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ØHM 1296 Hjortegård 

Nørre Lyndelse sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. 

Sted nr. 08.08.05. Sb.nr. 80. 

 

KUAS nr. 17/02483 

 

 

 

 

Figur 1. Undersøgelsens placering markeret med rød prik centralt i Nørre Lyndelse. 

Abstract 
Forundersøgelse af et knapt 1 ha stort område foranlediget af udstykningsplaner. Ved forundersøgelsen fremkom 

bebyggelsesspor fra ældre middelalder i form af stolpehuller fra 1-2 gårdsenheder samt en del skelgrøfter. Derudover 

var området præget af talrige recente fostyrrelser. Et område på 3100 m2 er indstillet til yderligere arkæologisk 

undersøgelse. 

Undersøgelsen blev forestået af arkæolog Marie Vang Posselt og af Villy Nielsen. 
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Undersøgelsens forhistorie 
Øhavsmuseet Fåborg blev i marts 2017 kontaktet af lodsejers rådgiver og kontaktperson, der ønskede det berørte 

område forundersøgt forud for et planlagt salg af jorden til Per Pedersen Murer – og entreprenørfirma, der i givet fald 

vil opføre ældreboliger på området. Det forundersøgte område udgør delområde 1 ud af to sammenhængende 

områder. Delområde 2 vil eventuelt komme i spil på et senere tidspunkt. De to delområder kører separate budgetter. 

Budgettet for delområde 1 blev godkendt af SLKS og lodsejers kontaktperson i slutningen af marts, og det aftaltes at 

påbegynde den arkæologiske forundersøgelse efter høst. 

Der er gjort adskillige arkæologiske fund i og omkring Nørre Lyndelse, der vidner om store chancer for at påtræffe 

jordfaste kulturhistoriske fund ved jordarbejde i området. 

Der er ikke foretaget arkæologiske undersøgelser direkte op mod det her omtalte undersøgelsesområde, men 

undersøgelser i Nørre Lyndelse forud for tracé-arbejder og udstykninger har givet kendskab til bebyggelse fra 

bronzealder, førromersk jernalder og yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder. Dertil grave fra 

senneolitikum og yngre bronzealder samt et votivfund fra bronzealderen. 
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Figur 2. Kulturhistoriske fund i Nørre Lyndelse. 

 

 Administrative data 
Lodsejer: 

Anders Hesel Rasmussen 

Kærvej 2 

5792 Årslev 

 

Lodsejers kontaktperson: 

Rådgivende ingeniørfirma 
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v. Ole Jacobsen 

Jernbanevej 1 

5592 Ejby 

 

Entreprenør:  

Per Pedersen 

Murer – og entreprenørfirma 

Østergårdsvej 7 

5683 Haarby 

 

Al original dokumentation opbevares hos Øhavsmuseet Faaborg under journalnummer ØHM 1296. Slots- og 

Kulturstyrelsens journalnummer er 17/02483. 

 

Korrespondance: 

13. marts 2017: Mail fra Ole Jakobsen (OJ) med ønske om budgetter for arkæologiske forundersøgelser på arealet 

13. marts 2017: Mail fra Anne G. Rosenberg (AGR) til OJ med afklaring omkring etaperne og anlægsudgifter 

13: marts 2017: Mail fra OJ til AGR med afklaring af spørgsmål 

20. marts 2017: Budget, faglig begrundelse og kortmateriale fremsendes via FF til Slots- og Kulturstyrelsen til 

godkendelse 

31. marts 2017: ØHM modtager godkendelsen af budgettet fra Slots- og Kulturstyrelsen 

18. april 2017: Mail fra AGR til OJ med godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen samt budget. 

28. august 2017: Mail fra AGR til OJ omkring planer om opstartstidspunkt og godkendelse af budget 

6. september 2017: Mail fra OJ til AGR med bud på opstartsdato for undersøgelsen 

8. september 2017: Mail fra OJ til AGR, hvor der bliver rykket for bud på opstartsdato 

8. september 2017: Mail fra AGR til OJ opstartsdato fastsættes til 27. september 2017 

23. oktober 2017: Regnskab og statusrapport sendes til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen 

24. oktober 2017: ØHM modtager godkendelsen af regnskabet fra Slots- og Kulturstyrelsen 

2. november 2017: Mail fra AGR til OJ med spørgsmål om, hvor hen regningen skal stiles 

6. november 2017: Mail fra OJ til AGR med oplysning til fakturering 

7. november 2017: Mail fra AGR til OJ med spørgsmål om mailadresse på Per Pedersen i forhold til regnskab 

8. november 2017: Mail Peter Thor Andersen, Øhavsmuseet, med regning for undersøgelsen. 

Topografi, terræn og undergrund 
Det berørte område ligger i et ubebygget område i den nordøstlige udkant af Nørre Lyndelse, få meter nordøst for 

kirken. Området har hidtil ligget i dyrket mark, dog undtaget den nordøstlige afgrænsning af området, hvor en række 
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store løvtræer har stået. De blev fældet og stubfræset et års tid inden den arkæologiske forundersøgelse, og 

iagttagelsesforholdene var her særdeles ringe. 

 

Undersøgelsesområdet falder jævnt mod sydvest, ned mod kirken.  I det sydvestlige hjørne, ind mod gården Rughave 

er påfyldt en del jord iblandet byggeaffald for at højne niveauet. Dertil er undersøgelsesområdet generelt præget af 

recente forstyrrelser, der sås som forskelligartede nedgravninger jævnt spredt over området, ofte iblandet fliser og 

murbrokker og dyreskeletter. I en bred bræmme langs Skovrevlgyde var undergrunden omrodet og iblandet påført 

materiale, evt. for at terrænregulere. 

 

Figur 3. Undersøgelsens placering markeret med rødt i midten på baggrund af højdereliefkortet. 

 

 

Området lå mellem kote 38 og 42 med de højeste koter mod nord og nordøst og de laveste mod syd og sydvest. 

Muldlaget havde en tykkelse på mellem 30 og 100 cm med de største tykkelser mod sydvest. 

 

Undergrunden bestod af stenet let leret sand og gav gode iagttagelsesforhold. 

Øvrigt 
I forundersøgelsen deltog Marie Vang Posselt som daglig leder og beretningsansvarlig samt Villy 

Nielsen. Forundersøgelsen blev foretaget over tre sammenhængende dage fra d. 27. til den 29. 

september 2017. 

 

Der anvendtes en gravemaskine på bælter påmonteret en 1,7 m bred skovl. Maskinen blev stillet 

til rådighed af bygherre, og blev ført af Johnny. 

Målesystem 
Opmålingen foregik med en gps af mærket trimbledata (R6 model 2) i koordinatsystem UTM zone 32 Euref89. 

Opmålingsdata blev konverteret til mapinfo-filer via programmet arkdigi. Den videre behandling foregik i mapinfo ver. 

12.0.1. 
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Under opmålingen og den videre behandling genereredes i alt syv mapinfo-tabeller: 

1296 Anlæg: Alle opmålte anlæg, herunder også recente. 

1296 Felt 

1296 Koter 

1296 Snit 

1296 Fund 

1296 Tolkning 

1296 Udgravningsareal: det areal, der er indstillet til videre arkæologisk undersøgelse.  

Udgravningsmetode 
Søgegrøfterne blev udlagt i nord-sydlig retning med en indbyrdes afstand på mellem 11 og 14 meter. Der blev gået til 

undergrund, dog undtaget de recente forstyrrelser, der ved forsøgsvise nedgravninger med maskinen viste sig ofte at 

være ganske dybe. Omkring anlæg blev søgegrøften udvidet. 

Den vestligste grøft måtte lægges med noget længere afstand (18 m) til nærmeste grøft pga. rækken af de nyligt 

fældede løvtræer. Her fremkom et enkelt anlæg, og en supplerende grøft blev lagt få meter øst for anlægget. Også her 

var forstyrrelserne omfattende, og stolpehullets kontekst er ukendt. 

Alle anlæg, grøfter og (recente) forstyrrelser blev opmålt med gps. Et par stolpehuller i hver huskonstruktion blev 

snittet for en vurdering af bevaringsgraden. Snittene blev tegnet i 1:20 og fotograferet. 

Rundt omkring i muldlaget, i nedgravninger og nyere forstyrrelser fandtes en del dyreskeletter, der ikke blev 

hjemtaget. 

Hele forundersøgelsesområdet blev grundigt afsøgt med detektor, men uden nævneværdige fund. 

 

I alt blev et område på 1400 m2 muldafrømmet svarende til ca. 15 % af det samlede undersøgelsesområde. 

 

Undersøgelsens resultater 
Blandt de talrige recente forstyrrelser fandtes to bygninger med jordgravede stolper repræsentende to gårdsenheder 

fra hhv. overgangen vikingetid/middelalder. Dertil kommer minimum to skelgrøfteforløb, hvoraf det ene kan 

genfindes på original 1-kortet. 

I alt fandtes: 

 

Ca. 55 stolpehuller, hvoraf et par stykker muligvis er gruber. 

 

Ca. 3 grøfteforløb 

 

Talrige recente forstyrrelser 

 

Grundet divergerende orienteringer for middelalderens bebyggelsesmønster, kan det ikke afvises, at stik nord-syd 

orienterede bygninger ikke er fundet i forundersøgelsens søgegrøfter. Grundet de talrige forstyrrelser i området er der 

dog stor risiko for, at sådanne eventuelle bygninger er forsvundet eller meget sporadisk bevaret. 
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Bebyggelsen udgør den tidligst kendte del af Nørre Lyndelse. 

 

Datering: Bygning A107 har svagt buede vægge, mens bygning A106 har lige vægge. De dateres begge på baggrund af 

huskronologi. A107 til yngre vikingetid/overgangen til middelalder, mens A106 dateres til ældre middelalder. 

 

Fund: der blev ikke gjort nogen genstandsfund udover en metalgenstand i pløjelaget med uvis funktion og datering. I 

pløjelaget og de recente forstyrrelser fandtes en del murbrokker og fliser fra nyere tid.Der lå spredte dyreskeletter i de 

moderne forstyrrelser og et par dyreknogler i vægstolpehul A15 i hus A107. 

 

  

Figur 4. Oversigtsplan med alle søgegrøfter og opmålte anlæg. De to bygninger er markeret med blåt. 

Fremtidigt arbejde på stedet 
Baseret på resultaterne fra forundersøgelsen er et område på 3100 m2 indstillet til yderligere arkæologisk 

undersøgelse. 

På de øvrige områder kan der foretages jordarbejde uden yderligere undersøgelser. Her fremkom ingen 

kulturhistoriske anlægsspor under forundersøgelsen men talrige recente forstyrrelser. 
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Et stolpehul i den østligste søgegrøft vidner om, at bebyggelsessporene muligvis fortsætter mod øst, ind i delområde 

2. På delområde 1 var der så mange forstyrrelser, at det ikke gav mening at muldafrømme yderligere omkring 

stolpehullet.  

 

Øhavsmuseet d. 23-10-2017 

 

 

Marie Vang Posselt 
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Anlægsliste 
Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

  

A1 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

 T1 A106  

A2 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A106  

A3 Afgrænsning Tofteskel Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300)-Nyere 

tid (1661 - ) 

    

A4 Stolpehul Vægstolpehul? Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

    

A5 Stolpehul Eller natur Udateret     

A6 Afgrænsning Tofteskel Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300)-Nyere 

tid (1661 - ) 

    

A7 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A106  

A8 Grube Affaldsgrube Vikingetid-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A9 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A106  

A10 Afgrænsning Eller agerren? Vikingetid-     
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Nyere tid 

(1661 - ) 

A11 Stolpehul Stolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A107  

A12 Grube Grube Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A107  

A13 Afgrænsning Grøft Vikingetid-

Nyere tid 

(1661 - ) 

  A107  

A14 Grube Grube Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A107  

A15 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

 T1 A107  

A16 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A107  

A17 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A107  

A18 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A107  

A19 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

  A107  
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1300) 

A20 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A107  

A21 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

 T1 A107  

A22 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A107  

A23 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A107  

A24 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A107  

A25 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A107  

A26 Stolpehul Stolpehul Oldtid-

Middelalder 

    

A27 Stolpehul Stolpehul Oldtid-

Middelalder 

    

A28 Stolpehul Stolpehul Oldtid-

Middelalder 

    

A29 Stolpehul Elelr natur Udateret     

A30 Stolpehul Stolpehul Oldtid     

A31 Stolpehul Skillevægsstolpe

hul 

Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 
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1300) 

A32 Stolpehul Skillevægsstolpe

hul 

Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

    

A33 Stolpehul Skillevægsstolpe

hul 

Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

    

A34 Stolpehul Eller natur. Udateret     

A35 Grube Grube Vikingetid-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A36 Stolpehul  Oldtid-Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

    

A37 Grube Grube Vikingetid-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A38 Stolpehul Eller grube Vikingetid-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A39 Udgår  Udateret     

A40 Grube Eller brønd? Vikingetid-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A41 Stolpehul Eller natur. Oldtid-Nutid     

A42 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A43 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A44 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A45 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A46 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A47 Recent  Nyere tid     
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forstyrrelse (1661 - ) 

A48 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A49 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A50 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A51 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A52 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A53 Grube Koge-/ildgrube Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

    

A54 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A55 Udgår natur Udateret     

A56 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A106  

A57 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A106  

A58 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

 T1 A106  

A59 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

 T1 A106  

A60 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

  A106  
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1300) 

A61 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A106  

A62 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A106  

A63 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A106  

A64 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A106  

A65 Stolpehul Eller natur Udateret     

A66 Stolpehul Stolpehul Vikingetid-

Nyere tid 

(1661 - ) 

 T1   

A67 Afgrænsning Grøft Vikingetid-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A68 Afgrænsning Grøft Vikingetid-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A69 Recent 

forstyrrelse 

 Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A70 Recent 

forstyrrelse 

 Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A71 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A72 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A73 Recent  Nyere tid 

(1661 - )-
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forstyrrelse Nutid 

A74 Afgrænsning Grøft Vikingetid-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A75 Afgrænsning Grøft Vikingetid-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A76 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A77 Stolpehul Stolpehul Oldtid-Nyere 

tid (1661 - ) 

    

A78 Stolpehul Stolpehul Oldtid-Nyere 

tid (1661 - ) 

    

A79 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A106  

A80 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A106  

A81 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A106  

A82 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A106  

A83 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A84 Stolpehul Vægstolpehul? Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

    

A85 Stolpehul Skillevægsstolpe

hul 

Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 
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(1066 - 

1300) 

A86 Stolpehul Skillevægsstolpe

hul 

Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

    

A87 Afgrænsning Tofteskel Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300)-Nyere 

tid (1661 - ) 

    

A88 Grube Grube Vikingetid-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A89 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

  A107  

A90 Stolpehul Eller natur Udateret   A107  

A91 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A92 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A93 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A94 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A95 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A98 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A99 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A100 Recent 

forstyrrelse 

 Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A101 Stolpehul Skillevægsstolpe

hul 

Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 
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A102 Recent 

forstyrrelse 

 Nutid     

A103 Recent 

forstyrrelse 

 Nutid     

A104 Afgrænsning Grøft Vikingetid-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A105 Stolpehul Vægstolpehul Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

    

A106 Bygning  Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

   A1, A2, 

A7, A9, 

A56, A57, 

A58, A59, 

A60, A61, 

A62, A63, 

A64, A79, 

A80, A81, 

A82 

A107 Bygning  Vikingetid    A11, A12, 

A13, A14, 

A15, A16, 

A17, A18, 

A19, A20, 

A21, A22, 

A23, A24, 

A25, A89, 

A90 

A108 Recent 

forstyrrelse 

Dræn? Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A109 Naturfænomen Naturfænomen Udateret     
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 Anlægsbeskrivelse 

 

   

A1 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand. 

Tegninger:  T1  

Indgår i: A106  

   

A2 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand.  

Indgår i: A106  

   

A3 

Afgrænsning, Tofteskel, Ældre Middelalder (1066 - 1300)-Nyere tid (1661 - ) 

Fyld: brungråt let muldet sand. Tolkning: muligvis grøft.  

   

A4 

Stolpehul, Vægstolpehul?, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet lidt undergrundsmateriale.  

   

A5 

Stolpehul, Eller natur, Udateret 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet lidt undergrundsmateriale. Diffus afgrænsning.  

   

A6 

Afgrænsning, Tofteskel, Ældre Middelalder (1066 - 1300)-Nyere tid (1661 - ) 

Fyld: brungråt let muldet sand. Sandsynligvis lig grøft A3. Løber sammen med større fyldskifte, uden synlig stratigrafi.

  

   

A7 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet lidt undergrundsmateriale. 

 

Indgår i: A106  
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A8 

Grube, Affaldsgrube, Vikingetid-Nyere tid (1661 - ) 

Fyld: brungråt let muldet sand. Knogler fra en hel ko: nedgravning til dødt dyr. Datering uvis. 

  

   

A9 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet lidt undergrundsmateriale.  

Indgår i: A106  

   

A10 

Afgrænsning, Eller agerren?, Vikingetid-Nyere tid (1661 - ) 

Fyld: brungråt let muldet sand.  

   

A11 

Stolpehul, Stolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet lidt undergrundsmateriale og trækulsnister.  

Indgår i: A107  

   

A12 

Grube, Grube, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet lidt undergrundsmateriale iblandet hovedstore (ild?)skørnede sten. Ligner 

kogegrube men uden trækulsnister.  

Indgår i: A107  

   

A13 

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

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet lidt undergrundsmateriale. Evt. samhørende med A104.  

Indgår i: A107  

   

A14 

Grube, Grube, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet lidt undergrundsmateriale. 

  

Indgår i: A107  
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A15 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister og ubrændte dyreknogler. Cirkulære, 

velafgrænsede anlæg med lidt æg-knytnævestore skørnede sten i fylden. 

Tegninger:  T1 

Foto:  F/7  

Indgår i: A107  

   

A16 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister.. Cirkulære, velafgrænsede anlæg med 

lidt æg-knytnævestore skørnede sten i fylden.  

Indgår i: A107  

   

A17 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister.. Cirkulære, velafgrænsede anlæg med 

lidt æg-knytnævestore skørnede sten i fylden.  

Indgår i: A107  

   

A18 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister. Cirkulære, velafgrænsede anlæg med 

lidt æg-knytnævestore skørnede sten i fylden.  

Indgår i: A107  

   

A19 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister. Cirkulære, velafgrænsede anlæg med 

lidt æg-knytnævestore skørnede sten i fylden.  

Indgår i: A107  

   

A20 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister. Cirkulære, velafgrænsede anlæg med 

lidt æg-knytnævestore skørnede sten i fylden.  

Indgår i: A107  

   

A21 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 
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Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister. Cirkulære, velafgrænsede anlæg med 

lidt æg-knytnævestore skørnede sten i fylden. En stor, jordast sten har været i vejen for udgravningen til stolpehullet 

og er ikke fjernet. 

Tegninger:  T1 

Foto:  F/8  

Indgår i: A107  

   

A22 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister. Cirkulære, velafgrænsede anlæg med 

lidt æg-knytnævestore skørnede sten i fylden. 

Indgår i: A107 

 

   

A23 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister. Cirkulære, velafgrænsede anlæg med 

lidt æg-knytnævestore skørnede sten i fylden.  

Indgår i: A107  

   

A24 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister. Cirkulære, velafgrænsede anlæg med 

lidt æg-knytnævestore skørnede sten i fylden.  

Indgår i: A107  

   

A25 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister. Cirkulære, velafgrænsede anlæg med 

lidt æg-knytnævestore skørnede sten i fylden.  

Indgår i: A107  

   

A26 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Middelalder 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister.  

   

A27 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Middelalder 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister. 
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A28 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Middelalder 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister.  

   

A29 

Stolpehul, Elelr natur, Udateret 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister.  

   

A30 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister.  

   

A31 

Stolpehul, Skillevægsstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister.  

   

A32 

Stolpehul, Skillevægsstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister.  

   

A33 

Stolpehul, Skillevægsstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister.  

   

A34 

Stolpehul, Eller natur., Udateret 

Fyld: brungråt let muldet sand.   

   

A35 

Grube, Grube, Vikingetid-Nyere tid (1661 - ) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister samt lidt (ild?)skørnede sten.  

   

A36 

Stolpehul, Oldtid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister.  
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A37 

Grube, Grube, Vikingetid-Nyere tid (1661 - ) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister.  

   

A38 

Stolpehul, Eller grube, Vikingetid-Nyere tid (1661 - ) 

Fyld: brungråt let muldet sand. 

A40 

Grube, Eller brønd?, Vikingetid-Nyere tid (1661 - ) 

Fyld:  brungråt let muldet sand iblandet lidt trækul. Velafgrænset. Mørkere end de recente fyldskifter i området. 

Muligvis grube eller brønd.  

   

A41 

Stolpehul, Eller natur., Oldtid-Nutid 

Fyld: Brungråt let muldet sand iblandet lidt undergrundsmateriale. Diffust afgrænset.  

   

A42 

Recent forstyrrelse, Nyere tid (1661 - ) 

Homogent  brungråt let muldet sand.  

   

A43 

Recent forstyrrelse, Nyere tid (1661 - ) 

Homogent  brungråt let muldet sand.   

A44 

Recent forstyrrelse, Nyere tid (1661 - ) 

Homogent  brungråt let muldet sand.  

   

A45 

Recent forstyrrelse, Nyere tid (1661 - ) 

Homogent  brungråt let muldet sand.  

   

A46 

Recent forstyrrelse, Nyere tid (1661 - ) 

Homogent  brungråt let muldet sand. 
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A47 

Recent forstyrrelse, Nyere tid (1661 - ) 

Homogent  brungråt let muldet sand.  

   

A48 

Recent forstyrrelse, Nyere tid (1661 - ) 

Homogent  brungråt let muldet sand.  

   

A49 

Recent forstyrrelse, Nyere tid (1661 - ) 

Homogent  brungråt let muldet sand.  

   

A50 

Recent forstyrrelse, Nyere tid (1661 - ) 

Homogent  brungråt let muldet sand.  

   

A51 

Recent forstyrrelse, Nyere tid (1661 - ) 

Homogent  brungråt let muldet sand.  

   

A52 

Recent forstyrrelse, Nyere tid (1661 - ) 

Homogent  brungråt let muldet sand.  

   

A53 

Grube, Koge-/ildgrube, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: sort trækulslag.  Cirkulær og velagrænset. 

Bund af grube.  

   

A54 

Recent forstyrrelse, Nyere tid (1661 - ) 

Fyld: Brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale. Få koncentrationer af trækul.  

   

A55 

Udgår, natur, Udateret 

Fyld: Brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale.  
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A56 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand.  

Indgår i: A106 

 

   

A57 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand.  

Indgår i: A106  

   

A58 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand. 20 cm dyb. Snittet. 

Tegninger:  T1 

Foto:  F/6  

Indgår i: A106  

   

A59 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand. 25 cm dyb. Snittet og fotograferet. 

Tegninger:  T1 

Foto:  F/5  

Indgår i: A106  

   

A60 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet lidt undergrundsmateriale. Muligvis med stolpespor.  

Indgår i: A106  

   

A61 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand.  

Indgår i: A106  

   

A62 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 
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Fyld: brungråt let muldet sand.  

Indgår i: A106  

   

A63 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand.  

Indgår i: A106  

   

A64 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand.  

Indgår i: A106  

   

A65 

Stolpehul, Eller natur, Udateret 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet lidt undergrundsmateriale. Diffus afgrænsning.  

   

A66 

Stolpehul, Stolpehul, Vikingetid-Nyere tid (1661 - ) 

Stolpehul med diffust stolpespor. Stolpehullet kan meget vel indgå i en middelalderbygning, men pga. rodvælter og 

tilbageværende rodnet efter gamle og store løvtræer i området omkring stolpehullet, kunne yderligere anlæg ikke 

udskilles i de omfattende forstyrrelser. 

Ø: 54 cm 

D: 38 cm 

Stolpesporets tilnærmelsesvise Ø=26 cm. 

Fyld: Brungråt let muldet og let leret sand iblandet lidt undergrundsmateriale. Stolpesporet er uden 

undergrundsmateriale. 

Tegninger:  T1 

Foto:  F/9   

   

A67 

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

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet en del undergrundsmateriale. Diffust og irregulært fyldskfite. Muligvis grø

  

A68 

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

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet en del undergrundsmateriale. Diffust og irregulært fyldskfite. Muligvis grøft.
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A70 

Recent forstyrrelse, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister.  

   

A71 

Recent forstyrrelse, Nyere tid (1661 - ) 

Fyld: brungråt let muldet sand. Velafgrænset. Med minimum et nedgravet dyr.  

   

A72 

Recent forstyrrelse, Nyere tid (1661 - ) 

Fyld: brungråt let muldet sand. Velafgrænset. Fyldet bliver lysere ned mod bunden. Et røverhul blev gravet med 

maskine til en dybde på 60 cm målt fra bunden af det moderne muldlag.  

   

A74 

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

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet lidt undergrundsmateriale og trækulsnister.   

A75 

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

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet lidt undergrundsmateriale og trækulsnister.  

   

A76 

Recent forstyrrelse, Nyere tid (1661 - ) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet klumper af undergrundsmateriale, trækul og dyreknogler, blandt hvilke er 

enkelte hele dyr.  

   

A77 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Nyere tid (1661 - ) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet lidt undergrundsmateriale. Let diffust afgrænset. 

  

   

A78 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Nyere tid (1661 - ) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet lidt undergrundsmateriale. Let diffust afgrænset.  

   

A79 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 



28 
 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet lidt undergrundsmateriale.  

Indgår i: A106  

   

A80 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet lidt undergrundsmateriale.  

Indgår i: A106  

   

A81 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet lidt undergrundsmateriale. 

Indgår i: A106  

   

A82 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet lidt undergrundsmateriale.  

Indgår i: A106  

   

A84 

Stolpehul, Vægstolpehul?, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet lidt undergrundsmateriale.  

   

A85 

Stolpehul, Skillevægsstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister.  

   

A86 

Stolpehul, Skillevægsstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale .  

   

A87 

Afgrænsning, Tofteskel, Ældre Middelalder (1066 - 1300)-Nyere tid (1661 - ) 

Grøft? Fyldet ligner ug, men med tydelig afgrænsning.  

   

A88 

Grube, Grube, Vikingetid-Nyere tid (1661 - ) 

Fyld: gråbrunt let muldet sand.  
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A89 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister. Cirkulære, velafgrænsede anlæg med 

lidt æg-knytnævestore skørnede sten i fylden.  

Indgår i: A107  

   

A90 

Stolpehul, Eller natur, Udateret 

Fyld:  brungråt let muldet sand.  

Indgår i: A107  

   

A101 

Stolpehul, Skillevægsstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister.  

   

A103 

Recent forstyrrelse, Nutid 

Blanding af både rødder fra de store løvtræer, der blev fældet her i efteråret 2016 og af en omfattende moderne 

nedgravning med massivt fyld af murbrokker.  

   

A104 

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

Fyld: gråbrunt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale. Evt. samhørende med A13   

   

A105 

Stolpehul, Vægstolpehul, Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Ikke målfast. Indtegnet manuelt. Fyld: brungråt let muldet sand iblandet undergrundsmateriale og trækulsnister. 

Cirkulære, velafgrænsede anlæg med lidt æg-knytnævestore skørnede sten i fylden.  

   

A106 

Bygning, Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Orientering: VSV-ØNØ 

Dimensioner: Ca. 6 x 20 m 

Beskrivelse: Bygning bevaret i form af vægstolpehuller. Vægstolpehullerne står med en afstand på ret præcist 2,3 m 

målt mellem centrum af hvert stolpehul.  Bygningen er ikke fuldt afdækket under forundersøgelsen, og tolkningen er 

derfor med et vist forbehold. Den nordlige langside står med dobbeltstolpehuller, medmindre rækkerne 

repræsenterer to forskellige bygninger. Stolpehullerne fremstår velafgrænsede med fyld bestående af brungråt let 

muldet og let leret sand iblandet undergrundsmateriale. Der kan formentligt udskilles stolpespor i flere af 
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stolpehullerne. Tre af vægstolpehullerne er snittet og viser dybder, der varierer mellem 10 og 25 cm. Også i snit 

fremstår stolpehullerne velafgrænsede. 

Tolkning: bygning med tagbærende vægkonstruktion. Der er formentligt yderligere en eller flere bygninger 

repræsenteret i de afdækkede stolpehuller. 

Datering: ældre middelalder. Datering baseres alene på huskronologi. 

  

Består af:  A1, A2, A7, A9, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A79, A80, A81, A82  

   

A107 

Bygning, Vikingetid 

Orientering: N-S 

Dimensioner: 6 x 18 m som minimum, idet bygningen hverken er afgrænset i sydlig eller nordlig retning. 

Beskrivelse: Bygning bevaret i form af tagbærende vægstolpehuller, der angiver let krummede vægge. 

Vægstolpehullerne står med en afstand af 2,1-2,4 m og ses i fladen som store, cirkulære fyldskifter bestående af 

velafgrænset gråbrunt let muldet og let leret sand iblandet lidt undergrundsmateriale, trækulsnister og flere også 

skørnede æg-knytnævestore sten. I A15 sås ubrændte dyreknogler. Stolpespor kan formentligt udskilles ved nærmere 

afrensning og kunne også iagttages i de to snittede vægstolpehuller. De to snit viste dybder på 30 og 40 cm og 

vægstolpehullerne fremstod også her velafgrænsede mod undergrunden. Stolpehuller inden for væggene er muligvis 

udtryk for ruminddeling, alternativt repræsentanter for endnu en bygning. 

Tolkning: bygning med bærende vægkonstruktion. Funktionen af bygningen er uvis. 

Datering: yngre vikingetid baseret på huskronologi. 

  

Består af:  A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A89, A90  

   

A109 

Naturfænomen, Naturfænomen, Udateret 

Fyld: gråbrunt let muldet sand, diffust afgrænset.  
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Tegningsliste 
Tegning Målest

ok 

Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner 

  

T1 1:20 Profiltegning A1, A15, 

A21, A58, 

A59, A66 

 Diverse snit af 

vægstolpehuller 

29-09-

2017 

Marie 

Vang 

Posselt 

 

Fotoliste 
Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

  

F/1 Forundersøge

lsesområde 

med grøfter 

set fra SV 

   digitalt foto 28-09-2017 Marie Vang 

Posselt 

F/2 Feltudvidelse 

med bygning 

A106 set fra 

syd. 

   digitalt foto 28-09-2017 Marie Vang 

Posselt 

F/3 Feltudvidelse 

med bygning 

A107 set fra 

nord. 

   digitalt foto 28-09-2017 Marie Vang 

Posselt 

F/4 Feltudvidelse 

med 

moderne 

forstyrrelser 

syd for 

bygning 

A107. Set fra 

NØ. 

   digitalt foto 28-09-2017 Marie Vang 

Posselt 

F/5 Vægstolpehul 

i bygning 

A106, set fra 

syd. 

 A59  digitalt foto 29-09-2017 Marie Vang 

Posselt 

F/6 Vægstolpehul 

i bygning 

A106, set fra 

vest. 

 A58  digitalt foto 29-09-2017 Marie Vang 

Posselt 

F/7 Vægstolpehul 

i bygning 

 A15  digitalt foto 29-09-2017 Marie Vang 
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A107, set fra 

syd. 

Posselt 

F/8 Vægstolpehul 

i bygning 

A107, set fra 

syd. Med 

jordfast sten i 

østsiden. 

 A21  digitalt foto 29-09-2017 Marie Vang 

Posselt 

F/9 Stolpehul, set 

fra syd. 

 A66  digitalt foto 29-09-2017 Marie Vang 

Posselt 

 


