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Abstract 
Forundersøgelse af 2,6 ha stort område forud for grusindvinding. Forundersøgelsen blev foretaget af to omgange efter 

indvinders ønske. Her fremkom spredte bebyggelsesspor fra hhv. oldtid (formentligt bronzealder) og grøfter fra 

Bramstrup Gods' middelalderlige og nyere tids perioder. Området blev frigivet uden yderligere undersøgelser. Begge 

etaper er beskrevet i denne beretning. 

 

Begge undersøgelsesetaper blev undersøgt med museumsinspektør Marie Vang Posselt som daglig leder og 

museumstekniker Villy Nielsen som udgravningstekniker. Museumsinspektør Poul Baltzer Heide er beretningsansvarlig 

og museumsinspektør Anne Garhøj Rosenberg har fungeret som Øhavsmuseet Faaborgs sagsbehandler. 
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Fig. 1. Forundersøgelsens søgegrøfter ses midt i billedet. © Geodatastyrelsen og Øhavsmuseet Faaborg. 
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Undersøgelsens forhistorie 
I forlængelse af tidligere indvindingsetaper (080805-63 og 79) ønskede BG Stone en vestlig udvidelse af grusgraven 

ved Bramstrup Gods. Øhavsmuseet Faaborg blev derfor bedt om at foretage en arkæologisk forundersøgelse. Da 

området er udlagt til forsøgsmarker for frøfirmaer, blev forundersøgelsesområdet opdelt i to af hensyn til 

fremvisningsperioder af afgrøderne. 

 

På baggrund af beliggenheden i forlængelse af kendte fund fra både oldtid, middelalder og renæssancen (OBM 5821 

og ØHM  1240) og beliggenheden op af Bramstrup hovedgård havde museet en forventning om kulturhistoriske 

anlægsforekomster. Øhavsmsueet Faaborg indstillede derfor de pågældende 4,5 hektar til forundersøgelse med flg. 

faglige begrundelse: 

 

"Hermed fremsendes budget for en arkæologisk forundersøgelse på 201.958,75 kr. inkl. moms, uden 

vinterforanstaltninger. 

 

Forud for råstofindvinding på arealet ønsker Øhavsmuseet Faaborg at foretage en arkæologisk forundersøgelse. 

 

Arealet for forundersøgelsen er på ca. 4,5 hektar. 

 

Fortidsminder og fund i området: 

I forbindelse med den første etape af grusgravningen blev der udgravet et areal af Odense Bys Museer (OBM 5821 

Bramstrup) i 2012. Ved denne udgravning blev der fundet mindst fem hustomter fra bronzealderen og jernalder samt 

gruber, som skal knyttes til bebyggelsen. Fra bronzealderen blev der desuden fundet et kogegrubefelt samt depotfund 

med bl.a. bronzecelt og en fin lille fuglefigurin (støbt plastisk fuglefigur m. jernstift i bunden). Endeligt blev der også 

fundet spor efter den formodede forgænger til Bramstrup Gods, evt. landsbyen Bramstrup. Bebyggelsen består af to 

gårdsenheder m. tofter, højryggede agre og brønde 

I sommeren 2016 blev der foretaget yderligere arkæologiske undersøgelser af Øhavsmuseet Faaborg / Arkæologi 

Sydfyn (ØHM 1240) og her fremkom der både middelalderlig bebyggelse, samt bebyggelse fra senneolitikum. 

Dertil er forundersøgelsen beliggende umiddelbart nord for det fredede middelalderlige voldsted, Bramstrup, som 

kendes fra de skriftlige kilder fra 1400-tallet. Omkring på markerne er desuden fundet oldsager fra neolitikum og 

jernalder. 

Metodisk vil der blive trukket to meter brede grøfter for hver 15. Meter henover arealet. Grøfterne vil blive lagt nord-

syd. På denne måde opnås en god dækningsgrad, samt gode muligheder for at lokalisere bebyggelse. Grøfter og 

anlæggene heri vil blive målt ind med GPS og fyldet beskrevet i fladen. Omkring anlæg, som ser ud til at indgå i 

konstruktioner vil der blive åbnet yderligere op for at få en afklaring af den potentielle konstruktion. Jordfaste 

fortidsminder, som bliver vurderet væsentlige, vil blive indstillet til en egentlig arkæologisk udgravning; mens mindre 

forekomster vil blive undersøgt inden for forundersøgelsesbudgettet." 

 

Den foregående undersøgelsesetape, ØHM 1240 Bramstrup II, blev undersøgt i efteråret og vinteren 2016. Her 

fremkom et velbevaret senneolitisk toskibet langhus, spredte anlægsspor i form af dårligt bevarede stolpehuller og 

kogegruber, og derudover spredte agerrener (080805-63). 

 

I 2012, da området endnu lå under Odense Bys Museer, forundersøgtes i forbindelse med den første indvindingsetape 

et 16 ha stort område, der førte til yderligere undersøgelse af et 2,4 ha stort område med bl.a. kogegruber og en celt 

fra bronzealderen, bebyggelsesspor og en bronzefugl fra jernalderen, samt ikke mindst sporene af den middelalderlige 

landsby, der er forløberen til den nuværende Bramstrup hovedgård (080805-63). 
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Der er således gjort talrige, væsentlige fund på det samlede indvindingsområde fra både forhistorisk tid og fra 

Bramstrups historie fra middelalderen og frem til i dag. Det større område omkring Bramstrup er ellers ikke 

kendetegnet ved andet end almindelige, spredte kendte oldtidsminder- og fund. 

 

Administrative data 

Koncessionshaver: 

BG Stone A/S 

Kontaktperson: Regnar Bjerre 

 

Lodsejer: Niels Langkilde, Bramstrup Gods. 

 

Arkivalske myndigheder: 

Øhavsmuseet Faaborg, Banegårdspladsen 2a, 5600 Faaborg. Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 

1553 København K. 

 

Al original dokumentation opbevares hos Øhavsmuseet Faaborg under journalnummer ØHM 1299. Kulturstyrelsens 

journalnummer er 17/02784. 

 

Korrespondance, telefonsamtaler m.v. 

17. januar 2017: Regnar Bjerre (RB) fra BG Stone orienterer Øhavsmuseet Faaborg om, at BG Stone ønsker at 

igangsætte en ny etape af råstofindvindingen ved Bramstrup. 

 

8. marts 2017: Geolog Gitte Gro fra Region Syddanmark fremsender stjernehøring vedr. råstofindvinding ved 

Bramstrup, foranlediget af BG Stone. 

 

24. marts 2017: Museumsinspektør Anne Garhøj Rosenberg (AGR) svarer at der ved tidligere undersøgelser har været 

foretaget arkæologiske forundersøgelser, og at Øhavsmuseet Faaborg anbefaler at denne praksis opretholdes. 

 

29. marts 2017: RB meddeler AGR at der ønskes en forundersøgelse af i alt 4,5 hektar i to tempi, og at anden etape 

skal ligge efter 10. juni 2017 pga. afgrødehensyn. 

 

31. marts 2017: Øhavsmuseet Faaborg ansøger Slots- og Kulturstyrelsen om godkendelse af et budget for 

forundersøgelsen på 201.958,75 kr. inkl. moms. 

 

7. april 2017: Slots- og Kulturstyrelsen meddeler Øhavsmuseet Faaborg at budgettet på 201.958,75 kr. inkl. moms 

godkendes. 

 

12. april 2017: RB meddeler af budgettet accepteres, med det forbehold at BG Stone stiller maskine til rådighed i 

forbindelse med undersøgelsen. 

 

18. april 2017: AGR og RB aftaler at påbegynde undersøgelsen den 26. april 2017. 

 

27. april og 1. maj 2017: første etape undersøges. 

 

22. juni 2017: RB forespørger Øhavsmuseet Faaborg om en tidsplan for etape 2 af undersøgelsen. 
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3. og 10. juli 2017: anden etape gennemføres. 

 

14. juli 2017: PBH meddeler RB at det undersøgte areal frigives til råstofindvinding svt. det i felten afsatte areal, men 

at frigivelsen ikke gælder den del af det ansøgte areal, som ikke har været afsat i felten. 

 

21. juli 2017: RB meddeler at den ikke-undersøgte del af det ansøgte areal formentlig ikke vil blive aktuel for 

råstofindvinding pga. stigende overjordstykkelse. 

Topografi, terræn og undergrund 

Topografi 

Hovedgården Bramstrup er beliggende ca. 60 meter sydøst for nærværende udgravning (fig. 1). Bramstrup nævnes 

første gang i 1424 under formen Brangstruppe. Ifølge enkelte oplysninger kan dele af bygningerne på hovedgården 

dog føres helt tilbage til 12-1300 tallet. Bramstrup har oprindelig ligget i en landsby af samme navn. Denne landsby 

nedlægges omkring år 1600. To nedlagte vejforløb kan desuden knyttes til lokaliteten. Et vejforløb kan observeres på 

original-1 kort fra 1775, hvor det har udløb fra den nordlige voldgravsbro til Hovedgården og her fra forløber i nordlig 

retning i ca 375 meter for herefter at svinge mod vest til et tidligere overgangssted over Volderslev Å. Det andet 

vejforløb repræsenterer den forhenværende hovedvej, der nedlagdes i slutningen af 1980´erne eller starten af 

1990´erne, hvor hovedvejen omlægges til den nordligere, nuværende placering. 

 

 Fig. 2. Søgegrøfterne fra forundersøgelsen ses her på baggrund af højdekurvemodellen. © Geodatastyrelsen og 

Øhavsmuseet Faaborg. 
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Terræn 

Nærværende udgravning er placeret i et let bølget terræn på en større, flad terrænhævning i kote 31-33. Mod nord og 

syd afgrænses området af større å-systemer (Lindved Å og Volderslev Å), mens det mod vest og øst falder jævnt mod 

lavere liggende eng-/vådområder og å-løb. Topografisk fremstår området dermed som velafgrænset i alle retninger. 

 

Undergrund 

Muldtykkelsen på undersøgelsesområdet ligger mellem 30-50 cm. 

Undergrunden består hovedsageligt af lyst grågult let sandet ler, lokalt med grus. 

Det nordvestlige område var noget forstyrret af recente forstyrrelser i en svag, lokal lavning, og her var 

iagttagelsesforholdene ringe. Det øvrige område var desuden noget præget af brede agerrener, der ligeledes betød 

lokalt ringe iagttagelsesforhold. 

Målesystem 

Alle grøfter og anlæg er indmålt med GPS (Leica, Captivate R8) i system 34 Jylland-Fyn. 

 

Ved undersøgelsen i juli var der nogen tvivl om undersøgelsesområdets afgrænsning pga. manglende afsætning. 

 

Det oprindelige kortmateriale var ikke længere gældende ved forundersøgelsens opstart. En bred bræmme langs den 

nordvestlige kant var fravalgt at indvinde på, hvorfor undersøgelsesområdet er noget mindre end først oplyst. 

 

Udgravningsopmålingerne opbevares på Øhavsmuseet Faaborg i sagens digitale journal under flg. filnavne: 

 

1299_Anlæg 

1299_Felt 

1299_Snit 

1299_Kote 

1299_Slettede anlæg: moderne drængrøfter, natur, stenspor og recente anlæg 

Øvrige data 
I undersøgelsen deltog: 

Museumsinspektør Marie Vang Posselt (daglig leder) 

Museumstekniker Villy Nielsen 

 

Museumsinspektør Poul Baltzer Heide (udgravningsleder, beretning) 

Museumsinspektør Anne Garhøj Rosenberg (sagsbehandler) 

 

Bygherre stillede egen 25-tons gravemaskine på bælter til rådighed, og der blev afgravet med en 2-meter skovl. 

 

Vejret var overvejende godt, med undtagelse af 3. juli hvor arbejdet måtte afbryde pga. torden.  

Udgravningsmetode 
Område 1 og en del af område 2 blev undersøgt i april, jf. kortmateriale tilsendt fra BG-stone. Forundersøgelsen 

foregik med en ca. 25 t gravemaskine på bælter. Søgegrøfterne blev udlagt i nord-syd gående retning og med en 

afstand på 13-18 meter. Der blev rømmet af til toppen af råjorden, omend niveauet kunne være noget vanskelig at 
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definere pga. recente forstyrrelser og et blegt lag af undergrundslignende, let muldet sand (gammelt dyrkningslag?), 

der lå mellem råjorden og moderne muldlag over en del af undersøgelsesområdets østlige halvdel. Laget gjorde det 

lokalt vanskeligt at definere det rette afrømningsniveau. 

Der blev gået med detektor over hele det berørte område, både før undersøgelsens start og senere i søgegrøfter og 

bunker. Der kom ingen fund. 

 
Fig. 3. Oversigtsbillede med forundersøgelsens forløb og markering af koncentrationen af forhistoriske anlægsspor 

mod nord, og af lavningen med et stort antal recente nedgravninger med påfyldt byggeaffald. © Geodatastyrelsen og 

Øhavsmuseet Faaborg. 

 

Forundersøgelsen d. 3. juli måtte stoppe pga. vejrlig (kraftig torden), en smule tidligere end planlagt, hvorfor den 

vestligste spids ikke blev forundersøgt. Det blev vurderet unødvendigt at komme tilbage for det lille hjørne. 

 

Alle potentielle oldtidsanlæg og historiske drængrøfter blev opmålt. En stor del af, men ikke alle, moderne 

drængrøfterne blev opmålt. Heller ikke den store mængde recente fyldskifter i områdets nordvestlige del blev opmålt 

(fig. 3). De var så talrige, at kun det  østligste blev opmålt  for at markere afgrænsningen (A12).  

 

Alle potentielle oldtids- og middelalderanlæg blev snittet, og den fremkomne profil tegnet i 1:20. Udvalgte anlæg blev 

fotograferet.  

Undersøgelsens resultater 

I alt fandtes ca. seks kogegruber fra BA-JA, 3-4 stolpehuller fra oldtiden, et større antal agerrener, ca. syv drængrøfter 

fra 1800-tallet. 

 

Agerrenerne tegner to forløb, der går tilnærmelsesvist. vinkelret på hinanden. De bestod af blegt, gulgråt sand. 

 

Drængrøfterne koncentrerer sig i det vestlige undersøgelsesområde, der er karakteriseret ved en lokal lavning. De 

ligger med ca. 10 meters mellemrum. Niels Langkilde, Bramstrup gods, fortalte om dræningsarbejde på området i 

1800-tallet. De udaterbare grøfter bør formentligt tilskrives dette dræningsarbejde. 
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Agerrene og drængrøfter er formentligt levn af Bramstrups middelalderlige og nyere tids historiske marksystemer. 

 

 Fig. 4. Oversigtskort med alle opmålte anlæg og drængrøfter. 

 

Kogegruberne ligger jævnt spredt på området og bør formentligt knyttes til bebyggelsen i området, bl.a. udgravet 

under OBM5821. 

Stolpehulerne blev fundet i en koncentration, uden at det var muligt at udskille et reelt bygningsgrundrids i dem. De lå 

tæt op af undersøgelsesområdets nordlige afgrænsning, og det var derfor ikke muligt at udvide yderligere omkring 

dem. Anlægssporene var generelt dårligt bevarede med en ringe dybde. 

 

Derudover lå nyere tids drængrøfter jævnt og tæt spredt ud over hele undersøgelsesområdet. 

Talrige recente gruber i områdets nordvestlige del er enten levn efter talrige påfyldninger af byggematerialer i det 

lavtliggende, vandholdige område, eller egentlige nedgravninger, ligeledes med det formål at tilvejebringe 

bygningsaffald. Kun en enkelt af disse (A12) blev opmålt. Vest for A12 fandtes disse fyldskifter i så stort antal, at de 

ikke blev opmålt (se fig. 3). 

 

Fund: der blev gjort et enkelt fund, der ikke blev hjemtaget (fragment af lerkar, tyndvægget og meget hårdtbrændt, 

ikke til at knække). Heller ikke under detektor-afsøgningen trods gode forhold. 

Fremtidigt arbejde på stedet 
Forundersøgelsesområdet ses overordnet set som færdigundersøgt med alle de forbehold, der ligger i 

undersøgelsestypen. 

Anlæggene blev kun i begrænset omfang undersøgt. 
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Den spredte udbredelse af kogegruber og mod nord også stolpehuller sandsynliggør yderligere fund af 

oldtidsbebyggelse på de ikke-undersøgte områder omkring grusgraven. Det bakkes op af den lokalt store mængde 

bebyggelsesspor og detektorfund fra oldtid på de tidligere undersøgte områder. Også yderligere spor efter 

Bramstrups bebyggelses- og agerbrugshistorie må forventes at kunne findes i området.  

 

Øhavsmuseet Faaborg d. 21. november 2017 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Poul Baltzer Heide, arkæolog ph.d. 
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Anlægsliste 
Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 01-05-2017  

A1 Naturfænomen  Udateret     

A2 Stolpehul Stolpehul Neolitikum-

Førromersk 

Jernalder 

 T1   

A3 Stolpehul Stolpehul Neolitikum-

Førromersk 

Jernalder 

 T1   

A4 Stolpehul Stolpehul Neolitikum-

Førromersk 

Jernalder 

 T1   

A5 Naturfænomen  Udateret     

A6 Naturfænomen  Udateret     

A7 Naturfænomen Stenspor Udateret     

A8 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

 T1   

A9 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A10 Naturfænomen Stenspor Udateret     

A11 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A12 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A13 Naturfænomen  Udateret     

A14 Stolpehul Eller natur Oldtid-Nyere 

tid (1661 - ) 

    

A15 Grube Koge-/ildgrube Neolitikum-

Førromersk 

Jernalder 

    

A16 Grube Koge-/ildgrube Neolitikum-

Førromersk 

Jernalder 

 T1   

A17 Grube Natur? Udateret     
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A18 Grube Recent? Oldtid-Nyere 

tid (1661 - ) 

    

A19 Naturfænomen  Udateret     

A20 Afgrænsning Grøft Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

 T1   

A21 Afgrænsning Grøft Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

 T1   

A22 Naturfænomen  Udateret     

A23 Grube Koge-/ildgrube Neolitikum-

Førromersk 

Jernalder 

    

A24 Grube Recent? Oldtid-Nyere 

tid (1661 - ) 

 T1   

A25 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A26 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A27 Grube Koge-/ildgrube Neolitikum-

Førromersk 

Jernalder 

 T1   

A28 Grube Koge-/ildgrube Neolitikum-

Førromersk 

Jernalder 

 T1   

A29 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A30 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A31 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A32 Naturfænomen  Udateret     

A33 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-     
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Nyere tid 

(1661 - ) 

A34 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A35 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A36 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A37 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A38 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A39 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A40 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A41 Grube Koge-/ildgrube Neolitikum-

Førromersk 

Jernalder 

 T1   

A42 Naturfænomen  Udateret     

A43 Naturfænomen Stenspor Udateret     

A44 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A45 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A46 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A47 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 
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A48 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A49 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A50 Afgrænsning Grøft Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A51 Afgrænsning Grøft Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A52 Afgrænsning Grøft Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A53 Afgrænsning Grøft Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A54 Afgrænsning Grøft Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A55 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A56 Dyrkningsspor Agerrene Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A57 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A58 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A59 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A60 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 
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(1661 - ) 

A61 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A62 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A63 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A64 Dyrkningsspor Agerrene Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A65 Afgrænsning Grøft Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A66 Afgrænsning Grøft Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A67 Afgrænsning Grøft Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A68 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A69 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A70 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A71 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A72 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A73 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A74 Dyrkningsspor Agerrene Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 
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A75 Afgrænsning Grøft Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A76 Afgrænsning Grøft Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A77 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A78 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A79 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A80 Grube Koge-/ildgrube Bronzealder-

Førromersk 

Jernalder 

    

A81 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A82 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A83 Afgrænsning Grøft Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A84 Afgrænsning Grøft Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A85 Afgrænsning Grøft Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A86 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A87 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A88 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 
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A89 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A90 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A91 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A92 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A93 Dyrkningsspor Agerrene Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A94 Dyrkningsspor Agerrene Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 
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 Anlægsbeskrivelse 

A2 

Stolpehul, Stolpehul, Neolitikum-Førromersk Jernalder 

Dybde: 26 cm. 

I fladen cirkulært fyldskifte af gråbrunt let muldet sand, i snit afrundet med samme homogene, velafgrænsede fyld. 

Tolkning: stolpehul. Stolpehullet indgår i en koncentration, hvori der ikke kunne udskilles en bygning. 

Datering: neolitikum-ældre førromersk jernalder baseret på konteksten. 

Tegninger:  T1 

Foto:  F/5 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A3 

Stolpehul, Stolpehul, Neolitikum-Førromersk Jernalder 

Dybde: 9 cm 

Fyld: Gråbrunt, let muldet sand, velafgrænset i snit, let diffus i flade. 

Tolkning: stolpehul. En egentligt bygning kunne ikke udskilles i stolpehulskoncentrationen. 

Datering: neolitikum-ældre førromersk jernalder baseret på konteksten. 

Tegninger:  T1 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A4 

Stolpehul, Stolpehul, Neolitikum-Førromersk Jernalder 

Dybde: 20 cm 

Fyld: Gråbrunt, let muldet sand, velafgrænset i snit, let diffus i flade. 

Tolkning: stolpehul. En egentligt bygning kunne ikke udskilles i stolpehulskoncentrationen. 

Datering: neolitikum-ældre førromersk jernalder baseret på konteksten. 

Tegninger:  T1 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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A8 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Dybde: 20 cm 

Fyld: Lyst gråbrunt let muldet sand, diffust. 

Tolkning: Stolpehul eller natur? 

Tegninger:  T1 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A9 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A11 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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A12 

Recent forstyrrelse, Nyere tid (1661 - ) 

Op til 10 cm langt fyldskifte, der fortsatte ud under begge feltgrænser. Fyldet var relativt mørkt brungråt let muldet 

sand iblandet en del sten og tegl. 

Tolkning og datering: recent forstyrrelse. Enten opfyld i vådområde eller en reel nedgravning til bortskaffelse af affald. 

Talrige lignende fyldskifter lå i søgegrøfterne vest for dette anlæg i jævnt faldende terræn og er ikke opmålt. 

Tegninger:   

Foto:  F/3 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A15 

Grube, Koge-/ildgrube, Neolitikum-Førromersk Jernalder 

I fladen et 1 x 1,5 m stort og 10 cm dybt ovalt fyldskifte bestående af mørkt gråbrunt let muldet sand med en diffus 

overgang til undergrunden. Ingen trækulsnister eller fragmenter af ildskørnede sten. Alligevel kogegrubekarakter, 

bakket op af tilsvarende spredte og dårligt bevarede anlæg med forstyrret overgang til undergrunden, som tydeligt 

har fungeret som kogegruber. 

Tolkning: Kogegrube? 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A16 

Grube, Koge-/ildgrube, Neolitikum-Førromersk Jernalder 

Dimensioner: dybde 20 cm, diameter minimum 1,2 meter. 

Beskrivelse: Kogegruber hvoraf kun en mindre del er afdækket i søgegrøften. Den blev snittet langs kanten af 

søgegrøften, således at en samlet profil kunne registreres. Kogegruben var dårligt bevaret med en ringe dybde og 

bestod af et omrodet lag mørkt gråbrunt let muldet sand iblandet trækulsnister iblandet fragmenter af kraftigt 

ildskørnede sten. Overgangen til undergrunden var forstyrret af dyregange. 

Tolkning: kogegrube. Yderligere kogegruber er fundet i området, ligeledes på naboudgravningen ØHM 1240 

Bramstrup II, mens en egentlig bronzealderbebyggelse alene er fundet på OBM's undersøgelse ud mod Bramstrupvej. 

Alternativt kan (nogle af) kogegruberne relateres til det toskibede langhus fra SN på ØHM 1240 Bramstrup II. 

Datering: bronzealder til ældre førromersk jernalder, baseret på anlægstypens tilknytning til denne periode. De ses 

dog også (sjældent) i neolitikum. 

Tegninger:  T1 

Foto:  F/2 

Består af:   

Indgår i:  
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Fund:   

Lag:  

   

A17 

Grube, Natur?, Udateret 

Diffust, langovalt fyldskifte, der fortsatte ud under feltgrænsen. Fyld af lyst gråbrunt let muldet sand. Formentligt 

natur, alternativt grube med ukendt funktion. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A18 

Grube, Recent?, Oldtid-Nyere tid (1661 - ) 

Fyldskifte med recent karakter, der målte 4,5 m i grøften og fortsatte ud under begge feltgrænser. Fyldet bestod af 

homogent mørkt gråbrunt let muldet sand. Det blev ikke nærmere undersøgt. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A20 

Afgrænsning, Grøft, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Dimensioner: dybde 12 cm, bredde 60 cm, længde ukendt men minimum 14 m. 

Orientering: NNV-SSØ 

Flade: regulær, lige og velafgrænset fyldskifte bestående af homogent, mørkt gråbrunt let humøst muldet sand. Mod 

nord slår den et  90 graders knæk og fortsætter mod øst. 

Snit: relativt fladbundet med let skrånende sider. Fyld som i fladen men i højere grad tørve-karakter. 

Tolkning: grøft. Formentligt dræningsgrøft. Flere lignende grøfter ligger parallelt med hinanden, spredt over 

undersøgelsesområdet. Grøfternes lighed og tætte placering taget i betragtning er der formentligt tale om 

dræningsgrøfter. De ligger ganske nært den lokale lavning med typisk vådbundsundergrund, der findes i 

undersøgelsesområdets  vestlige halvdel. Dræningsarbejde på marken pågik i 1800-tallet ifølge mundtlig overlevering 

af Niels Langkilde. 

Datering: 1800-tallet. 

Tegninger:  T1 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  
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Fund:   

Lag:  

   

A21 

Afgrænsning, Grøft, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Dimensioner: dybde 20 cm, bredde 70 cm, længde ukendt men minimum 30 m. 

Orientering: NNV-SSØ 

Flade: regulær, lige og velafgrænset fyldskifte bestående af homogent, mørkt gråbrunt let humøst muldet sand. 

Snit: relativt fladbundet med let skrånende sider. Fyld som i fladen men i højere grad tørve-karakter. 

Tolkning: grøft. Formentligt dræningsgrøft. Flere lignende grøfter ligger parallelt med hinanden, spredt over 

undersøgelsesområdet. Grøfternes lighed og tætte placering taget i betragtning er der formentligt tale om 

dræningsgrøfter. De ligger ganske nært den lokale lavning med typisk vådbundsundergrund, der findes i 

undersøgelsesområdets  vestlige halvdel. Dræningsarbejde på marken pågik i 1800-tallet ifølge mundtlig overlevering 

af Niels Langkilde. 

Datering: 1800-tallet. 

Tegninger:  T1 

Foto:  F/1 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A24 

Grube, Recent?, Oldtid-Nyere tid (1661 - ) 

I fladen et let firkantet og i snit et let spidsbundet fyldskifte med en længde på 85 cm, ukendt breddemål og en dybde 

på 28 cm. Fyldet består i overvejende grad af homogent, gråbrunt let muldet sand med recent karakter. I fylden 

fandtes et enkelt lerkarskår fra nyere tid (tyndvægget, hårdt, kunne ikke brydes), som ikke blev hjemtaget. 

Velafgrænset i både flade og i snit. 

Tolkning og datering: nyere tids grube med ukendt funktion. 

Tegninger:  T1 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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A25 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A26 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A27 

Grube, Koge-/ildgrube, Neolitikum-Førromersk Jernalder 

Dimensioner: Diameter på 100 cm og 8 cm dybt. 

Beskrivelse: Cirkulært fyldskifte, der skæres af moderne drængrøft, men ellers fremstår diffust og med forstyrret 

overgang til undergrunden. Fyldet består af mørkt gråbrunt let muldet sand iblandet en smule trækulsnister. 

Tolkning: Bunden af en kogegrube. Eller natur? 

Datering: bronzealder eller ældre førromersk jernalder, alene baseret på anlægstypens relation til perioderne. 

Alternativt SN, hvor kogegruberne en sjælden gang i mellem dukker op. 

Tegninger:  T1 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A28 

Grube, Koge-/ildgrube, Neolitikum-Førromersk Jernalder 

Beskrivelse: kogegrube hvis ene halvdel lå uden for feltgrænse. Kogegruben blev snittet i søgegrøftkanten, således at 

en samlet profil af kogegrube og moderne muldlag kunne tegnes. Kogegruben havde let udadskrånende sider og en 

tilnærmelsesvis flad bund. Fyldet bestod af mørkt gråbrunt let muldet sand iblandet trækulsnister, ca. 15 cm tykt, med 
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en indre kerne af gråbrunt, let muldet sand. Enkelte fragmenter af ildskørnede sten. 

Datering: bronzealder-ældre førromersk jernalder alene baseret på anlægstypen. Som også en sjælden gang i mellem 

optræder i SN. 

Tegninger:  T1 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A29 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A30 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A31 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  
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Fund:   

Lag:  

   

A33 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A34 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A35 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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A36 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A37 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A38 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A39 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  
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Fund:   

Lag:  

   

A40 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A41 

Grube, Koge-/ildgrube, Neolitikum-Førromersk Jernalder 

Dimensioner: 140 cm i diamter,  14 cm i dybden. 

Beskrivelse: i fladen et tilnærmelsesvist cirkulært og i snittet linseformet fyldskifte, der især i snitte fremstod 

velafgrænset. Fyldet udgjordes af mørkt gråbrunt let muldet sand iblandet trækulsnister og fragmenter af ildskørnede 

sten. Langs kanten af fyldet sås især i snittet et et par cm tykt lag af blegt rødorange varmepåvirket lag undergrund. 

Tolkning: kogegrube. 

Datering: bronzealder eller ældre førromersk jernalder, alene baseret på anlægstypens relation til perioderne. 

Alternativt SN, hvor kogegruberne en sjælden gang i mellem dukker op. 

Tegninger:  T1 

Foto:  F/4 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A44 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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A45 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A46 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A47 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A48 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  
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Fund:   

Lag:  

   

A49 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A50 

Afgrænsning, Grøft, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Formentligt drængrøft fra 1800-tallets dræningsarbejdet, omtalt af Niels Langkilde. 

Se desuden beskrivelse af A20 og 21. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A51 

Afgrænsning, Grøft, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Formentligt drængrøft fra 1800-tallets dræningsarbejdet, omtalt af Niels Langkilde. 

Se desuden beskrivelse af A20 og 21. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A52 

Afgrænsning, Grøft, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Formentligt drængrøft fra 1800-tallets dræningsarbejdet, omtalt af Niels Langkilde. 

Se desuden beskrivelse af A20 og 21. 
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Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A53 

Afgrænsning, Grøft, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Formentligt drængrøft fra 1800-tallets dræningsarbejdet, omtalt af Niels Langkilde. 

Se desuden beskrivelse af A20 og 21. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A54 

Afgrænsning, Grøft, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Formentligt drængrøft fra 1800-tallets dræningsarbejdet, omtalt af Niels Langkilde. 

Se desuden beskrivelse af A20 og 21. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A55 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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A58 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Formentligt drængrøft fra 1800-tallets dræningsarbejdet, omtalt af Niels Langkilde. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A59 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A60 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A61 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  
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Fund:   

Lag:  

   

A62 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A63 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A64 

Dyrkningsspor, Agerrene, Nyere tid (1661 - ) 

Formentligt drængrøft fra 1800-tallets dræningsarbejdet, omtalt af Niels Langkilde. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A65 

Afgrænsning, Grøft, Nyere tid (1661 - ) 

Formentligt drængrøft fra 1800-tallets dræningsarbejdet, omtalt af Niels Langkilde. 

Tegninger:   

Foto:   
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Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A66 

Afgrænsning, Grøft, Nyere tid (1661 - ) 

Formentligt drængrøft fra 1800-tallets dræningsarbejdet, omtalt af Niels Langkilde. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A67 

Afgrænsning, Grøft, Nyere tid (1661 - ) 

Formentligt drængrøft fra 1800-tallets dræningsarbejdet, omtalt af Niels Langkilde. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A68 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A69 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 
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Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A70 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A71 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A72 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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A73 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A74 

Dyrkningsspor, Agerrene, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Formentligt drængrøft fra 1800-tallets dræningsarbejdet, omtalt af Niels Langkilde. Alternativt agerren. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A75 

Afgrænsning, Grøft, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Formentligt drængrøft fra 1800-tallets dræningsarbejdet, omtalt af Niels Langkilde. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A76 

Afgrænsning, Grøft, Nyere tid (1661 - ) 

Formentligt drængrøft fra 1800-tallets dræningsarbejdet, omtalt af Niels Langkilde. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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A77 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A78 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A79 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A80 

Grube, Koge-/ildgrube, Bronzealder-Førromersk Jernalder 

Kogegrube, ikke snittegnet/fotograferet. Ca. 15 cm dyb kogegrube bestående af sort sand med forstyrret overgang til 

undergrunden og få fragmenter af ildskørnede sten. 

Tegninger:   

Foto:   
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Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A81 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A82 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A83 

Afgrænsning, Grøft, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Formentligt drængrøft fra 1800-tallets dræningsarbejdet, omtalt af Niels Langkilde. Alternativt agerren. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A84 

Afgrænsning, Grøft, Nyere tid (1661 - ) 

Formentligt drængrøft fra 1800-tallets dræningsarbejdet, omtalt af Niels Langkilde. 
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Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A85 

Afgrænsning, Grøft, Nyere tid (1661 - ) 

Formentligt drængrøft fra 1800-tallets dræningsarbejdet, omtalt af Niels Langkilde. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A86 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A87 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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A88 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A89 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A90 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A91 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  
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Fund:   

Lag:  

   

A92 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A93 

Dyrkningsspor, Agerrene, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med en let diffus afgrænsning. De få steder, hvor agerrenene blev snittet, lå dybden på omkring 20 

cm. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A94 

Dyrkningsspor, Agerrene, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Formentligt drængrøft fra 1800-tallets dræningsarbejdet, omtalt af Niels Langkilde. Alternativt agerren. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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Tegningsliste 
Tegning Målestok Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner 

Kampagne: 01-05-2017  

T1 1:20 Profiltegning A2, A3, A4, A8, 

A16, A20, A21, 

A24, A27, A28, 

A41 

 Diverse snit 01-05-

2017 

Marie 

Vang 

Posselt 
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Fotoliste 

 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 01-05-2017  

F/1 Snit: 

(skel?)grøft 

 A21  digitalt foto 01-05-2017 Marie Vang 

Posselt 

F/2 Snit: 

Kogegrube i 

kanten af 

søgegrøft 

 A16  digitalt foto 01-05-2017 Marie Vang 

Posselt 

F/3 Vestligste, 

lavtliggende 

del af 

undersøgelse

sområdet. 

Typisk 

vådbundsagti

gt 

undergrund 

med recente 

forstyrrelser. 

 A12  digitalt foto 01-05-2017 Marie Vang 

Posselt 

F/4 Snit: 

kogegrube, 

set fra øst. 

 A41  digitalt foto 01-05-2017 Marie Vang 

Posselt 

F/5 Snit: 

stolpehul, set 

fra syd. 

 A2  digitalt foto 01-05-2017 Marie Vang 

Posselt 

F/6 Undersøgelse

sområdet set 

mod SV 

   digitalt foto 01-05-2017 Marie Vang 

Posselt 

F/7 Undersøgelse

sområdet set 

mod NV 

   digitalt foto 01-05-2017 Marie Vang 

Posselt 

 


