vægstolpe i K 3 
Område II 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, N-S 37x30 cm, klart afgrænset. Skæres af A651. Fyld af gråbrunt let sandet ler med 
enkelte trækulsnister. 
Snittet Ø-V, set fra N. Fyld i snit: 
1) Brungrå let sandet ler, let spættet med gråbrunt. En del trækulsnister. 
2) Undergrund: gråbrun til lys gråbrun let sandet ler. 
Diam 29 cm, dybde 13 cm. 
T-nr. 24, 41 
 
A 569 Stolpehul, vægstolpe i K 3 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt let sandet ler med en trækulsnister. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Brungrå let sandet ler, let spættet med gråbrunt. En del trækulsinster. 
2) Undergrund: Lyd gråbrun sandet til let sandet ler. 
Diam 32 cm, dybde 14 cm. 
T-nr. 24, 41 
 
A 570 Stolpehul med stolpespor, vægstolpe i K 3 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskift¸ 24 cm i diam, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt let sandet ler med enkelte 
trækulsnister. 
Snittet NØ-SV, set fra NV. Fyld i snit: 
1) Brungrå let sandet ler let spættet med gråbrunt. EN del nister af trækul. Enkelte mindre sten. 
2) Brungrå let sandet ler spættet med lyst gråbrunt. Enkelte nister af trækul. 
3) Undergrund: lys gråbrun sandet til let sandet ler. 
Diam 31 cm, dybde 26 cm. 
T-nr. 24, 41 
 
A 571 Kogegrube 
Område II 
Tilnærmelsesvist rektangulært fyldskifte med let rundede hjørner, N-S 100x78cm, klart afgrænset. Fyld af mørkt 
gråbrunt til sortbrunt let sandet ler med en del trækulsnister. Langs kanten en stribe brændt ler , ca 1-2 cm tyk. Enkelte 
sten, < 10 cm, de fleste ildskørnede. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Gråbrun til mørk gråbrun let humøs ler med nister af brændt ler og mange stumper af trækul. Sær mod bunden ses 
sodede trækulspartier, op til 12 cm på største led. 
2) Undergrund: Rødbrun stiv ler. 
Diam 100 cm, dybde 28 cm. 
T-nr. 24, 41  
X 60 
 
A 572  Stolpehul, vægstolpe i K 3 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med en del 
trækulsnister.  
Snittet NØ-SV, set fra SØ. I fladen anes en nedgravning omkring stolpesporet, men kun stolpespores kan erkendes i 
snit. Fyld i snit: 
1) Mørk brungrå spættet med gråbrun let sandet ler. Enkelte nister af trækul. 
2) Undergrund: lys gråbrun sandet til let sandet ler. 
Diam 29 cm, dybde 12 cm. 
T-nr. 24, 41 
 
A 573 Stolpehul, vægstolpe i K 3 
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Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med 
enkelte trækulsnister. 
Snittet Ø-V, set fra N. Fyld i snit: 
1) Spættet lys gullig gråbrun og  lys brungrå sandet ler med spredte nister af trækul og brændt ler. Diffust afgrænset. 
2) Dyregang med trækul og brændt ler (sandsynligvis fra kogegrube A 571 ved siden af) 
3) Undergrund: grålig brungul let sandet ler. 
4) Undergrund: homogen mørk grå sandet ler (meget lig vådbundsaflejringen) 
Diam 40 cm, dybde 51 cm. 
T-nr. 24, 40 
 
A 574 Stolpehul, muligvis vægstolpe i K 3 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med enkelte 
trækulsnister. 
Snittet NNØ-SSV, set fra VNV. Fyld i snit (lag 3 tilhører A658): 
1) Lyst brungrå let sandet ler med enkelte trækulsnister. Spor efter opgravning eller sekundært stolpehul? 
2) Som lag 1, men blot en nuance lysere.  
4) Undergrund: grålig brungul let sandet ler. 
5) Undergrund: Homogen mørk grå sandet ler (meget lig vådbundsaflejringen). Spor after dyreaktivitet i sydlige hjørne, 
lig i A573. 
Diam 42 cm, dybde 46 cm. 
T-nr. 24, 40 
 
A 575 Bund af stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af rødbrunt ler spættet med 
gråbrunt let sandet ler med enkelte trækulsnister. 
Snittet N-S. I snit kunne ikke erkendes noget reelt fyldskifte, em blot nedsivninger med karakter af stolpehul til ca 4 cm 
dybde. 
T-nr. 24, 40 
 
A 576 Bund af stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med sodede 
pletter og en del trækulsnister. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Spættet sort og lyst brungul let sandet ler med enkelte trækulsnister. Let diffust afgrænset. 
2) Undergrund: brungul let sandet ler. 
Diam 26 cm, dybde 10 cm. 
T-nr. 24, 40 
 
A 577 Grube 
Område II 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af brunt til gråbrunt let sandet ler spættet med 
rødbrune nister. 
T-nr. 24 
 
A 578 Gruberest/vådbundsaflejring? 
Område II 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, N-S 50x40 cm, diffust afgrænset. Fyld af mørkt brunt til gråbrunt let sandet humøst 
ler. 
T-nr. 22 
 
A 579 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent lyst gråbrunt let sandet 
ler. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Brungrå blandet med gulbrun let sandet ler. 
2) Undergrund: gulbrunt ler. 
Diam 40 cm, dybde 39 cm. 
T-nr. 24, 42 
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A 580 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af lyst gråbrunt let sandet ler med 
enkelte trækulsnister. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Brungrå let sandet ler med enkelte trækulsnister. 
2) Undergrund: brungrågul ler. 
Diam 45 cm, dybde 27 cm. 
T-nr. 24, 40 
 
A 581 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af lyst gråbrunt let sandet ler. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Brungrå blandet med mørk gulbrun let sandet ler. 
2) Lys grå spættet med gråbrun let sandet ler. 
3) Gråbrun let sandet ler. 
4) Undergrund: mørk gulbrun ler. 
Diam 34 cm, dybde 29 cm. 
T-nr. 24, 40 
 
A 582 Stolpehul 
Område II 
Rundovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af gråbrunt til lyst gråbrunt let sandet ler med 
enkelte trækulsnister. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Brungrå let sandet le1 
2) Brungrå blandet med med gulgrå let sandet ler 
3) Undergrund: gulgrå ler. 
Diam 32 cm, dybde 17 cm. 
T-nr. 24, 40 
 
A 583 Stolpehul med stolpespor, vægstolpe i K 3 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med enkelte 
trækulsnister. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit (lag 3 tilhører A584): 
1) Gråbrun sandet ler med enkelte trækulsnister samt få sten, < 8 cm. 
2) Meleret gråbrun og gulbrun sandet ler. 
4) Undergrund: Gulbrun sandet ler med nogle sten. 
Diam 36 cm, dybde 19 cm. 
T-nr. 24, 41 
 
A 584 Bund af stolpespor, vægstolpe i K 3 
Område II 
Ovalt fyldskifte, heri et cirkulært fyldskifte, N-S 53x35 cm, let diffust afgrænset. Fyld i ovale fyldskifte af spættet 
gråbrunt og rødbrunt ler til let sandet ler med enkelte trækulsnister. Fyld i cirkulære fyldskifte af gråbrunt let sandet ler 
med enkelte trækulsnister og enkelte pletter af rødbrunt ler. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit (lag 1+2 tilhører A583): 
3) Gråbrun sandet ler. 
4) Undergrund: gulbrun sandet ler med nogle sten. 
Diam 23 cm, dybde 2 cm. 
T-nr. 24, 41 
 
A 585 Grube med stolpespor 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt til brungråt let sandet ler med en del 
trækulsnister. 
Snittet Ø-V, set fra N. Fyld i snit: 
1) Spættet brungråt og rødbrunt let sandet ler. Stolpespor. 
2) Mørkt brungråt let sandet ler med en del nister og stykker af trækul. Enkelte store pletter af rødbrændt ler. 
3) Rødbrunt ler med pletter af lag 1 
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4) Mørkt gulbrunt ler med karakter af undergrund. 
5) Mørkt gulbrunt ler med pletter af brungråt ler med enkelte nister af trækul. 
6) Undergrund: Mørkt gulbrunt til rødbrunt ler. 
Diam 145 cm, dybde 33 cm. 
T-nr. 26, 44 
X 82 
 
A 586 Stolpehul med stolpespor 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med enkelte 
trækulsnister og enkelte rødbrune pletter. 
Snittet NNØ-SSV, set fra ØSØ. Fyld i snit: 
1) Mørkt gråt til brungråt let sandet ler med nogle nister af trækul samt mange sten. 
2) Brungult ler let spættet med mørkt gråt let sandet ler. 
3) Undergrund: brungult ler. 
Diam 43 cm, dybde 30 cm. 
T-nr. 26, 43 
 
A 587 Stolpehul med stolpespor 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med enkelte trækulsnister og 
rødbrune pletter. Centralt i anlægget ses et område, ca 20 cm i diam, hvor fylden er mørk gråbrun. 
Snittet NNV-SSØ, set fra ØNØ. Fyld i snit: 
1) Brungråt sandet ler med nister af trækul. 
2) Meleret brungråt og gulbrunt sandet ler, kun lidt lysere end lag 1, med nister af trækul. 
3) Undergrund: Gulbrunt ler. 
Diam 55 cm, dybde 20 cm. 
T-nr. 26, 43 
 
A 588 Kogegrube/stolpehul? 
Område II 
Rundovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt til sortbrunt let sandet ler med en 
del nister og stykker af trækul. Enkelte, muligvis ildskørnede, sten. 
T-nr. 26 
 
A 589  Udgår 
 
A 590 Bund af kogegrube 
Område III 
Tilnærmelsesvis cirkulært anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til sodet, muldet ler. I periferien blandet med 
rødbrunt ler. Nister og stumper af trækul i fladen. Endvidere ses hvidbrændt flint og sort- og skørbrændte sten. 
Snittet Ø-V, set fra N. Fyld i snit: 
1) Mørkt brunt til sortbrunt sandet ler med en del nister og styker af trækul. Få mindre sten.,<8 cm. Let diffust 
afgrænset, nogle steder med karakter af nedsivning. 
2) Brunt let sandet humøst ler med enkelte pletter af mørkt brunt let sandet ler – sandsynligvis dyreaktivitet. 
3) Undergrund: gulbrunt til rødbrunt let sandet ler. 
Diam 158 cm, dybde 22 cm (lag 1: 12cm). 
T-nr. 35, 37  
X 47 
 
A 591 Kogegrube 
Område III 
Aflangt, smalt anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til sodet, muldet ler. Mange sort- og skørbrændte sten. 
Snittet ØSØ-VNV, set fra NNØ. Fyld i snit: 
1) Spættet sortbrunt til brunsort sodet humøst let leret sand, pakket med ildskørnede sten, primært < 15 cm. En del 
planterødder. 
2) Brungråt sodet let leret sand, meget diffust afgrænset mod lag 1. 
3) Undergrund: Gulbrunt let leret sand med en del sten. 
Diam 90 cm, dybde 32 cm. 
T-nr. 34, 37 
 
A 592 Atypisk kogegrube, muligvis to kogegruber 
Område III 
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Aflangt, amorft anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til sodet muldet ler. Mange sort- og skørbrændte sten. 
Snittet NV-SØ, set fra NØ. Fyld i nordlige snit: 
1) Brunsort til sort sodet let sandet ler med en del ildskørnede sten, < 20 cm En del planterødder igennem fyldskiftet. 
2) Undergrund: Rødbrunt itl gulbrunt sandet ler med nogle sten. 
Diam 146 cm, dybde 36 cm. 
Stikprøve i sydlige del: fyldskiftet synes spidsbundet. Fyld som i nordlige del. En del ildskørnede sten, < 20 cm. 
T-nr. 34, 37  
X 43 
 
A 593 Bund af kogegrube 
Område III 
Ovalt anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til sodet, muldet ler. Enkelte sort- og skørbrændte sten. 
Snittet N-S, men ikke tegnet. Snittet 118 cm langt. Max dybde 8 cm, hovedsageligt med karakter af nedsivning. Fyld af 
sortbrunt let sandet ler med sodede pletter. En del planterødder ses ned igennem fyldskiftet. 
T-nr. 34, 37 
 
A 594 Bund af kogegrube 
Område III 
Tilnærmelsesvis ovalt anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt, muldet ler med sodede pletter. 
En del sort- og skørbrændte sten. 
Snittet NNV-SSØ, set fra ØNØ. Fyld i snit: 
1) Forholdsvist homogent mørkt brunt sandte ler  med enkelte sten, < 10 cm. 
2) Som lag 1, men meget diffust i afgrænsning – muligvis dyreaktivitet. 
3) Undergrund: Gulbrunt sandet ler. 
Diam 60 cm, dybde 32 (lag 1: 22 cm) cm. 
T-nr. 34, 37 
 
A 595 Kogegrube 
Område III 
Tilnærmelsesvis cirkulært anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt, muldet ler. En del sort- og 
skørbrænste sten. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Spættet mørkt brungråt og lyst brungråt til gråligt gulbrunt let leret sand med mange ildskørnede sten, < 15 cm. 
Enkelte trækulsnister. Let diffust afgrænset. 
2) Undergrund: Gulbrunt let sandet ler med en del sten. 
Diam 86 cm, dybde 28 cm. 
T-nr. 32, 37 
 
A 596 Stolpehul 
Område III 
Tilnærmelsesvis cirkulært anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt, muldet ler. 
T-nr. 33 
 
A 597 Kogegrube 
Område III 
Smalt, aflangt anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til sodet, muldet ler. Nister og stumper af trækul. Mange 
sort- og skørbrændte sten. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Sort til sortbrunt, trækulsfarvet leret sand, pakket med ildskørnee sten, < 20 cm. Nedsivninger til undergrunden. 
2) Brunt humøst leret sand let spættet med sort, med en del ildskørnede sten, samt en del planterødder. Meget diffust 
afgrænset mod lag 1. – Recent/pløjningsrelateret? 
3) Undergrund: Gulbrunt sandet ler med nogle sten. 
Diam 86 cm, dybde 45 cm. 
T-nr. 32, 37 
X 44 
 
A 598 Kogegrube/rende 
Område III 
Smalt, aflangt anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til sodet, muldet ler. Mange sort- og skørbrændte sten. 
Snittet Ø-V, set fra N. fyld i snit: 
1) Mørkt gråbrunt til dortbrunt let sandet ler med mange sorte sodede pletter samt en del nister og stykker af trækul. Tæt 
pakket med sten, op til ca 35x25 cm, hvoraf de fleste ildskørnede. Langs bunden af fyldskiftet ses enkelte steder små 
stykker og nister af brændt ler (undergrundsler?). 
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2) Brunt humøst let sandet ler - Muligvis områder, hvor stenene er blevet rykket lys ved pløjning, hvorefter derer 
drysset muld ned omkring. 
3) undergrund: Rødbrunt til gulbrunt ler varierende til meget sandet ler og grus. 
Diam: 480 cm, dybde 40 cm. 
T-nr. 30, 36  
X 42 
 
A 599 Muligt stolpehul 
Område III 
Tilnærmelsesvis cirkulært anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt, muldet ler, delvist blandet med rødbrunt ler. 
T-nr. 30 
 
A 600 Kogegrube/-rende, noget nedpløjet. 
Område III 
Smalt, aflangt anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til sodet, muldet ler, delvist blandet med rødbrunt ler. 
Mange sort- og skørbrændte sten. Nister og stumper af trækul. Markant mere nedpløjet i vestlige ende end i østlige. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Sort til brunsort sandet ler medtrækul., let spættet med undergrund. Iblandet en del ildskørnede sten af varienrende 
størrelse. Let diffust afgrænset, med nedsivninger i undergrund. 
2) Undergrund: gulbrunt sandet ler. 
Diam 74 cm, dybde 14 cm. 
T-nr. 30, 36  
X 46 
 
A 601 Muligt stolpehul 
Område III 
Tilnærmelsesvist cirkulært anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld gråbrunt, muldet ler, delvist blandet med rødbrunt ler. 
T-nr. 30 
 
A 602 Stolpehul/grube? 
Område III 
Tilnærmelsesvis æggeformet anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt, muldet ler. 
T-nr. 31 
 
A 603 Grube 
Område III 
Ovalt anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt, muldet ler. 
T-nr. 30 
 
A 604 Muligt stolpehul 
Område III 
Løgformet anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt, muldet ler. 
T-nr. 31 
 
A 605 Stolpehul 
Område III 
Tilnærmelsesvis cirkulært anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt, muldet ler balndet med rødbrunt ler. 
T-nr. 33 
 
A 606 Kogegrube 
Område III 
Aflangt, smalt anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt, muldet ler. Mange sort- og 
skørbrændte sten. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Homogent brunt humøst sandet ler, med en del sten, < 20 cm. 
2) Gråbrunt til sortbrunt let sandet ler med sodede pletter samt enkelte nister og stykker af trækul. En del ildskørnede 
sten, < 20 cm. En del rødder hele vejen igennem fyldskiftet. 
3) Undergrund: Rødbrunt til gulbrunt ler til sandet ler med nogle sten. 
Diam 105 cm, dybde 61 cm. 
T-nr. 33, 37  
X 45 
 
A 607 Kogegrube 
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Område III 
Tilnærmelsesvis cirkulært anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til mørkt gråbrunt, leret muld. Mange sort- og 
skørbrændte sten. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Gråbrunt leret og sandet muld, delvist sodet, med enkelte trækulsnister. Iblandet mange sortsvedne og ildsprængte 
sten (bjergart), < 16 cm. 
2) Undergrund: Varierende fra brungult leret sand til rødbrun stiv ler. 
Diam 144 cm, dybde 32 cm. 
T-nr. 31, 37 
 
A 608 Stolpehul 
Område III 
Tilnærmelsesvis cirkulært anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt, muldet ler. 
T-nr. 31 
 
A 609 Stolpehul 
Område III 
Ovalt anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt, muldet ler. 
T-nr. 31 
 
A 610 Grube 
Område III 
Tilnærmelsesvis æggeformet anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt, muldet ler, delvist blandet med gulbrunt 
ler. 
T-nr. 31 
 
A 611 Grube/ to stolpehuller? 
Område III 
Langovalt anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt, muldet ler med pletter af mørkt, gråbrunt, leret muld. Lidt 
gulbrunt ler. 
T-nr. 31 
 
A 612 Grube 
Område III 
Tilnærmelsesvis femkantet anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af lyst gråbrunt, muldet ler. 
Snittet NØ-SV, set fra SØ. Fyld i snit: 
1) Forholdsvis homogent brunt sandet ler med enkelte pletter af lyst gråbrunt til gulbrunt meget sandet ler. En del sten, 
< 19 cm. Tynde rødder hele vejen ned gennem fyldskiftet. 
2) Undergrund: Lyst gråbrunt til gulbrunt meget sandet ler med rødbrune nister, samt en del sten af varierende størrelse. 
Diam 172 cm, dybde 30 cm. 
T-nr. 31, 36 
 
A 613 Grube 
Område III 
Tilnærmelsesvis ovalt anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt, muldet ler. 
Snittet NØ-SV, set fra SØ. Fyld i snit: 
1) Forholdsvis homogent brunt sandet ler med enkelte pletter af lyst gråbrunt til gulbrunt meget sandet ler. En del sten, 
< 19 cm. Tynde rødder hele vejen ned gennem fyldskiftet. 
2) Undergrund: Lyst gråbrunt til gulbrunt meget sandet ler med rødbrune nister, samt en del sten af varierende størrelse. 
Diam 148 cm, dybde 24 cm. 
T-nr. 31, 36 
 
A 614 Grube 
Område III 
Tilnærmelsesvis ovalt anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af lyst gråbrunt til gråbrunt, muldet ler. Der ses enkelte 
ildpåvirkede sten. 
T-nr. 31 
 
A 615 Muligt stolpehul 
Område III 
Spidsovalt anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt, muldet ler med enkelte pletter af rødbrunt ler. 
T-nr. 31 
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A 616 Stolpehul 
Område III 
Tilnærmelsesvis cirkulært anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt, muldet ler med enkelte pletter af rødbrunt 
ler. 
T-nr. 31 
 
A 617 Stolpehul 
Område III 
Let ovalt anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt, leret muld. 
T-nr. 31 
 
A 618 Stolpehul 
Område III 
Tilnærmelsesvis cirkulært anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt, muldet ler. 
T-nr. 30 
 
A 619 Kogegrube 
Område III 
Tilnærmelsesvis cirkulært anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt til sodet, muldet ler. En del sort- og 
skørbrændte sten. 
Snittet N-S, set fra V.  Fyld i snit: 
1) Gråbrunt, lettere sodet humøst ler. En del sortsvedne og ildsprængte sten (bjergart), < 12 cm. 
2) Undergrund: Rødbrun ler 
Diam 74 cm, dybde 14 cm. 
T-nr. 30, 37 
 
A 620 Stolpehul 
Område III 
Tilnærmelsesvis cirkulært anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt, muldet ler. 
T-nr. 30 
 
A 621 Stolpehul 
Område III 
Tilnærmelsesvis cirkulært anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt, muldet ler. 
T-nr. 30 
 
A 622 Stolpehul 
Område III 
Ikke beskrevet. 
 
A 623 Stolpehul 
Område III 
Tilnærmelsesvis cirkulært anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt, muldet ler. 
T-nr. 30 
 
A 624 Stolpehul 
Område III 
Tilnærmelsesvis cirkulært anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt, muldet ler blandet med rødbrunt ler. 
T-nr. 30 
 
A 625 Kogegrube 
Område III 
Aflangt, amorft anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld afgråbrunt til mørkt gråbrunt, muldet ler. Mange sort- og 
skørbrændte sten. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Gråbrunt humøst sandet ler, lettere sodet i nordlige del. Mange sortsvedne og ildsprængte sten af bjergart, < 25 cm. 
2) Sodet lag under stenet lag. 
3) Undergrund: rødbrunt sandet ler. 
Diam 229 cm, dybde 38 cm. 
T-nr. 32, 38 
 
A 626 Grube 
Område III 
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Tilnærmelsesvis cirkulært anlæg. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt, muldet ler. 
T-nr. 32 
 
A 627 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, 25 cm i diam. Fyld af mørkt gråbrunt humøst ler med indslag af rødbrunt leret 
sand. Nister af trækul og brændt ler. Fund af keramik i fladen. 
T-nr. 5 
 
A 628 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist trekantet fyldskifte, NV-SØ ca 50x40 cm, relativt klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med 
enkelte poletter af rødbrunt let sandet ler. 
T-nr. 13 
 
A 629 Udgår 
 
A 630 Stolpehul/muldfyldt lavning? 
Område I 
Tilnærmelsesvist ovalt fuldskifte, mål efter fladetegning, relativt velafgrænsey. Fyld af mørkt gråbrunt humøst ler med 
pletter af rødbrunt ler. 
T-nr. 14 
 
A 631 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent gråbrunt let sandet ler. 
T-nr. 14 
 
A 632 Bund af grube? 
Område I 
Aflangt, ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af brunt let sandet ler spættet med rødbrunt ler. 
T-nr. 17 
 
A 633 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af brungråt let sandet ler med enkelte 
trækulsnister. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Brungrå let sandet ler, let spættet med mørt gulbrunt. Enkelte trækulsnister 
2) Undergrund:  mørk gulbrun ler 
Diam 22 cm, dybde 17 cm. 
T-nr. 26, 41 
 
A 634 Stolpehul med stolpespor + dyreaktivitet. 
Område II 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af lyst gråbrunt let sandet ler med 
enkelte trækulsnister. 
Snittet N-S, set fra Ø. I bunden spor efter dyreaktivitet. Fyld i snit: 
1) Brungråt let sandet ler med en del trækulsnister. 
2) Gråbrunt til brungråt meget let sandet ler med enkelte nister af trækul og enkelte pletter af mørkt gulbrunt ler.  
3) Brungråt ler til let sandet ler med mange nister og stykker af trækul og enkelte nister af brændt ler. 
Keramikfragmenter, inkl. randskår, udtaget. Dyreaktivitet? 
4) Undergrund?: Gråbrunt spættet med mørkt gulbrunt ler til let sandet ler. 
5) Undergrund: Mørkt gulbrunt ler. 
6) Undergrund: Lyst gulbrunt til gråbrunt ler med klumper af kridt. 
Diam (stolpehul) 51 cm, dybde 31 cm. 
T-nr. 26, 43 
X 58, X 59 
 
A 635 Stolpehul/bund af kogegrube? 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt ler med enkelte nister af 
trækul og en del pletter af rødbrunt ler. Enkeltesten i fladen, <5 cm, muligvis ildskørnede. 
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T-nr. 28 
 
A 636 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, relativt klart afgrænset. Fyld af sortbrunt humøst let sandet ler, let spættet med 
gulbrun undergrund. Enkelte nister af trækul. 
T-nr. 10 
 
A 637 Stolpehul 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af homogent mørkt gråbrunt let 
sandet ler med enkelte nister af trækul. 
T-nr. 14 
 
A 638 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, Ø-V 28x21 cm, let diffust afgrænset. Fyld af spættet gråbrunt og gulbrunt sandet ler. 
T-nr. 10 
 
A 639 Stolpehul 
Område I 
Ovalt fyldskifte, Ø-V 30x27 cm, let diffust afgrænset. Fyld af gråbrunt sandet ler. 
T-nr. 10 
 
A 640 Stolpehul 
Område I 
Cirkulært fyldskifte, diam 23 cm, let diffust afgrænset. Fyld af gråbrunt humøst let sandet ler.  
T-nr. 10 
 
A 641 Stolpehul 
Område I 
Cirkulært fyldskifte, diam 23 cm, let diffust afgrænset. Fyld af spættet gråbrunt og brunt humøst let sandet ler, med 
enkelte trækulsnister. 
T-nr. 10 
 
A 642 Stolpehul 
Område I 
Cirkulært fyldskifte, diam 25 cm, let diffust afgrænset .Fyld af spættet gråbrunt og brunt humøst let sandet ler, med 
enkelte trækulsnister. 
T-nr. 10 
 
A 643 Stolpehul, tagbærende i K7 
Område I 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, N-S 32x28 cm, relativt klart afgrænset. Fyld af brunt til gråbrunt let sandet æer med 
enkelte pletter af rødbrunt let sandet ler og enkelte nister af trækul. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Lys gråbrun let humøs ler, iblandet en smule undergrund. 
2) Undergrund: Overvejende rødbrun sitv ler, lidt lys gulbrun stiv ler med kalknister. 
Diam 30 cm, dybde 12 cm. 
T-nr. 13, 50 
 
A 644 Grube 
Område I 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af brunt let sandet humøst ler med sodede pletter og 
nister og stykker af trækul. Enkelte klumper af kridt og enkelte sten, < 7 cm.  
Snittet NNØ-SSV, set fra ØSØ. Fyld i snit: 
1) Lyst gråbrunt leret sand med nogle sten. 
2) Gråbrunt leret sand med nogle sten. 
3) Gråbrunt, spættet med gulbrunt og sortbrunt, leret sand. 
4) Gulbrunt, let opblandet med gråbrunt, leret sand (dyregang). 
5) Gråbrunt, let opblandet med lidt gulbrunt, leret sand med nogle sten. 
6) Undergrund: rødgult grus med sten. 
Diam 185 cm, dybde 41 cm. 
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T-nr. 13, 55  
X 38, X 111, X 112 
 
A 645 Stolpehul, tagbærende i K9 - opgravet 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, diam ca 70 cm, lidt diffust afgrænset mod syd. Fyld af brunt sandet ler med 
pletter af rødbrunt sandet ler. I sydøstlige del ses en forstyrrelse af lyst gulbrunt ler med nister af kridt. Enkelte nister af 
trækul. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Brungrå, let blandet med gulbrun, sandet ler. 
2) Undergrund: gulbrunt let leret grus. 
Diam 70 cm, dybde 42 cm. 
T-nr. 13, 52 
 
A 646 Stolpehul, tagbærende i K9 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, diam ca 62 cm, klart afgrænset. Fyld af brunt til gråbrunt sandet ler med pletter af 
rødbrunt ler. Enkelte sten, <5 cm, samt enkelte trækulsnister. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Mørkt gråbrunt leret sand, let meleret med mørkt rødbrunt. Diffust afgrænset mod lag 2. 
2) Mørkt gråbrunt leret sand meleret med mørkt rødbrunt. 
3) Undergrund: lyst gråt til gulgråt sand med enkelte sten og kalknister. 
4) Undergrund: Rødbrunt let leret sand med nogle sten. 
Diam 62 cm, dybde 37 cm. 
T-nr. 13, 52 
 
A 647 Stolpehul, tagbærende i K9 – opgravet. 
Område I 
Let kantet, tilnærmelsesvist trapezformet fyldskifte, N-S 72x65 cm, klart afgrænset. Fyld af brunt til gråbrunt sandet ler 
med pletter af rødbrunt ler samt lyst gulbrunt ler med nister af kalk. Enkelte nister af trækul. 
Snit A 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Brunt til mørkt brunt humøst leret sand med enkelte småsten. 
2) Mørkt brunt humøst leret sand med enkelte sten. 
3) Undergrund: plettet mørkt rødbrunt let leret sand og lyst hvidgult sand med kalknister og mange sten. 
Diam 72 cm, dybde 26 cm. 
Snit B 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Brunt  til mørkt brunt humøst leret sand med enkelte sten. 
2) som lag 3. 
3) Undergrund: Mørkt rødbrunt let leret sand og (nederst) lyst hvidgult sand med kalknister og mange sten. 
Diam 55 cm, dybde 26 cm. 
T-nr. 13, 52 
 
A 648 Grube 
Område I 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning. Fyld af gråbrunt leret muld, delvist blandet med gulbrunt leret sand. Enkelte 
nister af trækul. 
T-nr. 9 
 
A 649 Stolpehul 
Område I 
Cirkulært fyldskifte, 22 cm i diam, let diffust afgrænset. Fyld af mørkt gråbrunt humøst sandet ler med enkelte småsten. 
T-nr. 11 
 
A 650 pælehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte - skærer A 475, 17 cm i diam, relativt klart afgrænset. Fyld af forholdsvist 
homogent lyst gråbrunt let sandet ler. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Brungrå let sandet ler med sten, < 10 cm. 
2) Brungrå blandet med gulbrun let sandet ler, med en sten, ca 5 cm i diam. 
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3) Undergrund: gulbrun ler. 
Diam 32 cm, dybde 25 cm. 
T-nr. 22 
 
A 651 Stolpehul, vægstolpe i K 3 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, 22 cm i diam, klart afgrænset. Skærer A568. Fyld af gråbrunt let sandet ler med 
enkelte trækulsnister. 
Snittet Ø-V, set fra N. Fyld i snit: 
1) Brungrå let sandet ler, let spættet med gråbrunt. En del trækulsnister. 
2) Undergrund: Gråbrun til lys gråbrun let sandet ler. 
Diam 10 cm, dybde 9 cm. 
T-nr. 24, 41 
 
A 652 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, 30 cm i diam, klart afgrænset. Fyld af lyst gråbrunt let sandet ler. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Gråbrun let sandet ler, meget diffust afgrænset. 
2) Undergrund: gulgråbrun ler. 
Diam 17 cm, dybde 14 cm. 
T-nr. 24, 40 
 
A 653 Grube med stenopfyldning 
Område II 
Rundovalt fyldskifte, NV-SØ 100x88 cm, diffust afgrænset. Fyld af lyt gråbrunt let sandet humøst ler med enkelte 
trækulsnister. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Brungrå let sandet ler, opfyldt med sten. 
2) Undergrund: Gulbrun ler. 
Diam 75 cm, dybde 27 cm. 
T-nr. 24, 42 
 
A 654 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med enkelte 
trækulsnister og enkelte sten, < 7 cm. 
T-nr. 26 
 
A 655 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med en del 
trækulsnister. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Gråbrunt let sandet ler med mange sten og enkelte trækulsstumper. 
2) Spættet af lag 1 og 3. 
3) Undergrund af gulbrunt ler. 
Diam 46 cm, dybde 42 cm. 
T-nr. 26, 43 
 
A 656 Grube/grøft (banananlæg) 
Område II 
Aflangt amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, meget diffust afgrænset.  
Sydlige snit, nordlige profil: 
Snittet NØ-SV, set fra SØ. Fyld i snit: 
1) Brungråt let sandet ler. 
2) Brungråt let sandet ler, let spættet med mørkt brungråt. 
3) Spættet mørkt brungråt let sandet ler og brungult ler. Diffust afgrænset. 
4) Spættet brungult og brungråt let sandet ler. Diffust afgrænset mod lag 5 og 3. 
5) Brungult er med spredte nister af brungråt let sandet ler. Diffust afgrænset. 
6) Undergrund: Brungult ler. 
Diam 102 cm, dybde 35 cm. 
Sydlige snit, sydlige profil: 
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Snittet NØ-SV, set fra NV. Skæres af A657. Fyld i snit (lag 1 tilhører A657): 
2) Brungråt til mørkt brungråt let sandt ler, spættet med undergrund, mørkest centralt i anlægget. Diffust afgrænset mod 
undergrunden. 
3) Undergrund: brungult ler 
Diam 120 cm, dybde 25 cm. 
Nordlige snit: 
Snittet ØNØ-VSV, set fra NNV. Anlægget ikke tydeligt afgrænset mod VSV (lag 2+3). Fyld i snit: 
1) Meleret brungråt og lyst brungult ler. 
2) Meleret mørkt brungråt og lyst brungult ler. 
3) Lyst brungult ler med enkelte brungrå nister – karakter af undergrund. 
4) Undergrund: Lyst brungult ler med stykker af kridt. 
Diam (lag 1) 47 cm, dybde 22 cm. 
T-nr. 28, 45 
 
A 657 Stolpehul? 
Område II 
Cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, meget diffust afgrænset. Fyld af spættet lyst gråbrunt og mørkt gulbrunt let 
sandet ler med spredte nister af trækul, men en anelse mørkere /mere gråbrun i fylden end A656, som den skærer. 
Snittet NØ-SV, set fra NV. Fyld i snit (lag 2 tilhører A656): 
1) Lyst gråt let sandet ler, let spættet med undergrund. 
3) Undergrund: Brungult ler 
Diam 34 cm, dybde 24 cm. 
T-nr. 28, 45 
 
A 658 Pælehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet brungråt og gråbrunt 
sandet ler. 
Snittet NNØ-SSV, set fra VNV. Fyld i snit (lag 1+2 tilhører A 574): 
3) Lys brungrå let sandet ler. 
4) Undergrund: grålig brungul let sandet ler. 
5) Undergrund: homogen mørk grå sandet ler (meget lig vådbundsaflejringen). 
Diam 17 cm, dybde 7 cm. 
T-nr. 24, 40 
 
A 659 Stolpehul, - muligvis blot stolpespor 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af brungråt let sandet ler med pletter 
af mørkt gulbrunt ler. En del trækulsnister. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Brungrå let sandet ler med en del pletter af mørk gulbrun ler og en del trækulsnister. 
2) Lys brungrå til mørk gulbrun let sandet ler. 
3) Undergrund: Mørk gulbrun ler. 
Diam 26 cm, dybde 37 cm. 
T-nr. 26, 41 
 
A 660 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af brungråt let sandet ler spættet med 
mørkt gulbrunt ler. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Lyst brungråt sandet ler. 
2) Undergrund: Mørkt gulbrunt ler. 
Diam 18 cm, dybde 16 cm. 
T-nr. 26, 43 
 
A 661 Stolpehul med stolpespor 
Område II 
Rundovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, let diffust afgrænset. Fyld af mørkt brungråt let sandet ler med pletter af 
mørkt guldbrunt ler. Iblandet enkelte trækulsnister. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Lyst brungråt sandet ler. 
2) Meleret lyst brungråt og gråbrunt sandet ler. 
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3) Undergrund: Mørkt gulbrunt ler. 
Diam 27 cm, dybde 12 cm. 
T-nr. 26, 43,  
X 62 
 
A 662 Stolpehul, muligvis vægstolpe i K 3 
Område II 
Ovalt fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af gråbrunt let sandet ler med enkelte nister af trækul. 
Snittet Ø-V, set fra N. Fyld i snit: 
1) Gråbrun meget let sandet ler med enkelte trækulsnister. 
2) Gråbrun meget let sandet ler med sodede pletter, en del nister af trækul og enkelte nister af brændt ler. 
3) Undergrund: gulbrun ler. 
Diam 49 cm, dybde 21 cm. 
T-nr. 26, 41 
 
A 663 Bund af stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af spættet brungråt og gråbrunt let 
sandet ler med enkelte nister af trækul. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit (lag 2 tilhører A561): 
1) Lyst gråbrunt let sandet ler 
3) Undergrund: Brungult til gråligt brungult let sandet ler, længere nede overgang til rent gult ler. 
Diam 32 cm, dybde 4 cm. 
T-nr. 24, 43 
 
A 664 Grube, med stolpehul i nordlige ende, vægstolpe i K 3 
Område II 
Amorft fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af spættet gråbrunt og brungråt let sandet ler med 
enkelte nister af trækul. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Gråbrun let sandet ler med enkelte pletter af mørk gulbrun ler samt enkelte trækulsnister. 
2) Brungrå meget let sandet ler med enkelte trækulsnister. 
3) Brungrå meget let sandet ler med mange pletter af mørk gulbrun ler. Enkelte trækulsnister. 
4) Undergrund: mørk gulbrun ler. 
Diam 140 cm, dybde 37 cm. 
T-nr. 26, 41 
 
A 665 To stolpehuller, vægstolper i K 3 
Område II 
Tilnærmelsesvist ottetalsformet fyldskifte, mål efter fladetegning, diffust afgrænset. Fyld af meleret gråbrunt til lyst 
gråbrunt let andet ler. 
Snittet NØ-SV, set fra NV. Fyld i snit: 
1) Lyst gråbrunt let sandet ler. 
2) Undergrund: Brungult ler. 
Diam 65 cm, dybde 17 cm. Ingen stratigrafi kan iagttages mellem de to stolpehuller. 
T-nr. 26, 43 
X 57 
 
A 666 Stolpehul med stolpespor, vægstolpe i K 3 
Område II 
Kantet fyldskifte med cirkulært fyldskifte indeni, mål efter fladetegning, ydre fyldskifte let diffust afgrænset. Fyld i 
indre fyldskifte af homogent mørkt brungråt let sandet ler med enkelte nister af trækul. Fyld i ydre fyldskifte af spættet 
mørkt brungråt og mørkt gulbrunt let sandet ler med enkelte nister af trækul. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Mørkt brungråt sandet ler med enkelte pletter af mørkt gulbrunt ler. Mane nister og stykker af trækul. 
2) Lyst gråbrunt ler med mange pletter af mørkt gulbrunt ler og enkelte nister af trækul. 
3) Undergrund: mørkt gulbrunt ler. 
Diam 50 cm, dybde 38 cm. 
T-nr. 26, 43  
X 86 
 
A 667 Pælehul/bund af stolpehul 
Område II 
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Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, mål efter fladetegning, klart afgrænset. Fyld af mørkt brungråt sandet ler med del 
nister af trækul. Enkelte pletter af gråbrunt sandet humøst ler. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Mørkt brungråt sandet ler med en del trækulsnister. Enkelte pletter af gråbrunt sandet ler. 
2) Undergrund: Mørkt gulbrunt ler. 
Diam 28 cm, dybde 10 cm. 
T-nr. 26, 43 
 
A 668 Stolpehul 
Område II 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Gråbrun let sandet ler. 
2) Undergrund: gulbrun ler. 
Diam 10 cm, dybde 15 cm. 
T-nr. 24, 42 
 
A 669 Stolpehul, tagbærende i K5 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, ca 27x20 cm, let diffust afgrænset. Fylden gråbrun. 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) gråbrun blandet med gulbrun let sandet ler. Diffust afgrænset. 
2) Undergrund: gulbrun ler. 
Diam 10 cm, dybde 10 cm. 
T-nr. 24, 42 
 
A 670 Stolpehul 
Område II 
Snittet  
T-nr. 26, 44 
 
A 671 Stolpehul 
Område II 
Snittet NNØ-SSV, set fra VNV. Fyld i snit (lag 1-4, 6 tilhører andre anlæg): 
5) Mørkt gråbrun let humøst ler, der synes en anelse sodet mod bunden.  
7) Undergrund 
Diam ca 38 cm, dybde 36 cm. 
T-nr. 26, 44 
 
A 672 Stolpehul 
Område II 
Snittet NNØ-SS, set fra VNV. Fyld i snit (lag 1-5 tilhører andre anlæg): 
6) Gråbrunt til mørkt gråbrunt let humøst ler. 
7) Undergrund 
Diam 48 cm, dybde 16 cm. 
T-nr. 26, 44 
 
A 673 Udgår 
 
A 674 Stolpehul 
Område II 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, ca 60 cm i diam. Fyld af gråbrunt let sandet ler. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Gråbrun let sandet ler spættet med gulbrun ler, med enkelte nister af trækul og brændt ler. 
2) Undergrund: Gulbrun ler. 
Diam 70 cm, dybde 65 cm. 
T-nr. 25, 44 
X 69, X 75 
 
A 675 Stolpehul 
Område II 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit (lag 1-2 tilhører A528): 
3) Lyst brungråt til lyst gråbrunt let sandet ler med mange nister og stykker af trækul og enkelte nister af brændt ler. 
4) Rødbrunt ler blandet med brungråt let sandet ler, sidstnævnte dominerende. 



 142

5) Som lag 4, men hvor rødbrune ler dominerende. 
Diam 42 cm, dybde 28 cm. 
T-nr. 28, 45 
 
A 676 Stolpehul 
Område II 
Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Lyst brungråt til gråbrunt ler med pletter af rødbrunt ler. 
2) Rødbrunt ler med brungrå nister. 
3) Undergrund: Rødbrunt ler. 
Diam 36 cm, dybde 36 cm. 
T-nr. 28, 45 
 
A 677 Stolpehul, tagbærende i K9 - opgravet 
Område I 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Mørk brun til gråbrun humøs  sandet ler, let meleret med lyst brungult til gult, iblandet spredte sten. 
2) Undergrund: let leret grus med mange sten/flintknolde. 
Diam 68 cm, dybde 45 cm. 
T-nr. 13, 52 
 
A 678 Stolpehul, tagbærende i K6 
Område I 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, 85x60 cm. Fyld af gråbrun humøs ler med enkelte nister af trækul og brændt ler. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Mørk gråbrun humøs ler med enkelte nister af trækul. Vestligst let blandet med undergrund. 
2) Som lag 1, men mørkere og med mere trækul. Lidt skørnet sten. Sandsynligvis stolpespor. 
3) Undergrund: lys gulbrun stiv ler med kalkstumper og –nister. 
Diam 55 cm, dybde 43 cm. 
T-nr. 14, 46 
 
A 679 Stolpehul, tagbærende i K6 
Område I 
Tilnærmelsesvist cirkulært fyldskifte, ca 44 cm i diam. Fyld af brungrå, spættet med gulbrun, let sandet ler. 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit: 
1) Lys brungrå let sandet ler. 
2) Brungrå, spættet medlys rødbrun, let sandet ler. 
3) Undergrund: lys rødbrun ler med kalksten. 
Diam 43 cm, dybde 14 cm. 
T-nr. 10, 46 
 
A 680 Stolpehul, tagbærende i K8 
Område I 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Gråbrun let humøs ler med enkelte små pletter af undergrund samt lidt trækulsnister 
2) Tæt sort trækulslag. 
3) Undergrund: rødbrun stiv ler. 
Diam 63 cm, dybde 36 cm. 
T-nr. 10, 48  
X 96, X 97 
 
A 681 Stolpehul, tagbærende i K8 
Område I 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Lys brungrå let sandet ler. 
2) Gråbrun, let blandet med gulbrun, let sandet ler med enkelte trækulsnister 
3) Undergrund: gulbrun ler og lys gulbrun med kalkstensnister. 
Diam 36 cm, dybde 42 cm. 
T-nr. 10, 48 
 
A 682 Stolpehul, tagbærende i K8 
Område I 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
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1) Mørk gråbrun humøs ler, delvist iblandet lidt undergrund. 
2) Overvejende undergrund med muldet iblanding. 
3) Undergrund: rødbrun stiv ler. 
Diam 51 cm, dybde 32 cm. 
T-nr. 10, 48 
 
A 683 Ikke tolket 
Område I 
T-nr. 11 
 
A 684 Ikke tolket 
Område I 
Snittet 
T-nr. 5 
 
A 685 Stolpehul, tagbærende i K6 
Område I 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit (lag 3 tilhører A301) 
1) Mørk  gråbrun humøs ler med nister og små stumper trækul. 
2) Som lag 1, men en anelse mørkere (sodet), endvidere en plet brændt ler. 
4) Undergrund: gulbrun stiv ler med kalksten (nister og stumper). Vestligst ses rødbrun siv ler. 
Diam 32 cm, dybde 37 cm. 
T-nr. 14, 46 
 
A 686 Bund af stolpehul, evt. tagbærende i K6  
Område I 
Tilnærmelsesvist ovalt fyldskifte, ca 53x28 cm, let diffust afgrænset. Fyld af lys gråbrun, blandet med gulbrun, sandet 
ler. 
Snittet NV-SØ, set fra NØ. Fyld i snit: 
1) Ganske få cm gråbrun humøst ler, ellers rødbrun ler iblandet ganske lidt muld (nedsivning?) 
2) Undergrund: rødbrun stiv ler. 
Diam 46 cm, dybde 12 cm. 
T-nr. 10, 46 
 
A 687 Stolpehul, evt. tagbærende i K6  
Område I 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit (lag 1 tilhører A240): 
2) Gråbrun, let spætte med lys rødbrun, let sandet ler. 
3) Lys rødbrun, let meleret med lys brungrå, let sandet ler. 
4) Undergrund: lys rødbrun ler. 
Diam – i fladen helt overlejret af A240, under fladen ca 60 cm, dybde (fra fladen) 50 cm. 
T-nr. 10, 46 
 
A 688 Bund af stolpehul 
Område I 
Snittet NØ-SV, set fra SØ. Fyld i snit (lag 2+3 tilhører A227): 
1) Homogen mørk brun humøs sandet ler, skarpt afgrænset. 
4) Undergrund: rødbrunt leret grus/sand. 
Diam 31 cm, dybde 9 cm. 
T-nr. 11, 49 
 
A 689 Bund af stolpehul 
Område I 
Snittet NØ-SV, set fra NV. Fyld i snit: 
1) Homogen mørk brun humøs sandet ler, skarpt afgrænset. 
2) Undergrund: rødbrunt leret grus/sand. 
Diam 47 cm, dybde 18 cm. 
T-nr. 11, 49 
 
A 690 Stolpehul, tagbærende i K10 
Område I 
Ovalt fyldskifte mede tilnærmelsesvist cirkulær mørkere koncentration indeni; yderste fyldskifte let diffust. Mål efter 
fladetegning. Fyld af spættet mørk brungrå og gråbrun sandet ler med enkelte trækulsnister. 
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Snittet N-S, set fra Ø. Fyld i snit: 
1) Gråbrun , let spættet med mørk brungrå sandet ler med enkelte trækulsnister. Mange sten af varierende str. 
2) Spættet gråbrun og lys gulbrun sandet ler med mange sten af varierende str. 
3) Undergrund: mørkt brungråt let leret sand med mange sten. 
4) Undergrund: lys gulbrun sandet ler med mange sten. 
Diam 87 cm, dybde 58 cm. 
T-nr. 11, 51 
 
A 691 Stolpehul, tagbærende i K10 
Område I 
Let ovalt fyldskifte med små “udposninger”, relativt klart afgrænset. Indeni fyldskiftet ses en tilnærmelsesvist cirkulær 
mørkere koncentration. Mål efter fladetegning. Fyld af gråbrun sandet ler med enkelte trækulsnister til mørk brungrå 
sandet ler med en del trækulsnister. 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit: 
1) Grå, let spættet med mørk brungrå, sandet ler. Mange sten af varierende str. 
2) som lag 1 med pletter af lysy gulbrunt. 
3) Gråbrun sandet ler med pletter af rødbrunt. 
4) Undergrund: lys gulbrun til rødbrun sandet ler med mange sten. 
Diam 60 cm, dybde 38 cm. 
T-nr. 11, 51 
 
A 692 Stolpehul, tagbærende i K9 
Område I 
Snittet Ø-V, set fra S. Fyld i snit (lag 2+3 tilhører A 327): 
1) Gråbrunt leret sand med nogle sten og et stykke knust knogle i profilet. 
4) Undergrund: øvre del rødbrunt let leret grus, nedre del hvidgult let leret grus. 
Diam 40 cm, dybde 18 cm. 
T-nr. 13, 52   
X 105 
 
A 693 Stolpehul, K11 
Område I 
Snittet NNØ-SSV, set fra ØSØ. Fyld i snit: 
1) Lyst gråt leret sand. 
2) Undergrund: Lyst gulhvidt leret sand 
Diam 35 cm, dybde 12 cm. 
T-nr. 10, 52 
 
A 694 Stolpehul, K11 
Område I 
Snit A 
Snittet NNV-SSØ, set fra ØNØ. Fyld i snit:  
1) Rødbrunt ler 
2) Gulbrun spættet med brungrå sandet ler. 
3) Lys gråbrun blandet med gulbrun sandet ler. 
4) Undergrund: gulbrun sandet ler. 
Diam 55 cm, dybde 42 cm. 
Snit B 
Snittet Ø-V, set fra N. Fyld i snit (lag 2+3 tilhører A273): 
1) Mørk brungrå, let spættet med gulbrun, sandet ler. 
4) Undergrund: gullbrun sandet ler. 
Diam 21 cm (skæres af A 273), dybde 36 cm. 
T-nr. 10, 52 
 
A 695 Stolpehul 
Område I 
Snittet n-S, set fra Ø. Fyld i snit (lag 1 tilhører A 176): 
2) Gråbrun sandet ler med brungrå nister og mange småsten. 
3) Undergrund: gråbrun sandet ler med mange småsten. 
Diam 38 cm, dybde 18 cm. 
T-nr. 55 
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A 696 Stolpehul 
Område I 
Snittet N-S, set fra V. Fyld i snit (lag 3-6 tilhører A309) 
1) Rødbrunt, blandet med gråbrunt, leret sand med mange sten. 
2) Mørkt gråbrunt, let spættet med rødbrunt, leret sand med mange sten. 
8) Undergrund: varierende mellem rødbrunt og lyst gulbrun med kalknister grus med mange sten 
Diam 68 cm, dybde 33 cm. 
T-nr. 13, 55 
 
A 697 Stolpehul, tagbærende i K10 
Område I 
Snittet ØNØ-VSV, set fra SSØ. Fyld i snit (lag 2+3 tilhører A171): 
1) Mørkt gråbrunt til sortbrunt humøst leret sand med spredte småsten og enkelte trækulsstumper, især i bunden af 
anlægget. Kan ikke udskilles om skærer eller skæres af A171. 
4) Undergrund: gråligt brungult let leret sand med nogle sten. 
Diam 63 cm, dybde 49 cm. 
T-nr. 6, 56 
 
A 698 Stolpehul 
Område I 
Snittet NV-SØ, set fra SV. Fyld i snit: 
1) Mørkt brungråt leret sand. 
2) Mørkt brungråt med vandrette striber af gulbrunt, leret sand. 
3) Undergrund: gulbrunt leret sand. 
Diam 48 cm, dybde 24 cm. 
T-nr. 6, 58 
 
 
 
 

NÆM 2006:135, Jeshøjgård 

Fundliste 
 
X 1-13 fundet under prøvegravningen - se prøvegravningsberetning. 
 
X-nr. Anlæg Objekt 

Datering Beskrivelse 
X 14 A 395 (fladen), 

Område I 
Keramik Yngre romersk 

jernalder 
1 stk sideskår. 0,9 cm tykt, mellemfint 
magret gods, med gråbrændt kerne og let 
orange overflade. Indersiden glattet og 
ydersiden let glittet. 

X 
15 

A 353 (fladen), 
Område I 

Keramik Yngre romersk 
jernalder 

6 stk ukarakteristiske sideskår, hvoraf 2x2 
sammenhørende, fra to forskellige kar. Ene 
kar ( 5 skår) 0,8-1,1 cm tykt, mellemgroft 
magret, gråtbrændt gods; ydersiden let 
glattet.  
Andet kar  (1 skår) 0,7-1 cm tykt mellemfint 
magret, mørkt gråbræmdt gods, overfladen 
sort og let glittet. 

X 16  A 122 (fladen), 
Område I 

Brændt ler Oldtid Brændt ler, 14 g 

X 17  A 121 (fladen), 
Område I 

Dyreknogler Oldtid 2 stk fragmenter af mindre rørknogle 

X 18 A 109 (fladen), 
Område I 

Keramik  Yngre romersk 
jernalder  

1 stk skår med sort slip og to afbrækkede 
fragmenter herfra. 1 cm tykt mellemfint 
magret gods, gråbændt med let orange 
inderside. Ydersiden er påført en sort slip og 
har en ca 1,2 cm bred stribe uden, hvor en 
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plastisk lister er faldet af. 
X 19 A 109 (fladen), 

Område I 
Dyrekæbe Oldtid Del af underkæbe med tænder, inkl enkelte 

afbrækkede knoglefragmenter. Ene 
knoglefragment sandsynligvis fra rørknogle.

X 20  A 107 (fladen), 
Område I 

Dyreknogler Oldtid 6 stk dyreknogle. Et fragment af større 
lemmeknogle samt fem tynde fragmenter, 
muligvis flaget af overfladen på det store. 

X 21 A 104 (fladen), 
Område I 

Keramik Oldtid 1 stk ukarakteristisk sideskår. 0.9 cm tykt, 
mellemfint magret gods, gråt til let 
orangebrændt. 

X 22 Udgår    
X 23 A 128 (fladen), 

Område I 
Keramik Oldtid 1 stk ukarakteristisk sideskår, 0,6 cm tykt, 

samt lille fragment. Relativt fintmagret, 
gråbrændt gods. Let glittet på ydersiden, 
indersiden skaller. 

X 24 A 116 (fladen), 
Område I 

Dyretand Oldtid 3 stk fragmenter af dyretand. To 
tandfragmenter sammenhængende. Sidste 
fragment muligvis kæbefragment. 

X 25  A 129 (fladen), 
Område I 

Dyreknogler Oldtid 2 stk knogler. Ribbensfragment og lille 
lemmeknogle (underben?), muligvis let 
misdannet. 

X 26 A 183 (fladen), 
Område I 

Brændt ler Oldtid Brændt ler, 50 g. 

X 27 Løsfund fra fladen, 
Område I 

Flintafslag Oldtid Groft flækkelignede afslag, rester af cortex i 
distalende, muligvis lidt retouche i 
distalende. 6,8x4,6 cm 

X 28 A 141 (fladen), 
Område I 

Keramik Oldtid 7 stk ukarakteristiske sideskår og –
fragmenter, sandsynligvis fra samme kar. 
0,9 cm tykt, mellemfint magret gods, 
gråbrændt med let orange yderside. 

X 29 A 153 (fladen), 
Område I 

Kniv Jernalder Lille jernkniv med skafttunge, 8,5 cm lang. 

X 30 A 153 (fladen), 
Område I 

Dyreknogler Oldtid 4 stk mindre fragmenter af knogle 

X 31 A 128 (fladen), 
Område I 

Dyreknogler Oldtid 2 stk knoglefragmenter. Del af ledende af 
større lemmenogle og mindre ribben. 

X 32 A 411 (fladen), 
Område II 

Dyreknogle Oldtid 1 stk rørknogle, begge ende knækket af. 

X 33  A 306 (fladen), 
Område I 

Dyreknogler Oldtid 2 stk små knoglefragmenter med spongiøst 
væv. 

X 34  A 308 (fladen), 
Område I 

Dyreknogler Oldtid Adskillige små fragmenter af knogle. 3 g 
inkl. pose. 

X 35 A 371 (fladen). 
Område I 

Keramik Oldtid 7 stk ukarakteristiske sideskår fra samme 
kar. Ca 1,1 cm tykt groft magret gods med 
mørkegrå kerne og orange yderside. 
Indersiden forekommer sortbrændt/sodet. 

X 36 A 376 (fladen), 
Område I 

Dyreknogler Oldtid 4 stk mindre knoglefragmenter 

X 37  Udgår Dyreknogle   
X 38 A 644 (fladen), 

Område I 
Trækulsprøve Oldtid Trækul, 41 g inkl. pose. 

X 39 A 279 (fladen), 
Område I 

Dyretand Oldtid Adskillige fragmenter af dyretand, 
sandsynligvis samme tand. 5 g inkl. pose. 

X 40  Udgår    
X 41  A 353 (fladen), 

Område I 
Dyretand Oldtid 1 stk dyretand 

X 42  A 598, Område III Trækulsprøve – sendt til C14 Trækul, 20 g inkl. pose. 
X 43  A 592, sydlige del, 

Område III 
Trækulsprøve – sendt til C14 Trækul, 37 g inkl. pose. 

X 44 A 597, Område III Trækulsprøve – sendt til C14 Trækul, 72 g inkl. pose. 
X 45 A 606, Område III Trækulsprøve – sendt til C14 Trækul, 29 g inkl. pose. 
X 46 A 600, Område III Trækulsprøve – sendt til C14 Trækul, 88 g inkl. pose. 
X 47 A 590, Område III Trækulsprøve – sendt til C14 Trækul, 26 g inkl. pose. 



 147

X 48 A 541, Område II Trækulsprøve – sendt til C14 Trækul, 12 g inkl. pose. 
X 49  A 532, Område II Trækulsprøve Oldtid Trækul, 3 g inkl. pose. 
X 50 A 518, Område II Trækulsprøve Oldtid Trækul, 38 g inkl. pose. 
X 51  A 531, Område II Trækulsprøve Oldtid Trækul, 4 g inkl. pose. 
X 52 A 515, lag 1, Område 

II 
Trækulsprøve Oldtid Trækul, 14 g inkl. pose. 

A 53 A 515, lag 4, Område 
II 

Trækulsprøve – sendt til C14 Trækul, 158 g inkl. pose. 

X 54  A 515, Område II Keramik Yngre romersk 
jernalder 

7 stk skår , inkl. halv karside med rand, og 
enkelte små fragmenter fra samme kar. Ca 
1,2 cm tykt, groftmagret, gråbrændt gods 
med gråbrun/orange overflade. Fortykket, 
tilnærmelsesvist triangulær, blødt afstrøget 
rand. 

X 55  Løsfund, Område II Flintafslag Oldtid Groft, flækkelignende afslag med cortex. 
Mulig retouche på ene æg. 6x1,6x0.9 cm 

X 56 A 480, Område II Flintafslag Oldtid Let hængslet afslag med cortex på rygsiden, 
2,1x3,2 cm, 

X 57  A 665 (vestdelen), 
Område II 

Flække Oldtid Flække, 5,7x1,8 cm, med spætte grå/hvid 
patina. 

X 58  A 634 (muligvis fra 
dyregang under A 
634), Område II 

Trækulsprøve Oldtid Trækul, 80 g inkl. pose. 

X 59  
 

A 634 (muligvis fra 
dyregang under A 
634), Område II 

Keramik Yngre romersk 
jernalder 

9 stk skår fra to forskellige kar. ¨ 
Ene: 1 randskår og 3 sideskår med 
ornamentik; sammenhængende. 0,6 cm tykt, 
fintmagret gods, gråbrændt kerne og 
gråbrun overflade. Ornamenteret med bånd i 
flere retninger af let uregelmæssige, tynde 
stregindridsninger. Svagt udadsvajet 
afrundet rand.  
Andet kar: 5 ukarakteristiske sideskår, det 
ene med ansats til bund. 1,2 cm tykt, 
groftmagret orangebrændt gods. Nogle skår 
afskallede. 

X 60  A 571, Område II Trækulsprøve Oldtid Trækul, 78 g inkl. pose. 
X 61  A 564 (vådbund), 

Område II 
Keramik Oldtid 1 stk lille ukarakteristisk skår, ca 1x1 cm.  

0,7 cm tykt mellemfint magret 
orangebrændt gods. 

X 62  A 661, Område II Flintafslag Oldtid Aflang afslag med cortex på slagfladen, 4,4 
x 3,5 cm. 

X 63 A 494 (ved siden 
af/syd for A 494), 
Område II 

Keramik Oldtid 8 stk ukarakteristiske sideskår, 
sandsynligvis fra samme kar. Overfladerne 
noget forskelligt bevaret. Min 1 cm tykt, 
groftmagret gods, gråbrændt med orange 
yderside. 

X 64 A 557 (fra 
stolpespor), Område 
II 

Brændt flint Oldtid 1 stk brændt flint, 13x7x4 cm 

X 65 A 513, Område II Keramik Yngre romersk 
jernalder 

27 stk skår, heraf 1 randskår,  og et antal 
fragmenter, fra min 2 forskellige kar.  
Ene kar: ca 1 cm tykt fintmagret, gråbrunt 
gods, relativt hårdtbrændt og glattet. Dele af 
indersiden sort/sodet. Flad bund.  Randskår 
med udadsvajet tynd, afrundet rand på kort 
hals og markeret skulderknæk; ansatser til 
afbrækket hank, fra midt på hals til skulder. 
Andet kar: ca 1 cm tykt, mellemgroft magret 
gods, gråbrunt dårligt brændt og i dårlig 
stand (flager). Ukarakteristiske sideskår 
samt bundskår med fladbund og sodet 
inderside.  

X 66 A 557 (fra stolpespor, Afslag med Oldtid Trapezformet afslag med cortex  på 



 148

10 cm’s dybde), 
Område II 

retouche slagflade i distalende og let ujævn retouche i 
distalende og muligvis lidt langs kanterne 
(evt natur). 5,3x4,8 cm 

X 67 A 564 (vådbund), 
Område II 

Flintafslag Oldtid Groft flintafslag. Ene 4,5x4 cm, med cortex  
på rygside og delvis hvidpatineret. 

X 68  A 533, Område II Flintafslag Oldtid Tykt skiveformet afslag med cortex på 
rygsiden, 5,9x5 cm. 

X 69 A 674, Område II Keramik Yngre romersk 
jernalder 

9 stk skår, fra to forskellige kar. 
Ene: 1 randskår og 2 ukarakteristiske 
sideskår. Ca 0,7 cm tykt, fintmagret, 
hårdtbrændt orange gods. Randen let ujævn, 
afrundet til let afstrøget; opretstående (åben 
skål).  
Andet: 6 ukarakteristiske sideskår, 
mellemgroft magret gods med grå kerne og 
orange overflader. 

X 70 A 499, Område II Trækulsprøve Oldtid Trækul, 59 g inkl. pose. 
X 71 A 562, Område II Trækulsprøve Oldtid Trækul, 88 g inkl. pose. 
X 72 A 507, Område II Trækulsprøve – sendt til C14 Trækul, 76 g inkl. pose. 
X 73 A 462 (fladen), 

Område II 
Trækulsprøve Oldtid Trækul, 82 g inkl. pose. 

X 74 A 461, Område II Trækulsprøve Oldtid Trækul, 63 g inkl. pose. 
X 75 A 674, Område II Flintafslag Oldtid Afslag med cortex på rygsidem, fra 

forberedelse af blok. 7,2x5,2 cm. 
X 76  Grøft 11, i 

tildækningsfyld ca 15 
m nord for 
feltgrænsen til 
Område II 

Keramik YRJ 1 stk sideskår med ornamentik. 0,9 cm tykt, 
mellemgroft magre gods, mørkegråt brændt 
med orange yderside. Ornamenteret med to 
vandrette ca 3mm brede, lave furer, placeret 
med ca 1,4 cm mellemrum 

X 77 A 459, Område II Trækulsprøve Oldtid Trækul, 114 g inkl. pose. 
X 78 A 500, Område II Keramik Yngre romersk 

jernalder 
1 stk randskår. Ca 0,7 cm tykt, mellemfint 
magret gods, mørkegråt med orangebrændt 
overflade. Let udadsvajet, tynd, afrundet 
rand. 

X 79 A 411, Område II Trækulsprøve – sendt til C14 Trækul, 146 g inkl. pose. 
X 80 A 411, Område II Dyreknogler + 

dyretænder 
Oldtid Adskillige fragmenter af dyreknogler og 

dyretænder. Fragmenter af knogler af 
forskellig art samt 6 stk tandfragmenter fra 
flere arter.  

X 81 A 462, Område II Trækulsprøve Oldtid Trækul, 176 g inkl. pose. 
X 82 Udgår    
X 83  A 429, Område II Trækulsprøve – sendt til C14 Trækul, 15 g inkl. pose. 
X 84 Løsfund, Område II, 

vestlige ende. 
Knusesten Oldtid Kugleformet knusesten af bjergart 

X 85 A 545 (nær fladen), 
Område II 

Trækulsprøve Oldtid Trækul, 102 g inkl. pose. (Fra tæt på fladen, 
da kun anlæggets bund er bevaret) 

X 86 A 666, Område II Flintblok Oldtid Grov flintblok med enkelte negative 
slagbuler. 

X 87 A 458, Område II Trækulsprøve Oldtid Trækul, 64 g inkl. pose. 
X 88 A 429, Område II Flintblok Oldtid/neo? Knudeblok med markante negative 

slagbuler og flader med cortex. 
X 89 A 678, Område I Brændt ler Oldtid Brændt ler, 30 g. 
X 90 A 306, lag 1, Område 

I 
Dyreknogler Oldtid 2 stk mindre fragmenter af knogle. 

X 91 A 387, Område I Trækulsprøve Oldtid Trækul, 7 g inkl. pose. 
X 92 A 386, Område I Keramik Yngre romersk 

jernalder 
5 stk sideskår, hvoraf ingen med begge 
overflader bevaret, og 3 fragmenter, fra 
samme kar. Min. 0,9 cm tykt, mellemgroft 
magret, gråbrændt gods. Ydersiden sort og 
let glittet. 

X 93  A 313, Område I Keramik Oldtid 1 stk lille ukarakteristisk skår, ca 1x1 cm. 
Min. 0,8 cm tykt (kun ene overflade, 
inderside?, bevaret), mellemgroft magret 
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gråt gods, afskallede side let orange. 
X 94 A 376, Område I Trækulsprøve Oldtid Trækul, 10 g inkl. pose. 
X 95 A 379, Område I Dyreknogle Oldtid 1 stk dyreknogle. Flækket fragment af stor 

lemmeknogle 
X 96 A 680, Område I Trækulsprøve – sendt til C14 (ell 

X 97) 
Trækul, 92 g inkl. pose. 

X 97 A 680, Område I Trækulsprøve – sendt til C14 (ell 
X 96) 

Trækul, 61 g inkl. pose. 

X 98  A 134, Område I Keramik Yngre romersk 
jernalder 

1 stk sideskår med ornamentik. 0,9 cm tykt, 
mellemgroft magret gods, mørkegråt brændt 
med orange yderside. Ornamenteret med 0,2 
cm brede, lave furer. Tre furer krydser 
hinanden og danne en trekant. 

X 99 A 204, Område I Keramik Oldtid 2 stk større og 5 små ukarakteristiske 
sideskår af samme kar, 1,5 cm tykt. 
Mellemfint til let groft magret gråt gods. 
Indersiden glat, ydersiden ru (let beklasket?) 
og mørkegrå. 

X 100 A 122, Område I Dyreknogler Oldtid 3 stk dyreknogler. Lille knogleendefragment 
med spongiøst væv, fragmenteret rørknogle 
samt tåknogle. 

X 101  A 122, Område I Keramik Yngre romersk 
jernalder 

9 stk skår, fra 3 forskellige kar: 
1 randskår, ca 0,3 cm tykt, meget 
fintmagret, gråbrændt, gods; med 
udadsvajet, afrundet (evt svagt facetteret?) 
rand, glittet.  
1 randskår, 0,8 cm tykt, mellemfint magret 
gråbrændt gods med gråbrun overflade; med 
meget svagt udadsvajet, blødt afstrøget flad 
rand. 
4 randskår og 1 ukarakteristisk sideskår fra 
samme kar, hvoraf tre sammenhørende. 0,8-
1 cm tykt, mellemfint magret gods, 
gråbrændt med gråbrun overflade; 
udadsvajet, let tilspidset afrundet rand. 

X 102 A 351, Område I Trækulsprøve –sendt til C14 (ell 
X136) 

Trækul, 27 g inkl. pose. 

X 103 A 109, Område I Afslag Oldtid Groft, flækkelignende flintafslag, med rester 
af cortex samt let hvidpatineret på ene 
rygside. 7,1x2x1,1 cm.  

X 104 A 109, Område I Dyreknogle Oldtid 1 stk knoglefragment med spongiøst væv. 
X 105 A 692, Område I Dyretand Oldtid Meget fragmenteret lille/del af dyretand. 
X 106 Udgår    
X 107 A 128, Område I Dyreknogle Oldtid 1 stk lemmeknogle (underben?), knækket i 

to dele, får/ged? 
X 108  A 177, Område I Keramik Yngre romersk 

jernalder 
2 stk randskår, sammenhængende. 0,5-0,8 
cm tykt fintmagret gods, gråbrændt med 
gråbrun yderside og indersiden sort/sodet. 
Udadsvajet, let fortyndet, afrundet rand. 

X 109 A 121, Område I Dyreknogler Oldtid 4 stk dyreknogler. 3 stk fragmenter af 
knogler af forskellig størrelse og art samt et  
fragment med bevaret ende (lille 
lemmeknogle, underben?). 

X 110  A 371, Område I Dyreknogle Oldtid 1 stk fragment af knogle, ribben? Får/ged? 
X 111 A 644 (fladen), 

Område I 
Keramik Oldtid 1 stk ukarakteristisk sideskår. Ca 0,7 cm 

tykt, groftmagret, gråt gods.  
X 112  A 644, Område I Trækulsprøve Oldtid Trækul, 8 g inkl. pose. 
X 113  A 353, Område I Brændt ler Oldtid Brændt ler, 43 g. 
X 114  A 395, Område I Keramik Oldtid 2 stk ukarakteristiske sideskår, min. 0,9 cm 

tykt. Mellemfint, mørkegråt gods. 
Indersiden afskallet. 

X 115  A 395, Område I Trækulsprøve Oldtid Trækul, 38 g inkl. pose. 
X 116  A 351, Område I Keramik Yngre romersk 1 stk randskår. 0,5-0,7 cm tykt, mellemfint 
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jernalder magret gods, gråbrændt med gråbrun 
overflade. Meget let fortykket, fladt 
afstrøget, let ujævn rand, meget let 
udadsvajet. 

X 117  A 353, Område I Dyretand Oldtid  Adskillige fragmenter af dyretand, 
sandsynligvis samme tand. 3 g inkl. pose 

X 118  A 309, Område I Brændt ler Oldtid Brændt ler, 14 g. 
X 119  A 353, Område I Keramik Oldtid 8 stk ukarakteristiske sideskår, fra flere 

forskellige kar (min. 3). 0,6-1,1 cm tykt, 
varierende magringsfinhed. Flere stykke har 
kun ene overflade bevaret. 

X 120 A 125, Område I  Flintafslag Oldtid Flintafslag med cortex på slagfladen, 
4,3x4,4 cm. 

X 121 A 146, Område I Keramik Oldtid 1 stk ukarakteristisk sideskår, 1,1 cm tykt. 
Mellemgroft magret gods. Ydersiden 
orangebrændt, indersiden sort. 

X 122 A 183, Område I Brændt 
ler/lerklining 

Oldtid Brændt ler, muligvis lerklining, 878 g. 

X 123  A 315, Område I Trækulsprøve – sendt til C14 Trækul, 232 g inkl. pose. 
X 124 A 121, Område I Dyreknogler Oldtid 5 stk mindre dyreknoglefragmenter, hvoraf 

to er sammenhørende. Tre (to) er fra mindre 
rørknogler. 

X 125 A 146, Område I Keramik Oldtid 1 stk ukarakteristisk sideskår. 1,3 cm tykt, 
mellemgroft magret gråbrændt gods med 
orange yderside. 

X 126  A 107, Område I Brændt 
dyreknogle 

Oldtid 1 stk mindre fragment af sortbrændt knogle. 
Dyreknogle? 

X 127  A 109, Område I Dyreknogle Oldtid 2 stk fragmenter af knogle, muligvis 
sammenhørende. 

X 128 A 128, Område I Dyreknogler  Oldtid 4 stk dyreknogler. Ét underkæbefragment 
med tænder. Tre ribbendsfragmenter. 

X 129 A 128, Område I Keramik Yngre romersk 
jernalder 

4 stk skår, 3 ukarakteristiske sideskår, samt 
1 bundskår; fra fire forskellige kar. 
Bundskår 1,1 cm tykt, af mellemfint magret 
gråt til gulgråt gods. Skår 0,6 cm tykt, af fint 
magret gods med gråbrændt kerne og 
gulorange overflade. Skår 1 cm tykt, af 
mellemgroft magret gråbrændt gods, 
indersiden sortbrændt/sodet. Skår 0,8 cm 
tykt, af mellemgroft magret gråbrændt gods, 
ydersiden let glittet. 

X 130  A 184, Område I Trækulsprøve Oldtid Trækul, 28 g inkl. pose. 
X 131  A 307, Område I Trækulsprøve Oldtid Trækul, 36 g inkl. pose. 
X 132 A 146 (fladen), 

Område I 
Keramik Oldtid 3 stk ukarakteristiske sideskår. 0,5-0,7 cm 

tykt, fintmagret sortbrændt gods. 
X 133 A 152, Område I Dyretand Oldtid 1 stk tand, meget nedslidt tyggeflade.  
X 134  A 166, Område I Trækulsprøve Oldtid Trækul, 26 g inkl. pose. 
X 135 A 351, Område I Keramik Yngre romersk 

jernalder 
2 stk skår: 1 randskår og 1 ukarakteristisk 
sideskår, sandsynligvis fra to forskellige 
kar. Randskår: ca 0,5 cm tykt, fintmagret, 
gråbrændt gods; både inder- og yderside 
pænt glattet. Let udadsvajet, afrundet rand 
og relativt skarpt afrundet skulderknæk (lille 
åben (fod-?) skål). Sideskår, 0,7 cm tykt, 
mellemfint magret gråtbrændt gods med 
gråbrun overflade. 

X 136 A 351, Område I Trækulsprøve –sendt til C14 (ell 
X102) 

Trækul, 40 g inkl. pose. 

X 137 A 503, Område II Trækulsprøve – sendt til C14 Trækul, 68 g inkl. pose. 
X 138 A 503, Område II Flintafslag Oldtid Lille uregelmæssigt afslag, 2,3x2 cm. 

Rygsiden hvid-/plovpatineret. 
X 139 A 149, Område I Keramik Oldtid 10 stk ukarakteristiske sideskår, samt et 

antal fragmenter. 1,2-1,5 cm tykt, 
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mellemgroft magret, dårligt brændt gråt 
gods. Skaller og smuldrer og i generel dårlig 
stand. 

X 140  Løsfund, Område I Søm? Oldtid? Kantet metalstang, 5,8 cm lang og ca 0,5 cm 
i diameter. Detektorfund 

X 141 A 430, Område I Keramik Oldtid 1 stk ukarakteristisk sideskår. 0,8 cm tykt, 
mellemfint magret gods, tilnærmelsesvist 
orangebrændt. 

X 142 A 153, Område I Brændt ler Oldtid Brændt ler, 11 g. 
X 143 A 162, Område I Keramik Oldtid 1 stk ukarakteristisk sideskår. 0,7-0,9 cm 

tykt, gods med gråbrændt kerne og orange 
overflader. 

X 144 A 316, Område I Keramik Yngre romersk 
jernalder 

1 stk randskår. Ca 1,1 cm tykt, fintmagret 
gods, med grå kerne og orange overflade. 
Simpel, let fortyndet, blødt afstrøget flad 
rand 

X 145 A 122, område I Dyreknogler Oldtid 2 stk knoglefragmenter. 2 g inkl. pose. 
X 146  A 122, område I Keramik/ brændt 

ler 
Oldtid 1stk amorf ”klump” brændt ler, med bl.a. en 

plan overflade og en konkav overflade.  
Magret med sten, < 5mm og spor efter 
stråmagring. Gråbrændt med gul yderside. 

X 147 A 109, område I Dyretand Oldtid 1 stk dyretand 
X 148 A 141, område I Keramik Oldtid 7 stk ukarakteristiske sideskår samt enkelte 

små fragmenter, fra flere forskellige kar. 
0,6-0,8 cm tykt, mellemfint til mellemgroft 
magret gods.  

X 149 A 128, område I Brændt lerklining Oldtid 1stk amorf formet brændt ler, med en flad 
side og hvælvet/blgeformet, ca 4,5x3x2 cm. 
Mellemfint magret med kalksten (og sand?). 
Gråbrændt gods med gul yderside. 
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Kontruktionsliste 
 

K-
nr 

Områ
de 

Konstruktionstype Orientering Anlæg 

1 I 15-stolpeanlæg/ 
økonomibygning 

N-S 
 

A373, A374, A375, A376, A377, A379, 
A381, A382, A383, A384, A386, A387, 
A388, A389, A392, A399, A400 

2 II Treskibet langhus Ø-V A515, A518, A522, A531, A532, A539, 
A541, A543  

3 II Midtsulehus/ 
økonomibygning 

ØSØ-VNV A560, A567, A 651, A552, A556, A563, 
A565, A 568, A569, A570, A 572, A 573, 
A 574, A583, A584, A664, A665, A666, 
evt også A574, A662. 

4 II 4-stolpeanlæg/ 
økonomibygning 

N-S A479, A480, A483, A491 

5 II 4-stolpeanlæg/ 
økonomibygning 

Ø-V A478, A492, A494, A495, A496, A669 

6 I Treskibet langhus N-S A240, A260, A268, A301, A306, A313, 
A322, A678, A679, A685, evt A686, A687

7 I 4-stolpeanlæg/ 
økonomibygning 

N-S A325, A334, A335, A643 

8 I Treskibet langhus ØSØ-VNV A134, A141, A177, A 179, A191, A680, 
A681, A682 

9 I Treskibet langhus N-S A310, A330, A331, A645, A646, A647, 
A677, A692 

10 I Treskibet langhus Ø-V A146, A149, A172, A188, A190, A199, 
A203, A204 A228, A690, A691, A697 

11 I 4-stolpeanlæg/ 
økonomibygning 

N-S A270, A273, A290, A292 

12 I 4-stolpeanlæg/ 
økonomibygning 

NNØ-SSV A135, A136, A137, A139 

13 I Treskibet udhus ØNØ-VSV A104, A107, A122, A125 
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Tegningsliste 
Tegning nr. 1-4 er fra prøvegravningen - se prøvegravningsrapport 
 
T-nr. Område Emne Målestok Tegner 
5 I Fladetegning  1:50 KC 
6 I Fladetegning  1:50 PRS 
7 I Fladetegning  1:50 PRS 
8 I Fladetegning  1:50 KC 
9 I Fladetegning  1:50 PRS 
10 I Fladetegning  1:50 KC 
11 I Fladetegning  1:50 PRS 
12 I Fladetegning  1:50 PRS 
13 I Fladetegning  1:50 PRS 
14 I Fladetegning  1:50 AMS 
15 I Fladetegning  1:50 PRS 
16 I Fladetegning  1:50 PRS 
17 I Fladetegning  1:50 AMS 
18 II Fladetegning  1:50 PRS 
19 II Fladetegning  1:50 AMS 
20 II Fladetegning  1:50 PRS 
21 II Fladetegning  1:50 AMS 
22 II Fladetegning  1:50 PRS 
23 II Fladetegning  1:50 AMS 
24 II Fladetegning  1:50 PRS 
25 II Fladetegning  1:50 AMS 
26 II Fladetegning  1:50 PRS 
27 II Fladetegning  1:50 AMS 
28 II Fladetegning  1:50 PRS 
29 II Fladetegning  1:50 AMS 
30 III Fladetegning  1:50 AMS 
31 III Fladetegning  1:50 PRS 
32 III Fladetegning  1:50 AMS 
33 III Fladetegning  1:50 PRS 
34 III Fladetegning  1:50 AMS 
35 III Fladetegning  1:50 PRS 
36 III Profiltegning  1:20 
37 III Profiltegning  1:20 
38 III Profiltegning  1:20 KC 
39 II Profiltegning  1:20 
40 II Profiltegning  1:20 AMS 
41 II Profiltegning  1:20 PRS 
42 II Profiltegning  1:20 MN 
43 II Profiltegning  1:20 AMS,PRS 
44 II Profiltegning  1:20 KC 
45 II Profiltegning  1:20 AMS, PRS 
46 I Profiltegning  1:20 MN, KC 
47 I Profiltegning  1:20 AMS, PRS 
48 I Profiltegning  1:20 MN 
49 I Profiltegning  1:20 AMS, PRS 
50 I Profiltegning  1:20 KC 
51 I Profiltegning  1:20 PRS 
52 I Profiltegning  1:20 MN, AMS 
53 I Profiltegning  1:20 KC 
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54 I Profiltegning  1:20 AMS 
55 I Profiltegning  1:20 MN 
56 I Profiltegning  1:20 
57 I Profiltegning  1:20 AMS 
58 I Profiltegning  1:20 MN, PRS 
 
Fladetegningernes indbyrdes placering: 
 
Område I 
 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
 
 
Område II 
18 19 
20 21 
22 23 
24 25 
26 27 
28 29 

 
 
 
 
Område III 
30 31 
32 33 
34 35 
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Fotoliste 
 

F-nr. Område Motiv Set fra Dato Fotograf 
1 I Hjørne af omr. I før afrensning. N 28.11.07 AMS 
2 I Hjørne af omr. I før afrensning. NNV 28.11.07 AMS 
3 I Søgegrøft ud fra omr. I S 28.11.07 AMS 
4 I Stenet undergrund under afrensning, omr. I, vestside.  - 28.11.07 AMS 
5 I Stenet undergrund under afrensning, omr. I, vestside.  - 28.11.07 AMS 
6 III  Område III før afrensning Ø 03.12.07 AMS 
7 III Område III før afrensning S 03.12.07 AMS 
8 III Område III lille udvidelse S 03.12.07 AMS 
9 III Område III før afrensning S 03.12.07 AMS 
10 I K1 i fladen. ØNØ 19.12.07 AMS 
11 I K1 i fladen. ØNØ 19.12.07 AMS 
12 I K1 i fladen. ØNØ 19.12.07 AMS 
13 I Sydende N 19.12.07 AMS 
14 I K1 i fladen. N 19.12.07 AMS 
15 I Område I i fladen NV 19.12.07 AMS 
16 I Område I i fladen N 19.12.07 AMS 
17 I Område I i fladen VNV 19.12.07 AMS 
18 I Område I i fladen VNV 19.12.07 AMS 
19 II Område II set fra toppen af Jeshøj NØ 19.12.07 AMS 
20 I Muligt hus (A330, 331, 645, 646, 647, 327). N 19.12.07 AMS 
21 I Muligt hus. V 19.12.07 AMS 
22 II Fladen ØNØ 19.12.07 AMS 
23 II Fladen - sydside. NØ 19.12.07 AMS 
24 II A 402 - vådbundsaflejring Ø 19.12.07 AMS 
25 II Areal med anlæg i gl. muld N 19.12.07 AMS 
26 II Areal med anlæg i gl. muld NNØ 19.12.07 AMS 
27 II Østende af fladen  - 19.12.07 AMS 
28 II Areal med anlæg i gl. muld N 19.12.07 AMS 
29 III Oversigt - midt for N 20.12.07 AMS 
30 III A 600, A 598 & A 597, oversigt. N 20.12.07 AMS 
31 III Oversigt - østlige del. NNV 20.12.07 AMS 
32 III Oversigt - vestlige del. NNØ 20.12.07 AMS 
33 III A 598 i profil ØNØ 21.12.07 AMS 
34 III A 598 - østlige del af profil N 21.12.07 AMS 
35 III  A 598 - vestlige del af profil N 21.12.07 AMS 
36 III  A 598 i profil ØNØ 21.12.07 AMS 
37 III Oversigtsbillede i snevejr NNØ 02.01.08 AMS 
38 III Oversigtsbillede i snevejr NNV 02.01.08 AMS 
39 III A 606 i profil. V 02.01.08 AMS 
40 III A 597 i profil V 02.01.08 AMS 
41 III A 597 i profil V 02.01.08 AMS 
42 III A 607 i profil V 02.01.08 AMS 
43 I Oversigtsbillede af snedækkede flade S 03.01.08 AMS 
44 II Nærbillede af snedækkede flade - tilsneede indridsninger  - 03.01.08 AMS 
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45 II A 479 og A 478 (snittet) forsøgt afrenset  - 03.01.08 AMS 
46 II A 453 forsøgt afrenset  - 03.01.08 AMS 
47 II Arbejdsfoto: PRS renser af i frostvejr (A 541)  - 03.01.08 AMS 
48 II  Arbejdsfoto: KC renser af i frostvejr (A 543)  - 03.01.08 AMS 
49 II A 543 i profil (tagbærende i K2)  03.01.08 AMS 
50 II A 541 i profil (tagbærende i K2) V 03.01.08 AMS 
51 II A 522 i profil (tagbærende i K2) V 03.01.08 AMS 
52 II A 532 i profil, tagbærende i K2 V 09.01.08 AMS 
53 II A 531 i profil, tagbærende i K2 V 09.01.08 AMS 
54 II A 539 i profil, tagbærende i K2 V 09.01.08 AMS 
55 II A 541 i profil (tagbærende i K2) V 09.01.08 AMS 
56 II A 522 i profil (tagbærende i K2) V 09.01.08 AMS 
57 II A 543 i profil (tagbærende i K2) Ø 09.01.08 AMS 
58 II A 515 i profil, tagbærende i K2 V 09.01.08 AMS 
59 II A 518 i profil, tagbærende i K2 N 09.01.08 AMS 
60 II A 571 i fladen - 09.01.08 AMS 
61 II A 513 i profil V 10.01.08 KC 
62 II A 513 i profil V 10.01.08 KC 
63 II A 560 i profil V 10.01.08 PRS 
64 II A 560 i profil V 10.01.08 PRS 
65 II A 567 i profil NNV 10.01.08 PRS 
66 II "Banan-anlæg": A 533 + A 656 i fladen S 11.01.08 AMS 
67 II "Banan-anlæg": A 533 + A 656 i fladen S 11.01.08 AMS 
68 II "Banan-anlæg": A 528 + A 529 + A 530 i fladen SSV 11.01.08 AMS 
69 II "Banan-anlæg": A 528 + A 529 + A 530 i fladen SSV 11.01.08 AMS 
70 II  A 507, brændt lerbund/undergrundsler i bund af kogegrube  N 15.01.08 AMS 
71 II  A 507, brændt lerbund/undergrundsler i bund af kogegrube  N 15.01.08 AMS 
72 I A 374 i profil, K1 S 17.01.08 AMS 
73 I A 374 i profil, K1 S 17.01.08 AMS 
74 I A 375 i profil, K1 S 17.01.08 AMS 
75 I A 381 i profil, K1 S 17.01.08 AMS 
76 I A 373 i profil, K1 S 17.01.08 AMS 
77 I A 379 i profil, K1 V 17.01.08 AMS 
78 I A 387 i profil, K1 S 17.01.08 AMS 
79 I A 376 i profil, K1 S 17.01.08 AMS 
80 I A 384 i profil, K1 S 17.01.08 AMS 
81 I A 386 i profil, K1 S 17.01.08 AMS 
82 I A 399 i profil, K1 S 17.01.08 AMS 
83 I A 383 i profil, K1 S 17.01.08 AMS 
84 I A 389 i profil, K1 S 17.01.08 AMS 
85 I A 400 i profil. K1 S 17.01.08 AMS 
86 I A 388 i profil, K1 S 17.01.08 AMS 
87 I A 392 i profil, K1 S 17.01.08 AMS 
88 I A 322 i profil, tagbærende i K6 S 17.01.08 AMS 
89 I A 313 i profil S 17.01.08 AMS 
90 I A 678 i profil S 17.01.08 AMS 
91 I A 306 i profil S 17.01.08 AMS 
92 I A 685 + A 301 i profil S 17.01.08 AMS 
93 I A 268 i profil S 17.01.08 AMS 
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94 I A 260 i profil S 17.01.08 AMS 
95 I A? i profil - 17.01.08 AMS 
96 I A 240 + A 687 i profil S 17.01.08 AMS 
97 I A 686 i profil, tagbærende i K6 NØ 17.01.08 AMS 
98 I A 327 + A 692 i profil, K9 S 22.01.08 AMS 
99 I A 310 i profil, K9 SV 22.01.08 AMS 
100 I A 677 i profil, K9 S 22.01.08 AMS 
101 I A 645 i profil, K9 S 22.01.08 AMS 
102 I A 646 i profil, K9 S 22.01.08 AMS 
103 I A 647 i profil - snit B, K9 Ø 22.01.08 AMS 
104 I A 330 i profil, K9 Ø 22.01.08 AMS 
105 I A 331 i profil, K9 S 22.01.08 AMS 
106 I A 681 i profil, K8 V 22.01.08 AMS 
107 I A 680 i profil, K8 V 22.01.08 AMS 
108 I A 191 i profil, K8 V 22.01.08 AMS 
109 I A 682 i profil, K8 V 22.01.08 AMS 
110 I A 177 i profil, K8 V 22.01.08 AMS 
111 I A 178 + A 179 i profil. K8 V 22.01.08 AMS 
112 I A 141 i profil, K8 V 22.01.08 AMS 
113 I A 134 i profil, K8 V 22.01.08 AMS 
114 I A 190 i profil, K10 Ø 22.01.08 AMS 
115 I A 188 i profil, K10 N 22.01.08 AMS 
116 I A 199 i profil, K10 Ø 22.01.08 AMS 
117 I A 203 i profil, K10 V 22.01.08 AMS 
118 I A 204 i profil, K10 Ø 22.01.08 AMS 
119 I A 690 i profil, K10 Ø 22.01.08 AMS 
120 I A 228 i profil, K10 Ø 22.01.08 AMS 
121 I A 691 i profil, K10 V 22.01.08 AMS 
122 I A 183 i fladen S 24.01.08 AMS 
123 I A 183 i fladen S 24.01.08 AMS 
124 I A 135 i profil, K12 ØSØ 24.01.08 AMS 
125 I A 139 i profil, K12 ØSØ 24.01.08 AMS 
126 I A 136 i profil, K12 VNV 24.01.08 AMS 
127 I A 137 i profil, K12 VNV 24.01.08 AMS 
128 I A 292 i profil, K11 N 24.01.08 AMS 
129 I A 290 i profil, K11 N 24.01.08 AMS 
130 I A 270 i profil, K11 N 24.01.08 AMS 
131 I A 694 (snit B) + A273 i profil N 24.01.08 AMS 
132 I A 335 i profil, K7 S 24.01.08 AMS 
133 I A 325 i profil, K7 S 24.01.08 AMS 
134 I A 334 i profil, K7 S 24.01.08 AMS 
135 I A 643 i profil, K7 S 24.01.08 AMS 
136 I A 333 - snit A ("banan-anlæg") N 24.01.08 AMS 
137 I A 333 - snit B ("banan-anlæg") SØ 24.01.08 AMS 
138 I A 351 - snit A (delvist under vand) ("banan-anlæg") SØ 24.01.08 AMS 
139 I A 351 - snit B ("banan-anlæg") SØ 24.01.08 AMS 
140 I A 183 under udgravning S 24.01.08 AMS 
141 I A 125 i profil, K13 V 24.01.08 KC 
142 I A 122 i profil, K13 V 24.01.08 KC 
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143 I A 107 i profil, K13 S 24.01.08 KC 
144 I A 104 i profil, K13 N 24.01.08 KC 
145 I A 183 i snit S 24.01.08 AMS 
146 I A 183 i snit S 24.01.08 AMS 
147 I A 171 + A 697 i profil SSØ 29.01.08 AMS 
148 I A 171 + A 697 i profil SSØ 29.01.08 AMS 
149 I A 172 i profil SV 29.01.08 AMS 
150 I A 172 i profil SV 29.01.08 AMS 
151 I A 149 i profil Ø 29.01.08 AMS 
152 I A 149 i profil Ø 29.01.08 AMS 
153 I A 149 i profil Ø 29.01.08 AMS 
154 I Arbejdsfoto - 29.01.08 AMS 
155 I Arbejdsfoto/omr.I fladen - NØ-del - 29.01.08 AMS 
156 II A 503, SV-kvadrat under udgravning Ovenfra/V 29.01.08 AMS 
157 II A 503, SV-kvadrat under udgravning Ovenfra/V 29.01.08 AMS 
158 II A 503, SV-kvadrat under udgravning (hele anlægget) Ovenfra/V 29.01.08 AMS 
159 II A 503, SV-kvadrat under udgravning Ovenfra/S 29.01.08 AMS 
160 II A 507 i profil,, detalje: brændt lerlag i bunden af anlægget, V-del N 29.01.08 AMS 
161 II A 507 i profil,, detalje: brændt lerlag i bunden af anlægget, V-del N 29.01.08 AMS 
162 II A 507 i profil,, detalje: brændt lerlag i bunden af anlægget, Ø-del N 29.01.08 AMS 
163 II A 503, SV-kvadrat i profil SV 29.01.08 AMS 
164 II A 503 i profil S 29.01.08 AMS 
165 II A 503 i profil S 29.01.08 AMS 
166 - Arbejdsfoto - 30.01.08 AMS 
167 - Arbejdsfoto - 30.01.08 AMS 
168 - Arbejdsfoto - 30.01.08 AMS 
169 - Arbejdsfoto - 30.01.08 AMS 
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NÆM  2006:135, Jeshøjgård 
Kontruktionsliste 
 
K-nr Område Konstruktionstype Orientering Anlæg 
1 I 15-stolpeanlæg/ 

økonomibygning 
N-S 
 

A373, A374, A375, A376, A377, A379, 
A381, A382, A383, A384, A386, A387, 
A388, A389, A392, A399, A400 

2 II Treskibet langhus Ø-V A515, A518, A522, A531, A532, A539, 
A541, A543  

3 II Midtsulehus/ 
økonomibygning 

ØSØ-VNV A560, A567, A 651, A552, A556, A563, 
A565, A 568, A569, A570, A 572, A 573, 
A 574, A583, A584, A664, A665, A666, 
evt også A574, A662. 

4 II 4-stolpeanlæg/ 
økonomibygning 

N-S A479, A480, A483, A491 

5 II 4-stolpeanlæg/ 
økonomibygning 

Ø-V A478, A492, A494, A495, A496, A669 

6 I Treskibet langhus N-S A240, A260, A268, A301, A306, A313, 
A322, A678, A679, A685, evt A686, A687

7 I 4-stolpeanlæg/ 
økonomibygning 

N-S A325, A334, A335, A643 

8 I Treskibet langhus ØSØ-VNV A134, A141, A177, A 179, A191, A680, 
A681, A682 

9 I Treskibet langhus N-S A310, A330, A331, A645, A646, A647, 
A677, A692 

10 I Treskibet langhus Ø-V A146, A149, A172, A188, A190, A199, 
A203, A204 A228, A690, A691, A697 

11 I 4-stolpeanlæg/ 
økonomibygning 

N-S A270, A273, A290, A292 

12 I 4-stolpeanlæg/ 
økonomibygning 

NNØ-SSV A135, A136, A137, A139 

13 I Treskibet udhus ØNØ-VSV A104, A107, A122, A125 
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