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Katalog 1a

Brand- og jordfæstegrave

Anvendte forkortelser og symboler

Gr. = Gruppe
Ser. = serie
T. = type

* Genstanden er ikke fundet ved gennemgangen i 2007-08 

Hvis ikke andet er angivet ved genstandstegningerne, gengives oldsagerne i målforholdet 1:1
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Stærkt sammensunket og delvis afpløjet urne;
dele af randen var dog bevaret. Karret var ned-
gravet i erosionslaget med bunden placeret 1
cm over undergrunden. Det var ikke muligt at
se spor af en nedgravning omkring urnen. 

Fylden i toppen af urnen bestod af brungråt
ler med mange fragmenter af brændte ben.
Nedefter fandtes et kompakt knoglelag. Inden
i urnen fandtes randskår fra et kar, som har væ-
ret placeret på hovedet i urnen som låg (E 1b).
Spredt i urnens fyld fandtes smeltede glasperle-
og benkamsfragmenter.

8

E

Gravklynge: 2  
Type: Urnegrav (med låg)
Bevaringskategori: 2
Datering: C3 AOT-værdi: 3  

E i snit fra vest. Foto: Claus Madsen. 

E

Fund
E 1a: Urne, treleddet, tyndvægget og fintmag-
ret lerkar med afrundet bugknæk. Halsen er høj
og konisk med tynd, let udadfaldende randlæ-
be. På lerkarrets bug knæk ses brede, lodrette fu-
rer, som opadtil afgrænses af to brede, lave fu-
rer. Herefter følger en lav og smal liste med skrå
indsnit; denne danner overgangen til en glat
zone under randen. Randdiameter: Ca. 22 cm.
Bunddiameter: 12 cm. C3.

E 1b: Låg, de øverste ca. 5 cm af randparti fra
tyndvægget, treleddet fingodskar. Mere end
halvdelen af randen fra et kar med en rand-
diameter på 20 cm er til stede. Den koniske hals
med kraftigt, udsvajet og ufortykket rand er
uornamenteret På overgangen mellem hals og
skulder har der været en afsats og herunder en
lav, vandret liste med skrå indsnit. Under den-
ne har der i hvert fald stedvis været skrå fu-
rebundter. C.

E 2: Glasperler, 3 stk., alle ildpåvirkede: Én ski-
veformet gul, én rød og én grøn (uvis form).

E 3: Benkam, små fragmenter af spinkel tre-
lagskam med ornamentik i form af dobbeltli-
nie af spinkle indstik (nærmest Ilkjær 1993a:272,
motiv 9, dobbelt). 

Øvrige
Brændte ben, 825 gram, svagt brændt, fra vok-
sent individ, aldersgruppe adultus. Usikkert køn
trods stor benmængde. 
Dyreknogler.
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E 1b. Skår fra lågkarrets øverste del. 

Muligvis udpløjet urnegrav. Sandsynligvis
fund af keramik eller brændte ben i pløjelag.

G
Gravklynge: 2  
Type: Urnegrav? 
Bevaringskategori: 3  
Datering: Ældre jernalder?
AOT-værdi: ?   

G

Fund
Ikke bevaret. 
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Samling af brændte ben og lerkarskår, som
fandtes ompløjet i en grøft, der formodes at
have været anlagt i middelalder/nyere tid.
Samlingen af skår og brændte ben blev del-
vis opsamlet i pløjelaget, og materialet re-
præsenterer med største sandsynlighed en helt
ompløjet urnegrav. 

J

Gravklynge: 1 
Type: Urnegrav?   
Bevaringskategori: 3
Datering: C (antagelig C2-C3)
AOT-værdi: 1 

J

Fund 
J 1a: Urne?, 10 små sideskår fra tykvægget,
groftmagret kar (Albrectsen 1968 T 32?). C.

J 1b: Lerkarskår, to små skår fra fingodskar
med sortglittet overflade. Herpå ses lave og
brede, vandrette furer, som må have siddet på
en konisk hals på et antagelig treleddet kar.
C2-C3. 

Øvrige 
Brændte ben, 134 gram, kraftigt brændt, fra
yngre individ, barn? 
Dyreknogler. 
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Tilnærmelsesvis afrundet, firkantet nedgrav-
ning, 65 cm i tværmål. Fylden bestående af
stærkt lerblandede bålrester. Centralt i an-
lægget og 19 cm over bunden stod de afplø-
jede nederste ca. 2 cm af urnen K 1a med ind-
hold af brændte ben.

Nedgravningens sider var omtrent lod-
rette, bunden næsten flad, og den bevarede
dybde var ca. 23 cm. Kun de nederste 3-4 cm
af grubens fyld bestod af helt rene ligbålsres-
ter, som var næsten uden spor af brændte ben.
Den øvrige fyld var tiltagende opefter stærkt
opblandet med store klumper af gråbrunt og
gult ler, som må være den opgravede grube-
fyld, der er blandet med bålrester under til-
fyldningen af gravgruben.

I gravgrubens sydvestlige del lå skjold-
håndtagsbeslaget K 4b orienteret nordvest-
sydøst ca. 4 cm over grubens bund i ren bål-
fyld. I forlængelse af håndtagsbeslagets syd-
østlige ende lå et par stykker jernblik, anta-
gelig fra skjoldbule K 4a. Sydvest og vest for
disse ting lå tæt ud til grubens kant yderligere
dele af skjoldbule K 4a; herpå sad dele af sak-
sen K 5 og lansespids K 3 samt muligvis fle-
re, nu ubestemmelige jerngenstande. Disse har
formentlig været hamret ned i grubebunden
ud mod siden til et niveau, som lå ca. 10 cm
under grubens bund, og genstandene lå om-
sluttet af helt rent undergrundsler, bortset fra
de partier som vendte opad og ind mod gru-
ben. Øst for skjoldhåndtagsbeslaget lå kniven
K 7 på grubens bund.

I grubens nordvestkant og herunder var
dele af skjoldbulen K 4a, bl.a. stangen, ned-
rammet skråt mod nordvest til en dybde af ca.
15 cm under grubens bund. Genstandene var
nedadtil omsluttet af rent undergrundsler.

efter er de større jerngenstande placeret i tre
koncentrationer langs grubens kant, til dels
efter sønderbrydning. Dele af genstandene er
presset eller snarere banket ned under og uden
for gravgruben. Mindre jerngenstande er ef-
terfølgende placeret på grubens bund, og en
opfyldning med ligbålsmateriale uden væ-
sentlige mængder af brændte ben blev herefter
hældt i hullet. I toppen af gruben placeredes
endelig urnen med de frasorterede brændte
ben.

K

Gravklynge: 1
Type: Urnebrandgrube (våbengrav)
Bevaringskategori: 2
Datering: C1
AOT-værdi: 8

K

1 : 20
Snit

ØV K 1a

1 : 20

N

Niv. 1

K 1a

K 3, K 4a, K 5

K 4b

K 2
K 4a

K 7

K 4a

K 4a

K 4b

K 1a

N

K 2

K 5K 4a,,K 3,,

K 4a

201 ::
1..Niv

K 7

Ved bunden i gravgrubens nordøstlige del,
ca. 18 cm fra centrum, fremkom et ca. 10 cm
stort hul, som var fyldt med bålrester til en
dybde af ca. 3 cm. Herunder sås igen spor af
jern omsluttet af rent undergrundsler. I det-
te hul stod nedrammet i grubebunden og
skudt udad mod nord-nordøst til en dybde
af ca. 40 cm under grubens bund det sam-
menbukkede sværd K 2.

Spredt i gravfylden fandtes skår af to se-
kundært brændte bikar og flere jernstykker,
bl.a. remendedop K 6 samt lidt brændte
ben. Ved tømning af urnen K 1a fremkom
brændte ben og rester af en sammensat ben-
kam med jernnitter.

Sammenfattende er graven konstrueret,
ved at en regelmæssig grube er gravet. Her-

K i snit fra syd med bundflade af urne K 1a i
toppen og skjoldhåndtag K 4b m.v. forneden til
venstre. Foto: Claus Madsen.

Fyldbeskrivelse
1) Gult ler iblandet sort, trækulholdigt ler.
2) Som 1, men med højere indhold af træk-
ulholdigt ler.
3) Sort, trækulholdigt ler med enkelte styk-
ker brændte ben.
4) Gult ler, undergrund.
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Fund
K 1a: Urne, skår fra meget afpløjet treleddet
lerkar med afrundet bugknæk og kort, let
udadfaldende, ufortykket rand (evt. Albrectsen
1968 T. 2; om det har haft hank, kan ikke af-
gøres). Karret er fintmagret, men relativt dår-
ligt brændt. Det kan heller ikke udelukkes, at
det er let sekundært brændt, da flere skår vi-
ser spor af afsprængning, der må være sket før
deponeringen i graven. Lige over bugknæk-
ket ses en vandret fure, og herover er skifte-
vis skråtstillede furebundter, der vistnok
opadtil afgrænses af to vandrette furer. Et par
skår har indtrykte, cirkulære gruber; hvorle-
des disse har været placeret, kan ikke afklares.
Randdiameter: Ca. 15 cm. Bunddiameter: 10
cm. C1. 

K 1b: Lerkarskår, ca. 10 indtil 7,5 cm store se-
kundært brændte skår fra mindre, treleddet
fingodskar. Formmæssigt svarer karret til Al-
brectsen 1968 T. 2, men det vides ikke, om det
har haft hank. Korpus er rundbuget, randen
kort, lodret og ufortykket. Øverst på skul-
deren ses to vandrette furer anbragt med en
afstand af ca. 0,7 cm, herunder er skiftevis
skråtstillede bundter med hver tre furer.
Disse går omtrent til bugknækket. Tilsyne-
ladende er der ikke skår fra karrets bundparti
i materialet. Randdiameter: Ca. 16 cm. Vægt:
135 gram. C1.

K 1c: Lerkarskår, et 4,5 cm stort bund-/si-
deskår fra tykvægget, groftmagret kar med ret
stejl karvæg umiddelbart over bunden. Se-
kundært brændt, men har tillige sodspor på
ydersiden, som må stamme fra den primære
brug. Vægt: 20 gram. 

K 2: Sværd, tveægget. Det komplette sværd
er sammenbukket én gang, således at odde-
len ligger omtrent parallelt med klingens
øvre del. Æggene forløber parallelt, og ang-
len har spidst, trapezoidt omrids med rek-
tangulært tværsnit og en tykkelse på ca. 0,9
cm. De øverste ca. 2 cm af anglen er adskilt
fra resten ved en lille afsats, og spidsen frem-
træder smallere. Overgangen mellem klinge
og angel forløber mere jævnt end Biborski &
Ilkjær 2006a Abb. 113c, mens odden er me-
get stump som Abb. 107 S5. Det er vanske-
ligt at afgøre, om klingetværsnittet er som
Abb. 106,1 eller 2. Sværdets samlede længde
er ca. 43 cm, hvoraf anglen udgør ca. 12 cm
og spidsen ca. 2,5 cm. Største klingebredde 5,5
cm, mindste 4,8 cm. Klingetykkelse ca. 1,0 cm.
Da odden fremtræder diffus, og da klingen er
meget kort, kan det ikke udelukkes, at den-
ne er afkortet. B-C1. 

K 2. Sammenbøjet, tvægget sværd. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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K 3: Lansespids, tre fragmenter, heraf to sam-
menhængende, af lansespids, hvor kun dele
af døllen er til stede. Samlet længde ca. 20 cm.
Største bredde på lansebladet er ca. 4 cm, men
det kan ikke afgøres, om dette mål er kom-
plet. Der ses en midterribbe på begge sider af
bladet, men tværsnittet kan ikke fastslås med
sikkerhed.

K 4a: Stangskjoldbule (Ilkjær 1990a, T. 3).
Skjoldbulen foreligger i meget fragmenteret
og delvis deformeret tilstand. Overdelen er så-
ledes trykket ned i underdelen, mens krave og
hals for størstedelens vedkommende er af-
brudt. Der foreligger en 8,3 cm lang, ca. 1,1
cm tyk stang; største diameter er i enden bort
fra bulen. Halsen har været ca. 3,5 cm høj og
vistnok lodret, mens den mindst 2,4 cm bre-
de krave ses at have været bukket op mod hal-
sen. Dele af lansespids K 3 og saks K 5 har væ-
ret rustet fast til skjoldbulen. B2-C1a.

K 4b: Skjoldhåndtagsbeslag (Ilkjær 1990a T.
5a). Længde 19 cm, men da stykket er let buk-
ket i længderetningen, er den egentlige læng-
de ca. 19,5 cm. Bredden af grebet er 1,5 cm.
I hver nitteplade sidder en 1,9 cm lang nitte
med hvælvet hoved (Zieling 1989 T. S1) C1-
(C2). (Ilkjær 1990a T. 5a) C1-(C2). (Zieling
1989 T. S1) B2-C1b.

K 5: Saks (Knaack 1978 T. 1c), to ca. 6,2 cm
lange og ca. 2 cm brede blade fra bøjlesaks,
der nu foreligger i forvredet og sammenru-
stet tilstand. Iagttagelser af form og dimen-
sioner er primært gjort på røntgenfotos.
Dele af bøjlen er bevaret, og saksen kan så-
ledes ses at have været ca. 19 cm lang. Bøjlen
er kvadratisk i tværsnit ned mod bladene,
mens den udvides til et bredt bånd bagtil. Sak-
sen sidder delvis fastrustet på skjoldbule K 4a.

K 6: Remendedop af jern, 4,1 cm lang og spin-
kel med gennemgående jernnitte på bagpla-
den og cirkulær afslutning, 1 cm i diameter
(Raddatz 1957 T. J I). B2-C1.

K 7: Kniv, T. 3b med afsat angel og konkav
ryg. Længde: 11,3 cm, heraf blad 7,3 cm og
angel 4 cm. Bladets bredde 2,9 cm, tykkelse
0,2 cm.

K 8: Benkam, fragmenter af trelagskam med
1 cm lang nitte af jern.

Øvrige 
Brændte ben, 308 gram, moderat brændt, fra
voksent individ, usikkert køn og alders-
gruppe. Benene stammer hovedsageligt fra ur-
nen K1a. 
Clinkers? 
Trækul, 27 gram: Ved gennemgang af dette er
der påvist plantedele fra knoldet draphavre
(Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum) og
lyng (Calluna).
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L i snit fra vest med lerkar L 1a og L 1b. 
Foto: Claus Madsen. 
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Gravgruben tegnede sig i fladen som et af-
rundet firkantet sort fyldskifte med en næsten
ren sort kerne og et tværmål på ca. 60 cm. Her-
om sås en diffus, bioturberet zone af sort fyld
iblandet undergrundsler. 

Gruben var bevaret i 10 cm’s dybde. Bun-
den var som helhed flad, men med enkelte
ujævne partier. Fylden i gruben var mest ren
sort direkte ned mod og på bunden og i den
centrale del. Af brændte ben sås kun enkelte
smuler.

Midt i gravgruben og direkte på bunden
stod et retvendt fodbæger L 1a med en hæld-
ning mod sydsydøst. Ganske tæt nord for bæ-
geret stod det lille hankekar L 1b. Også det-
te kar stod retvendt med direkte kontakt med
grubebunden, men med en hældning mod
nord; øret vendte mod nordvest. Det antages,
at de to kar oprindeligt har stået helt tæt sam-
men midt på grubens bund. Fylden i kar og

bæger så ud til at være helt identisk med den
omgivende bålfyld. En del løse skår lå i sort
fyld øverst i anlæggets østside. Tæt vest for
randen af L 1a lå kniven L 2. 

Fund 
L 1a: Bundkar, fodbæger med nedefra åben fod
(Albrectsen 1968 T. 11; Ethelberg 1990 T. 2b).
Karret fremtræder sekundært brændt, således
at hele overfladen er ru med fremtrædende mag -
ringskorn. Karrets form er dog ikke defor-
meret, men blot revnet og med mindre af-
sprængninger. Den lavtsiddende fod er konisk,
mens overdelen nærmest er halvkuglefor-
met. Den ufortykkede rand er let indadfal-
dende. Højde: 9,9 cm. Randdiameter: 13,6 cm.
Bugdiameter: 13,9 cm. Bunddiameter: 7,0
cm. C1. Vægt: 293 gram.

L 1b: Bundkar, treleddet hankekar i tynd-
vægget, fintmagret gods (Albrectsen 1968 T.
3). Karret er kraftigt sekundært brændt, således
at størstedelen af overfladen er afsprunget; det
samme gælder et par skårflager. Det kan der-
for ikke fastslås, om karret har været ornamen -
teret. Bugknækket er let afrundet, randen kort,
lodret og ufortykket. Fra bugknækket og til
overgangen skulder/hals sidder en let skæv,
båndformet hank med let udvidede fæs te -
ender og fladt ovalt tværsnit. Højde: 7,8 cm.
Randdiameter: 9,7 cm. Bugdiameter: 12,9 cm.
Bunddiameter 6,2 cm. Vægt: 244 gram. C1. 

L 1c: Lerkarskår, tre indtil 6 cm store, tyk-
væggede, groftmagrede sideskår, antagelig fra
samme kar. På indersiden af skårene, der er
sekundært brændt, sidder tykke madskorper.
Vægt: 51 gram. 

L 2: Kniv T. 1b. 7,1 cm langt fragment af
enægget kniv med let konveks ryg og afsat an-
gel. Angel såvel som klinge er overbrudt før
nedlæggelsen, ligesom kniven har været bø-
jet lidt. Bladets bredde 1,8 cm, tykkelsen 0,4
cm.

L 3: Bronzestang, 0,9 cm langt fragment af
bronzestang med let buet længdesnit og
ovalt tværsnit. Funktion? 

Øvrige 
Brændte ben, 1 gram, kraftigt brændte og so-
dede bensmuler. 
Trækul, 48 gram.

L

Gravklynge: 1 
Type: Brandpletgrav (med bundkar)  
Bevaringskategori: 2        
Datering: C1  
AOT-værdi: 3 

L

1 : 20

N

Niv. 1

L 1b
L 1a

1 : 20
Snit

L 1b L 1a SN

Fyldbeskrivelse
1) Blandet gult undergrundsler og sort, træk-
ulholdig bålfyld. 
2) Sort, trækulholdig bålfyld med spor af
brændte ben. 
3) Gult ler, undergrund. 
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L
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L 1b. Sekundært brændt hankekar. 
Foto: Jørgen Nielsen. 

15

L 1a. Sekundært brændt fodbæger. 
Foto: Jørgen Nielsen. 

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  08/06/09  11:53  Side 15



O

Gravklynge: 2 
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: B-C
AOT-værdi: 1

O

Stærkt afpløjet og sammentrykket urne, der
var nedgravet i erosionslaget. Der var ingen
klare nedgravningsspor omkring urnen, der
kun var bevaret i et par cm’s højde. I urnen
fandtes brændte ben. 

16

Fund 
O 1a: Urne, bundskårflage og højst 1 cm af
karsiden af tykvægget, groftmagret og vel-
brændt kar med en bunddiameter på ca. 13
cm. B-C.

O 1b: Lerkarskår, otte indtil 3,5 cm store skår
fra tyndvægget, fintmagret kar. På to små 
sideskår ses parallelle, vandrette riller og
muligvis en række af små, indtrykte gruber.
Skårene er ikke sekundært brændt. Vægt: 19
gram. B-C. 

O 1c: Lerkarskår, to små, tykvæggede og kraf-
tigt sekundært brændte sideskår i jernalder-
gods. Vægt: 5 gram. 

Øvrige 
Brændte ben, 84 gram, moderat brændt, fra
voksen, yngre kvinde, usikker aldersgruppe.
Dyreknogler. 
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P og Å frilagt fra østnordøst. 
Foto: Claus Madsen. 

P 2. Tre fragmenter af benspillebrikker. 
Foto: Jørgen Nielsen. 

P

Gravklynge: 2  
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C
AOT-værdi: 2

P

Afpløjet urne med brændte ben, bevaret i ca.
9 cm højde. Der sås ingen nedgravningsspor
i fladen.

Spredt i urnens fyld fandtes små frag-
menter af brændte ben, en ca. 5 cm stor gra-
nitsten, og fragmenter af benspillebrikker samt
spredte stykker keramik.

Fund
P 1a: Urne, underdel af groftmagret, tyk -
vægget og mellemstort uornamenteret lerkar,
bevaret i indtil 9 cm højde (Albrectsen 1968
T. 32?). På ydersiden ses sodspor. 

P 1b: Lerkarskår, fire indtil 2,9 cm store si-
deskår fra tyndvægget, fintmagret kar. Det kan
ikke med sikkerhed afgøres, om skårene er se-
kundært brændt. Vægt: 4 gram. 

P 2: Benspillebrikker, tre fragmenter af to el-
ler tre halvsfæriske benspillebrikker, ca. 2,1
cm i diameter og 0,4 cm høje. C. 

Øvrige 
Brændte ben, 580 gram, svagt til moderat
brændt, fra voksent individ, usikkert køn og
aldersgruppe trods stor benmængde. 
Granitsten, ubearbejdet, ca. 5 cm i tværmål. 

17
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Q

Gravklynge: 2 
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: (B)-C
AOT-værdi: 2 

Q

Afpløjet urne, bevaret i ca. 8 cm’s højde. Der
kunne ikke iagttages nedgravningsspor uden
om karret. Fylden i urnen var gråsort til sort,
men uden trækul. 

18

Fund 
Q 1a: Urne, underdel af meget tykvægget,
groftmagret lerkar med sodspor på ydersiden
og lidt madskorpe på indersiden (antagelig Al-
brectsen 1968 T. 32). Bunden er let optruk-
ket. Bevaret i ca. 8 cm’s højde. Bunddiame-
ter: Ca. 12 cm. C.

Q 1b: Et sideskår, 1,2 cm stort, fra kraftigt se-
kundært brændt, tyndvægget kar. Vægt: 1
gram. 

Q 2: Glasperle?, to små klare og transparen-
te glassplinter.

Øvrige 
Brændte ben, 1 gram, moderat brændt, sand-
synligvis fra menneske. 
Trækul, under 1 gram. 
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R

Gravklynge: 2 
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: C?
AOT-værdi: 1

R

Stærkt afpløjet lerkar, fyldforhold som ved P
og Q. Bevaret i 2-3 cm’s højde.

19

Fund 
R 1a: Urne, bundskårflage af lerkar i groft-
magret, tykvægget jernaldergods. Karret er
kun bevaret i 2-3 cm’s højde. Evt. Albrectsen
(1968) T. 32. På indersiden ses madskorpe.
Bunddiameter: Ca. 11 cm. C?

R 1b: Lerkarskår, to indtil 3,5 cm store skår
fra fintmagret kar i jernaldergods. Skårene er
ikke sekundært brændt. Vægt: 11 gram.

Øvrige 
Brændte ben, 38 gram. Moderat brændt, fra
barn, aldersgruppe infans I.
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S, T, U og V i fladen fra syd. 
Foto: Claus Madsen. 

S

Gravklynge: 2 
Type: Brandpletgrav 
Bevaringskategori: 2
Datering: Ældre jernalder?
AOT-værdi: 0

S

Tilnærmelsesvis cirkulært anlæg, ca. 80 cm i
diameter. I den centrale del bestod fylden bl.a.
af sort trækulfarvet sand og brungråt, lidt
klægt sand iblandet talrige trækulpartikler og
hele trækulstykker; ud mod siderne var fyl-
den mere ren brungrå blandet med okkergule
lerklumper og spredte trækulstumper. Først
ved soldning af fylden fremkom bensmuler.

Gravgruben var 23 cm dyb med tilnær-
melsesvis flad bund.         

20

Øvrige 
Brændte ben, 0,5 gram kraftigt brændte
bensmuler.  
Trækul, 250 gram.                    
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Øvrige 
Brændte ben, 0,5 gram kraftigt brændte
bensmuler.  
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T

Gravklynge: 2 
Type: Urnegrav (med bikar)
Bevaringskategori: 3
Datering: C (C2-C3?)
AOT-værdi: 1

T

Øvrige 
Brændte ben, 28 gram (fra T 1a), svagt til mo-
derat brændt, fra ældre individ, aldersgrup-
pe maturus, usikkert køn, iblandet dyre -
knogler.
Brændte ben, 15 gram (fra T 1b), svagt
brændt, fra voksent individ, usikkert køn og
aldersgruppe. 
Dyreknogler. 

Fund 
T 1a: Urne, bundskårflage af tyndvægget, fint-
magret kar i jernaldergods, bevaret i ca. 1 cm’s
højde. B-C.     

T 1b: Urne, bundskårflage af meget tynd-
vægget og fintmagret lerkar, højst bevaret i 2
cm’s højde. Overfladen er sort og fremtræder
meget velglittet. C, næppe første halvdel. 

I en 53 x 39 cm stor oval, nordvest-sydøsto-
rienteret grube stod tæt ved hinanden to no-
get afpløjede lerkar med brændte ben. Ler-
karrene var bevaret i få cm’s højde.

21
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U og V i fladen fra syd. Bemærk pløjesporene, der
berører anlæggene. 
Foto: Claus Madsen. 

U

Gravklynge: 2 
Type: Urnegrav 
Bevaringskategori: 3
Datering: C1-C2?
AOT-værdi: 1

U

Øvrige 
Brændte ben, 28 gram, svagt brændt, fra vok-
sent individ, usikkert køn og aldersgruppe. 

Næsten helt bortpløjet urne kun bestående af
bundskår og lidt brændte ben. Karret stod i
en rund brungrå og højst 5 cm dyb fladbun-
det og diffus nedgravning. 

Fund 
U 1a: Urne, lerkar, små skår af tyndvægget,
fintmagret treleddet kar. Et enkelt randskår
viser, at randen har været udadfaldende og
randlæben tynd. Umiddelbart over det let af-
rundede bugknæk ses skiftevis skråtstillede
bundter af smalle furer. C (C1-C2).

U 1b: Lerkarskår, et ca. 2 cm stort sideskår fra
groftmagret kar i jernaldergods. På indersi-
den lidt madskorpe. Ej sekundært brændt.
Vægt: 2 gram. 

22
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V 1. Lerkar med sodspor på ydersiden. 
Foto: Jørgen Nielsen. 

V

Gravklynge: 2
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C1-C2
AOT-værdi: 4 

V

V 2: Fibula, antagelig af bronze. Bevaret er to
tilsammen ca. 4,5 cm lange fragmenter af spi-
ralaksen af jern med påsmeltet bronze. Spi-
ralarmens længde indikerer, at fiblen må da-
teres til den tidlige del af yngre romersk jern-
alder. 

V 3: Benkam, små fragmenter af trelagskam
med isiddende bronzenitte med flad afslutning
på hovedet. Hertil løstliggende bronzenitte.

V 4: Jernkam med tagrygformet overdel og
rette hjørnetænder (Levada 2000 gr. IV). I
overdelen er et cirkulært ophængningshul.
Længde 6,1 cm, højde 5,2, tykkelse 0,2 cm.
Tandhøjde 2,4 cm. Antal tænder pr. cm: 6. C. 

Øvrige 
Brændte ben, 916 gram, svagt til moderat
brændt, sandsynligvis fra voksen kvinde, al-
dersgruppe adultus. 
Dyreknogler. 
Trækul, under 1 gram. 

Afpløjet urne, som stod centralt i en rund gru-
be med en diameter på ca. 60 cm. Grubefyl-
den bestod af brungråt, klægt sand med ok-
kergule pletter. I bunden af gravgruben lå i den
sydsydvestlige side tæt ind til urnen et lille
(bortkommet) stykke jern.

Urnens fyld bestod af gråsort ler med frag-
menter af brændte ben og små stykker trækul.
Knogletætheden tiltog nedefter, men var sta-
dig iblandet ler. Spredt i urnen fandtes frag-
menter af benkam V 3. I sydvest lå fibelfrag-
ment V 2. Nordøstligt i urnen lå jernkam V 4
med tænderne pegende mod nordvest. 

Fund 
V 1: Urne, underdel af tykvægget, groftmagret
lerkar i jernaldergods (Albrectsen 1968 T. 32).
Karret er bevaret i 18 cm’s højde, og bugdia -
meteren har været ca. 26 cm. Et lille, løstlig-
gende randskår viser, at randlæben har været
ufortykket og let udadfaldende. Bundfladen
er let optrukket. Fra bugknækket og opefter
ses sodspor på ydersiden. C. 

23
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W

Gravklynge: 1 
Type: Urnegrav 
Bevaringskategori: 3
Datering: C?
AOT-værdi: 1 

W

Næsten helt bortpløjet urnegrav blot bestå-
ende af en ca. 15x10 cm stor forstyrret sam-
ling af skår og brændte ben direkte på un-
dergrundens overflade. 

24

Fund 
W1: Urne, skår af de nederste 2-3 cm af helt
afpløjet, groftmagret og tykvægget lerkar (an-
tagelig Albrectsen 1968 T. 32). På ydersiden
ses sodspor, på indersiden lidt madskorpe. C?

Øvrige 
Brændte ben.*
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Fund 
W1: Urne, skår af de nederste 2-3 cm af helt
afpløjet, groftmagret og tykvægget lerkar (an-
tagelig Albrectsen 1968 T. 32). På ydersiden
ses sodspor, på indersiden lidt madskorpe. C?

Øvrige 
Brændte ben.*
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Fyldbeskrivelse
1)  Sort, trækulholdigt sand. 
2)  Gråbrunt sand og ler. 
3)  Som (2), men iblandet partier af (1). 
4)  Undergrund. 

X

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav (våbengrav)
Bevaringskategori: 2
Datering: C1 (C1a)
AOT-værdi: 3 

X

Diffust, men formentlig cirkulært fyldskifte,
ca. 70 cm i diameter. Fylden bestod af sort
trækulholdigt, klægt sand iblandet brungrå og
okkergule lerklumper. 

Gravgruben var en indtil 18 cm dyb,
uregelmæssig kedelformet nedgravning. Cen-
tralt i anlægget bestod fylden af sort, træ kul-
holdigt sand. Øverst i gravgruben lå spred-
te lerkarskår; mod nordvest lå orienteret
sydvest-nordøst lansespids X 2. Centralt i gru-
ben lå – sammen med en del lerkarskår –
skjoldbulen X 3. 

Fund   
X 1a: Lerkarskår, sekundært til kraftigt se-
kundært brændte skår af større, tyndvægget
og fintmagret hankekar (Albrectsen 1968 T.
2). Karret foreligger i indtil ca. 17 cm store
skår, men mindre end halvdelen er til stede.
Korpus er jævnt afrundet, og randen for-
holdsvis høj, ufortykket og udadfaldende.
Bunden har markeret standring. På overde-
len tæt under randen sidder en X-formet hank
med affasede kanter og trapezoidt tværsnit.
Under hanken ses tre parallelle, hængende og
smalle furer, der på hver side af hanken af-
sluttes af en ringgrube med forhøjet midter-
parti. Fra denne og rundt om karret ses lidt
over bugknækket tre smalle, parallelle hori-
sontale riller, herover en lav fure, dernæst to
smalle furer med skrå indsnit mellem. Over
dem på skulderens øverste del ses stående
halvbuer, nærmest lavet i relief. Karret er me-
get veludført og regelmæssigt. Randdiameter:
16 cm. Bunddiameter: 13 cm. Vægt: 635
gram. C1. 

25
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X 1b: Lerkarskår, ca. 10 indtil 8 cm store skår-
flager fra mindre, groftmagret lerkar med af-
rundet korpus og kort, lodret og let fortyk-
ket rand (Albrectsen 1968 T. 2?). Skårene er
hovedsageligt fra karrets randparti; et enkelt
bundskår har svagt markeret standring. På
karrets overdel ses tre vandrette, smalle furer.
Herunder har der muligvis været skiftevis
skråtstillede, smalle furer. Sekundært til kraf-
tigt sekundært brændt. Hertil hører muligvis
en båndformet hank med let udvidede fæs-
teender og affasede kanter samt trapezoidt
tværsnit. Randdiameter: 12 cm. Vægt: 107
gram. (B2)-C1. 

X 2: Lansespids (Ilkjær 1990a T 13?), 15 cm
langt fragment med hele døllen, der udgør ca.
8,3 cm, og det bagerste af bladet. Stykket er
let bøjet i længderetningen og overbrudt
omkring bladets bredeste del. Hertil forelig-
ger to mindre fragmenter af bladets distale
ende; ingen af de tre stykker passer dog di-
rekte sammen. Lansebladet har let konvek-
se ægge og markant midterribbe (tværsnit 5).
Bredden ved bruddet er 2,3 cm. Overgangen
fra bladet til den let koniske dølle er diffus.
Døllens tværsnit er cirkulært, dog muligvis
med smalle facetter, og der er et sæt nittehuller
med isiddende nitte i ægplanet. Diameter ved
basis er 1,9 cm. B2-C1. 
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X 1b: Lerkarskår, ca. 10 indtil 8 cm store skår-
flager fra mindre, groftmagret lerkar med af-
rundet korpus og kort, lodret og let fortyk-
ket rand (Albrectsen 1968 T. 2?). Skårene er
hovedsageligt fra karrets randparti; et enkelt
bundskår har svagt markeret standring. På
karrets overdel ses tre vandrette, smalle furer.
Herunder har der muligvis været skiftevis
skråtstillede, smalle furer. Sekundært til kraf-
tigt sekundært brændt. Hertil hører muligvis
en båndformet hank med let udvidede fæs-
teender og affasede kanter samt trapezoidt
tværsnit. Randdiameter: 12 cm. Vægt: 107
gram. (B2)-C1. 

X 2: Lansespids (Ilkjær 1990a T 13?), 15 cm
langt fragment med hele døllen, der udgør ca.
8,3 cm, og det bagerste af bladet. Stykket er
let bøjet i længderetningen og overbrudt
omkring bladets bredeste del. Hertil forelig-
ger to mindre fragmenter af bladets distale
ende; ingen af de tre stykker passer dog di-
rekte sammen. Lansebladet har let konvek-
se ægge og markant midterribbe (tværsnit 5).
Bredden ved bruddet er 2,3 cm. Overgangen
fra bladet til den let koniske dølle er diffus.
Døllens tværsnit er cirkulært, dog muligvis
med smalle facetter, og der er et sæt nittehuller
med isiddende nitte i ægplanet. Diameter ved
basis er 1,9 cm. B2-C1. 
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Øvrige 
Brændte ben.*
Trækul, 21 gram.

Cirkulært anlæg, ca.  80 cm i diameter, som
på grund af bioturbation var meget diffust i
fladen. Fylden bestod af mørk gråbrunt, lidt
klægt sand med svagt trækulsfarvede pletter. 

Gravgruben var ca. 7 cm dyb, og bunden
har været flad. 

Z

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 3
Datering: Ældre jernalder?
AOT-værdi: 0 

Z

X 3: Stangskjoldbule (Ilkjær 1990a T. 3a) med
delvis afbrudt stang. Den flade krave fore-
ligger delvis som fragmenter. Oprindelig
diameter ca. 15 cm. Heraf udgør kraven ca.
1,9 cm. Bevaret højde ca. 9 cm, men stykket
er lidt sammentrykket. Kraven er flad, halsen
næsten lodret, overdelen let konveks. Der kan
til dels på røntgen iagttages mindst to nitte-
huller; i forbindelse med det ene sidder en
kvadratisk nitteplade. Løst foreligger en nit-
te med hvælvet hoved. C1a.

Øvrige 
Brændte ben, 1 gram, svagt brændt benstump
af (voksent) individ, ingen oplysninger om
køn eller aldersgruppe mulig. 
Trækul, 137 gram.
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Omtrent ovalt fyldskifte, noget forstyrret i
toppen ved anlæggelse af en grøft i middel-
alder/nyere tid. Nordøst-sydvest 90 cm,
nordvest-sydøst ca. 75 cm. Fylden i fladen var
sort til sortgråt, kompakt leret sand med sto-
re mængder trækul. 

Gravgruben var bevaret i indtil 15 cm’s
dybde, og bunden var jævnt skrånende med
den største dybde mod syd. Nedgravningens
fyld svarede til fladens.

Et fragment af bronzefibula fandtes i
sydlige halvdel nær toppen, og spredt i fyl-
den fandtes store mængder trækul, lerkarskår
og en bronzesmelteklump. Der fremkom
ikke brændte ben i anlægget.

Æ

Gravklynge: 1 
Type: Brandpletgrav?
Bevaringskategori: 2
Datering: B (antagelig B2)
AOT-værdi: 2 

Æ

1 : 20

N

Niv. 1

Æ 2a

159

163  

1 : 20
Snit

159

NS

159

Vestlige del af Æ i fladen fra øst. I forgrunden for-
styrrelse fra tømning af gravens østlige halvdel.
Foto: Peter Steen Nielsen. 

Fyldbeskrivelse
1)  Sort til sortgråt, leret sand med store
mængder trækul. 
2)  Sandet ler, undergrund. 

28
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Vestlige del af Æ i fladen fra øst. I forgrunden for-
styrrelse fra tømning af gravens østlige halvdel.
Foto: Peter Steen Nielsen. 

Fyldbeskrivelse
1)  Sort til sortgråt, leret sand med store
mængder trækul. 
2)  Sandet ler, undergrund. 
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Fund
Æ 1: Lerkarskår, et 8 cm stort og seks min-
dre sideskår fra et tyndvægget, fintmagret og
kraftigt sekundært brændt kar med rundbu-
get korpus. Randen er kort, lodret, fortykket
samt facetteret. På overdelen ses brede, lave,
horisontale furer. Vægt: 67 gram. B (B2?). 

Æ 2a: Fibula af bronze, 2,2 cm langt fragment
af bøjlen, der har tagrygformet tværsnit; på
bøjlen sidder en halvcirkulær kam (antagelig
Almgren 1923 gr. II). Antagelig B2.  

Æ 2b: Smelteklump af bronze, mindre og
amorf, evt. fra fibula.

Øvrige 
Trækul, 440 gram.  

29
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Å 1b: Lerkarskår, ca. halvdelen af sekundært
brændt, treleddet bæger (Albrectsen 1968 T.
38). Godset er tyndvægget og fintmagret.
Bugknækket er lavtsiddende og afrundet, hal-
sen høj og konisk, og randlæben ganske let
udadfaldende og tynd. På bugknækket ses lave
furer, der med mellemrum opdeles af lodrette
vulster. Halsen har lave, vandrette furer.
Højde: 6,0 cm. Randdiameter: 6 cm. Bug-
diameter: 7,1 cm. Muligvis hører skåret AB
1d hertil, se dette. Vægt: 71 gram. C3.

Å 1c: Lerkarskår, et 3,4 cm stort, sideskår af
tykvægget, groftmagret kar med udvendige
sodspor. Vægt: 8 gram.

Øvrige 
Brændte ben, 223 gram, moderat brændt, fra
voksen, yngre kvinde, aldersgruppe adultus.
Dyreknogler. 

Å

Let afpløjet, sammenfaldet urne. Der blev ikke
registreret spor efter nedgravning uden om
karret, der var nedgravet i erosionslaget. I top-
pen af urnen bestod fylden af gråsort ler uden
brændte ben. Fra et stykke under afpløj-
ningsniveauet og mod bunden fandtes spred-
te stykker brændte ben, men ikke koncen-
treret. Fylden var iblandet få små stykker træ-
kul.

Fund
Å 1a: Urne, treleddet fingodskar med sort -
glittet overflade (Albrectsen 1968 T. 39). Be-
varet til øverst på halsen, i alt i 19,5 cm’s høj-
de. Bugknækket er afrundet, og halsen konisk.
Randens udformning kendes ikke. Bunden er
let optrukket. På bugknækket og indtil over-
gangen mellem skulder og hals er der brede,
lave furer. Hele halsen er tilsvarende dækket
af brede og lave, vandrette furer. Bugdiame-
ter: 27,3 cm. Bunddiameter: 11,1 cm. C3. 

Gravklynge: 2 
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 1 

Å

Å under frilægning fra østnordøst. 
Foto: Claus Madsen. 

Å 1a. Urne. 
Foto: Jens Gregers Aagaard. 
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Foto: Jens Gregers Aagaard. 
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Å 1b. Sekundært brændt bæger. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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Afpløjet urne, bevaret i ca. 7 cm’s højde. Der
foreligger ingen oplysninger om nedgrav-
ningsspor omkring urnen, der var nedgravet
i erosionslaget. 

Gravklynge: 2
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: C (C2-C3?)
AOT-værdi: 1

AA

AA

Øvrige 
Brændte ben, 16 gram, svagt brændt, fra vok-
sent individ, usikkert køn og aldersgruppe. 

Fund
AA 1a: Urne, bundskårflage fra de nederste
2-3 cm af tykvægget, groftmagret lerkar i jern-
aldergods. På karrets yderside ses spredte
sodspor. 

AA 1b: Lerkarskår, et 3,5 cm stort, svajet skår
fra halsparti af groftmagret, tykvægget lerkar
med udvendige sodspor. Vægt: 10 gram (Al-
brectsen 1968 T. 32?). C?

AA 1c: Lerkarskår, et 2,2 cm stort sideskår fra
tyndvægget, fintmagret og glittet, sortbrændt
kar. Vægt: 2 gram. C, næppe tidlige del. 

32
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Stærkt afpløjet urne, bevaret som en for-
styrret, tæt skårsamling med spredte brænd-
te ben i erosionslaget. Det kan ikke udeluk-
kes, at der ved udgravningen er sket en del-
vis sammenblanding af materiale fra AB og
den nærliggende grav Å, idet begge var for-
styrret – jf. beskrivelsen af Å 1b og AB 1d. 

Fund 
AB 1a: Urne, skår fra bunden og 1-2 cm af
karsiden fra meget tyndvægget, fintmagret og
hårdtbrændt lerkar med sortbrændt og glit-
tet yderside. C, næppe tidlige del.

AB 1b: Lerkarskår, ca. 25 indtil 7 cm store,
sekundært brændte skår af tykvægget, groft-
magret lerkar med udvendige sodspor og ind-
vendige madskorper (Albrectsen 1968 T.
32?). Vægt: 257 gram. C?

AB 1c: Lerkarskår, ca. 10 indtil 3,5 cm store
skår af mindre, tyndvægget og groftmagret
kar, muligvis sekundært brændt. På indersi-
den ses madskorpe. Vægt: 36 gram. 

(AB 1d): Lerkarskår, et kraftigt sekundært
brændt 4 cm stort randskår af mindre tre-
leddet kar med udadfaldende, tynd rand.
Randdiameter: Ca. 8 cm. Skåret stammer mu-
ligvis fra karret Å 1b, og en sammenblanding
kan være sket ved udgravningen. Vægt: 6
gram. C2-C3. 

AB

Gravklynge: 2
Type: Urnegrav  
Bevaringskategori: 3
Datering: C (C2-C3?) 
AOT-værdi: 1 

AB

Øvrige 
Brændte ben, 8 gram, moderat brændt, fra
menneske, usikkert køn og aldersgruppe. 
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Omtrent helt bevaret, men sammensunket ler-
kar med en stor hank vendende mod sydvest.
En egentlig nedgravning kunne ikke doku-
menteres omkring karret, der var omgivet af
en ca. 10 cm bred bræmme med en del træ-
kulfarvet fyld, som formentlig stammer fra lig-
bålet. I denne fyld fandtes smeltet glas og et
stykke blik fra et bronzekar. 

Fylden i karret bestod af gråsort ler med
trækul i toppen. I toppen lå et løstliggende
stykke ildpåvirket bronze og et større træ kul-
stykke. Sydvestligt i urnen fandtes smeltet glas
og bronze, og mod sydøst samt mod syd lå
bronzeblik og bronze. Alle bronzefragmen-
terne blev fundet i toppen af urnen over de
brændte ben, som var sortfarvede af trækul.

AC

Gravklynge: 2
Type: Urnebrandgrube
Bevaringskategori: 2
Datering: C1
AOT-værdi: 4 

AC

Fund
AC 1a: Urne, stort, fragmenteret treleddet
han kekar i tyndvægget, fintmagret gods (Al-
brectsen 1968 T. 1). Karet har forholdsvis skarpt
bugknæk og forholdsvis høj, tynd og udad-
faldende rand. Fra bugknækket til øverst på
skulderen er fastgjort en meget stor bånd-
formet hank med udvidede hankefæster. På
langs af hanken forløber fire brede, men lave
furer. Med bugknækket som nedre grænse er
den nederste del af skulderen prydet med skif-
tevis skråtstillede, smalle bundter af furer. Her-
over følger mindst tre vandrette, smalle furer,
hvorefter et nyt bånd med skråtstillede, men
mere spinkle furebundter gentages. Over dis-
 se er indtil halsknækket 3-4 smalle, vandret-
te furer. Der ses midt i dette rester af mindst
en roset og bredere skrå furer; antagelig er det
rester af et motiv, der har været placeret om-
kring hanken. Bunddiameter: 10,5 cm. C1.

AC 1b: Lerkarskår, 10 indtil 2,9 cm store skår
af kraftigt sekundært brændt, tyndvægget og
fintmagret kar. Et enkelt, ufortykket randskår
viser, at randen må have været udadfaldende.
På et skår fra karrets overdel ses vandrette fu-
rer. Vægt: 13 gram. B eller tidlig C.

AC frilagt fra vest. Foto: Claus Madsen. 
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AC 2. Glassmelteklumper. 
Foto: Jørgen Nielsen.

AC 3. Bronzesmelteklumper og bronzeblik. 
Foto: Jørgen Nielsen. 

AC 1c: Lerkarskår, et lille tykvægget, groft-
magret og sekundært brændt skår i jernal-
dergods. Vægt: 3 gram. 

AC 2: Glas, klart, transparent, smeltet og
splintret. Ingen af de få gram glas har beva-
ret overflade, hvorfor det ikke er muligt at af-
gøre, om det er fra perle(r) eller bæger.

AC 3: Bronzeblik fra bronzekedel. Otte stk.
bronzeblik, største stykke 3,8 x 1,9 cm. Tyk-
kelsen er mindre end 0,1 cm. To hhv. 0,7 cm
og 1,2 cm store randfragmenter er let for-
tykkede og lige afskårne langs den ene kant.
Et tyndvægget sideskår har meget fine, pa-
rallelle, antagelig vandrette, indridsede riller.
Stykkerne bærer præg af at være overbrudt;
således ses brudrevner og bøjninger. Hertil ad-
skillige små smelteklumper. Vægt i alt ca. 25
gram. En metalanalyse indikerer, at frag-
menterne kan stamme fra en Vestlandskedel
(jf. afsnit 5.9.3.1). 

AC 4: Beslag? 2,2 x 0,9 cm stort og 0,2 cm tykt
jernbånd, afbrækket i begge ender.

Øvrige 
Brændte ben, 1323 gram, variabelt brændt
(grad 0-3), sandsynligvis fra voksen kvinde,
aldersgruppe adultus. Spinkelt præg. 
Trækul, 26 gram, ved gennemgang heraf er der
påvist plantedele fra knoldet draphavre
(Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum). 
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Urne afpløjet omkring bugknækket. Tæt
ind til urnens yderside mod sydsydøst lå løse
skår og lidt brændte ben. Der foreligger in-
gen dokumentation af nedgravningsspor
omkring karret, der var nedgravet i erosions -
laget. 

Fylden i karret bestod af gråsort ler og
spredtliggende, men relativt få brændte ben
samt nogle større stykker trækul. I bunden af
urnen blev registreret et nærmest rombisk hul
på ca. 7 x 9 cm. Dette hul var antagelig gam-
melt. Under og ved siden af urnen fandtes skår
af lerkar AD 1b. 

Fund
AD 1a: Urne.*    

AD 1b: Lerkarskår, kraftigt sekundært brænd-
te og forvredne skår og skårflager fra mindre
treleddet kar med afrundet bug og høj, udad-
faldende og ufortykket rand. På bugen ses tæt-
te, lodrette eller let skrå, smalle furer, og på
skulderen vandrette ditto. Halsen er glat. Stør-
ste skår ca. 12 cm. Nærmest Albrectsen 1968
T. 23. C2? Vægt: 181 gram. 

Øvrige 
Brændte ben, 229 gram, svagt til moderat
brændt, fra voksent individ, aldersgruppe
adultus. Usikkert køn. 

AD

Gravklynge: 2
Type: Urnegrav (med skårpakning)
Bevaringskategori: 2
Datering: C, antagelig C2
AOT-værdi: 1 

AD

AD 1b. Kraftigt ildpåvirkede skårflager. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Stærkt afpløjet urne, nedgravet gennem ero-
sionslag med bunden placeret på under-
grundsler. Urnen var bevaret i 7 cm’s højde. 

Urnens fyld bestod af gulgråt ler iblandet
små fragmenter af brændte ben. De nederste
1-2 cm var et kompakt lag af brændte ben. 

Gravklynge: 2
Type: Urnegrav 
Bevaringskategori: 3
Datering: C?
AOT-værdi: 1 

AE

AE

Øvrige 
Brændte ben, 49 gram, moderat brændt, fra
barn, aldersgruppe infans I.

Fund
AE 1: Lerkar, bundskårflage og de nederste
cm af karsiden af meget tyndvægget, fint-
magret kar. Overgangen bund/side er meget
diffus. Ældre jernalder, antagelig C. 
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Cirkulært og diffust anlæg, ca. 85 cm i dia-
meter. I den centrale del, ca. 50 cm i diame-
ter, var fylden stærkt opblandet med sorte
trækulsfarvede pletter. Ud mod siderne var
fylden gråbrun iblandet store okkergrågule
pletter. Anlægget var lidt forstyrret i toppen
ved anlæggelsen af jordfæstegraven AJ i C2-
C3. Ved den lejlighed kan skåret AH 1c evt.
være indblandet i gravfylden; skåret stammer
næppe fra jordfæstegraven, men det kan
være røget ned i fylden ved anlæggelsen af
denne. 

Gravgruben var mindst 22 cm dyb; ned-
gravningens form er ikke dokumenteret.
Fylden svarede ned gennem anlægget til fla-
dens.

På gravgrubens bund helt ud mod øst-
kanten stod skjoldbulen AH 3 med spidsen
opad; her omkring lå flere skår. Centralt på
grubens bund lå lansespids AH 2 orienteret
øst-vest med døllen mod øst.

AH

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav (våbengrav)
Bevaringskategori: 2
Datering: B2
AOT-værdi: 3 

AH

1 : 20
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AH i flade fra syd. Bag denne jordfæstegrav AJ og
brandgrav AK. Foto: Claus Madsen. 

AH i snit fra øst. I forgrunden skjoldbule AH 3.
Foto: Claus Madsen. 

38

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  08/06/09  11:53  Side 38



Cirkulært og diffust anlæg, ca. 85 cm i dia-
meter. I den centrale del, ca. 50 cm i diame-
ter, var fylden stærkt opblandet med sorte
trækulsfarvede pletter. Ud mod siderne var
fylden gråbrun iblandet store okkergrågule
pletter. Anlægget var lidt forstyrret i toppen
ved anlæggelsen af jordfæstegraven AJ i C2-
C3. Ved den lejlighed kan skåret AH 1c evt.
være indblandet i gravfylden; skåret stammer
næppe fra jordfæstegraven, men det kan
være røget ned i fylden ved anlæggelsen af
denne. 

Gravgruben var mindst 22 cm dyb; ned-
gravningens form er ikke dokumenteret.
Fylden svarede ned gennem anlægget til fla-
dens.

På gravgrubens bund helt ud mod øst-
kanten stod skjoldbulen AH 3 med spidsen
opad; her omkring lå flere skår. Centralt på
grubens bund lå lansespids AH 2 orienteret
øst-vest med døllen mod øst.

AH

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav (våbengrav)
Bevaringskategori: 2
Datering: B2
AOT-værdi: 3 

AH

1 : 20

N

Niv. 1

AH 2

AH 3

AJ 1

AK 1

AK 1

AK 1

AK 1

AJ 2

127

130

130

AK 2a, AK 2b

095

120

084
101

114
127086

117

129

120

094
105

102
118

103
115

102
110

107107

116

120

135

123
116
128

106

AH i flade fra syd. Bag denne jordfæstegrav AJ og
brandgrav AK. Foto: Claus Madsen. 

AH i snit fra øst. I forgrunden skjoldbule AH 3.
Foto: Claus Madsen. 

38

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  08/06/09  11:53  Side 38

Fund 
AH 1a: Lerkarskår, ca. 2/3 af sekundært
brændt, rundbuget kar med stærkt svajet pro-
fil. Bugknækket sidder højt, og herover er en
kort, lodret hals, der afsluttes af en fortykket,
let facetteret rand. Karret er uornamenteret,
og der ses ingen spor af hank, og det har væ-
ret nedlagt i indtil 15 cm store, sekundært
brændte flager. I magringen indgår knuste dele
af en digel (jf. kapitel 5.10). Højde: 12,4 cm.
Randdiameter: 12,2 cm. Vægt: 488 gram. B. 

AH 1b: Lerkarskår, især meget små skår af tyk -
vægget, groftmagret og sekundært brændt kar.
Tre små randskår viser, at randen har været
fortykket og lige afskåret, mens et bundskår
viser, at bunddiameteren har været ca. 12 cm.
Vægt: 315 gram. B. 

(AH 1c): Lerkarskår, et 3,7 cm stort, kraftigt
sekundært brændt randskår fra et tyndvæg-
get fingodskar (Albrectsen 1968 T. 49-50?).
Skåret stammer fra et mindre kar med næsten
lodret side og afsat, ufortykket og lodret rand.
Hele området lige under den afsatte rand har
tilsyneladende været ornamenteret med tæt-
stillede, smalle furer. Stammer utvivlsomt fra
samme kar som skåret AK 1c og hører såle-
des næppe med til grav AH. Vægt: 9 gram.
C3?

AH 1a. Sekundært brændt skårflage. Foto: Jørgen Nielsen.  
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AH 2: Lansespids (Ilkjær 1990a T. 22), bevaret
i 21,5 cm’s længde, men ca. 3 cm af odden er
afbrækket eller korroderet. Stykket er let bø-
jet i længdesnit, især midt på bladet. Over-
gangen mellem bladet og den koniske dølle
er ret skarp. Det 3,4 cm brede blad har let sva-
jede ægge og tværsnit 9. Døllens længde ud-
gør 6,4 cm, og tværsnittet er cirkulært; ved ba-
sis er diameteren 2,0 cm. Der ses et sæt nit-
tehuller i ægplanet. B2-(C1b).

AH 3: Skjoldbule med konisk overdel (Ilkjær
1990a T. 1a). Den flade krave er 1,6 cm bred,
og bulens samlede diameter er 12,7 cm. Høj-
den er 11,3 cm. I kraven ses otte (muligvis
oprindeligt ni) nittehuller med en diameter på
indtil 0,5 cm. Ved tre (fire?) af hullerne er kra-
ven revet ud, som om bulen var brækket af
skjoldet. I kraven sidder en nitte med hvæl-
vet hoved, mens en anden foreligger løst (Zie-
ling 1989 T. C). B1-(B2).

Øvrige 
Brændte ben, 4 gram, kraftigt brændt, fra
menneske, usikkert køn og aldersgruppe. 
Trækul, 159 gram, heraf er 100 stk. vedbe-
stemt:
Bøg (Fagus silvatica): 100 stk. Kun grene fra
få millimeter til maksimalt 10 cm i diameter.
Vinterfældet?

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  08/06/09  11:53  Side 40



40

AH 2: Lansespids (Ilkjær 1990a T. 22), bevaret
i 21,5 cm’s længde, men ca. 3 cm af odden er
afbrækket eller korroderet. Stykket er let bø-
jet i længdesnit, især midt på bladet. Over-
gangen mellem bladet og den koniske dølle
er ret skarp. Det 3,4 cm brede blad har let sva-
jede ægge og tværsnit 9. Døllens længde ud-
gør 6,4 cm, og tværsnittet er cirkulært; ved ba-
sis er diameteren 2,0 cm. Der ses et sæt nit-
tehuller i ægplanet. B2-(C1b).

AH 3: Skjoldbule med konisk overdel (Ilkjær
1990a T. 1a). Den flade krave er 1,6 cm bred,
og bulens samlede diameter er 12,7 cm. Høj-
den er 11,3 cm. I kraven ses otte (muligvis
oprindeligt ni) nittehuller med en diameter på
indtil 0,5 cm. Ved tre (fire?) af hullerne er kra-
ven revet ud, som om bulen var brækket af
skjoldet. I kraven sidder en nitte med hvæl-
vet hoved, mens en anden foreligger løst (Zie-
ling 1989 T. C). B1-(B2).

Øvrige 
Brændte ben, 4 gram, kraftigt brændt, fra
menneske, usikkert køn og aldersgruppe. 
Trækul, 159 gram, heraf er 100 stk. vedbe-
stemt:
Bøg (Fagus silvatica): 100 stk. Kun grene fra
få millimeter til maksimalt 10 cm i diameter.
Vinterfældet?

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  08/06/09  11:53  Side 40

41

Nord-sydorienteret, aflangt og diffust fyld-
skifte med gråbrun fyld. Graven skar mod
nord ca. 1/3 ind i AK, mens den sydlige ende
kun lige tangerede AH. AJ var således stra-
tigrafisk yngre end de to brandgrave. Ved af-
rensning til ca. 10 cm dybere niveau stod gra-
vens form helt klar og formen var her regel-
mæssigt rektangulær med næsten skarpe
hjørner, 210 cm lang og 80 cm bred. Helt ned
til midt på graven iblandet sort gravfyld og
skår fra lerkarrene AK 1a og AK 1b. I alt syv
15-40 cm store sten lå skredet ned i gravens
nordlige ende. Der er antagelig tale om en
stensamling, som har været placeret på et plan-
kelåg. 

Gravgruben var ca. 35 cm dyb, og bunden
var ganske let rundet, siderne lodrette med
rundet overgang til bunden. Ingen sikre kis -
te- eller ligspor blev iagttaget. 

I gravens sydvestlige hjørne stod tæt
over gravbunden et sammenskredet lerkar. En
kniv lå ca. 7 cm over gravbunden i den nord-
østlige del, hvilket formentlig skyldes den me-
get store dyreaktivitet i området. 

AJ

Gravklynge: 1
Type: Jordfæstegrav 
Bevaringskategori: 1
Datering: C2-C3
AOT-værdi: 2 

AJ
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AJ i snit, niveau 2 efter bortgravning af AH. Set
fra syd. Foto: Claus Madsen. 
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Fund 
AJ 1: Lerkar, toleddet med tøndeformet
korpus og ufortykket, indadhældende rand
(Albrectsen 1968 T. 18). Karret er groftmag-
ret og noget uregelmæssigt; dette gælder
ikke mindst bunden, der må betegnes som en
vakkelbund. Højde: Ca. 10,1 cm. Randdia-
meter: 10,1 cm. Bugdiameter: 12,4 cm. (C2)-
C3. 

AJ 2: Kniv T. 2b med afsat angel og lige ryg.
Bevaret længde 14,5 cm, og det formodes, at
mindre end 1 cm af odden mangler. Bladets
længde har været ca. 9,5 cm, mens anglens
længde er 5,4 cm. Bladets bredde er 2,0 cm,
tykkelsen 0,2 cm.

Øvrige 
Trækul (antagelig indblandet fra AK). 
Lerkarskår (indblandet fra AK og sammen-
hørende med skårene herfra).

AJ 1. Lerkar. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Tilnærmelsesvis cirkulært anlæg med meget
diffuse grænser, især mod V. Tværmålet var
omkring 95 cm. Fylden var mørk gråbrun til
gråsort og trækulfarvet. Mod syd var ca. 1/3
forstyrret af anlæggelsen af jordfæstegrav AJ
i C2-C3; sort gravfyld og skår fra AK kun-
ne således også følges et stykke ned i den
nordlige del af AJ. Ved denne lejlighed anta-
ges skåret AK 1c at være indblandet i an-
lægget, men skåret hidrører næppe fra jord-
fæstegraven. 

Anlæggets dybde og nedgravningsform ken-
des ikke.
Omtrent centralt i gravgruben fandtes skjold-
bule og skjoldhåndtagsbeslag (AK 2a og AK
2b) i sammenrustet tilstand. Spredt i anlæg-
get fandtes sekundært brændte skår. 

AK

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav (våbengrav)
Bevaringskategori: 3
Datering: C1a
AOT-værdi: 2    

AK

1 : 20
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AK i snit fra øst. Til venstre i billedet skæres
graven af jordfæstegrav AJ. 
Foto: Claus Madsen. 
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AK 1b: Lerkarskår, indtil 8 cm store skår af
tyndvægget, fintmagret, treleddet hankekop
(Albrectsen 1968 T. 2). Iflg. Ole Stilborg ind-
går diatoméerholdigt ler i magringen (jf. ka-
pitel 5.10). Det sekundært til kraftigt sekun-
dært brændte kar har rundt korpus og kort,
lodret og lige afskåret rand. Fra overgangen
hals/skulder til lige omkring bugknækket sid-
der en båndformet hank med let udvidede fæs-
teender og rektangulært tværsnit. På langs ad
hanken ses 2-3 smalle og lave parallelle furer,

og opadtil afsluttes de af tre små gruber. Om-
kring hanken har antagelig været lodrette fu-
rer, som nu er næsten helt borte som følge af
overfladens afsprængning. På den øvrige del
af karrets overdel ses tre smalle, vandrette fu-
rer, der er anbragt ca. 1,5 cm under overgan-
gen skulder/hals; herunder er skiftevis skråt-
stillede furebundter. Dette bælte afgrænses
nedadtil af en smal, vandret fure. Randdia-
meter: Ca. 15 cm. Bunddiameter: Ca. 8 cm.
Vægt: 370 gram. C1. 

Fund 
AK 1a: Lerkarskår, indtil 12 cm store skår af
groftmagret og tykvægget, treleddet lerkar
med afrundet korpus og kort, lodret, ufor-
tykket og lige afskåret rand. Karret, der er no-
get groft udført, er sekundært til kraftigt se-
kundært brændt, men har lidt indvendig
madskorpe og sodspor, der må hidrøre fra den
primære brug. Foden er let afsat. Randdia-
meter: 20 cm. Bunddiameter: 10 cm. Vægt: 794
gram. B-C. 

(AK 1c): Lerkarskår, 3,2 cm stort, kraftigt se-
kundært brændt sideskår fra tyndvægget, fint-
magret kar med tætstillede, smalle, lodrette
furer på ydersiden. Stammer utvivlsomt fra
samme kar som skåret AH 1c og skal i så fald
dateres til C3. Skåret må derfor være ind-
blandet i graven i forbindelse med etablering
af jordfæstegrav AJ. C3? Vægt: 6 gram. 
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AK 1b: Lerkarskår, indtil 8 cm store skår af
tyndvægget, fintmagret, treleddet hankekop
(Albrectsen 1968 T. 2). Iflg. Ole Stilborg ind-
går diatoméerholdigt ler i magringen (jf. ka-
pitel 5.10). Det sekundært til kraftigt sekun-
dært brændte kar har rundt korpus og kort,
lodret og lige afskåret rand. Fra overgangen
hals/skulder til lige omkring bugknækket sid-
der en båndformet hank med let udvidede fæs-
teender og rektangulært tværsnit. På langs ad
hanken ses 2-3 smalle og lave parallelle furer,

og opadtil afsluttes de af tre små gruber. Om-
kring hanken har antagelig været lodrette fu-
rer, som nu er næsten helt borte som følge af
overfladens afsprængning. På den øvrige del
af karrets overdel ses tre smalle, vandrette fu-
rer, der er anbragt ca. 1,5 cm under overgan-
gen skulder/hals; herunder er skiftevis skråt-
stillede furebundter. Dette bælte afgrænses
nedadtil af en smal, vandret fure. Randdia-
meter: Ca. 15 cm. Bunddiameter: Ca. 8 cm.
Vægt: 370 gram. C1. 

Fund 
AK 1a: Lerkarskår, indtil 12 cm store skår af
groftmagret og tykvægget, treleddet lerkar
med afrundet korpus og kort, lodret, ufor-
tykket og lige afskåret rand. Karret, der er no-
get groft udført, er sekundært til kraftigt se-
kundært brændt, men har lidt indvendig
madskorpe og sodspor, der må hidrøre fra den
primære brug. Foden er let afsat. Randdia-
meter: 20 cm. Bunddiameter: 10 cm. Vægt: 794
gram. B-C. 

(AK 1c): Lerkarskår, 3,2 cm stort, kraftigt se-
kundært brændt sideskår fra tyndvægget, fint-
magret kar med tætstillede, smalle, lodrette
furer på ydersiden. Stammer utvivlsomt fra
samme kar som skåret AH 1c og skal i så fald
dateres til C3. Skåret må derfor være ind-
blandet i graven i forbindelse med etablering
af jordfæstegrav AJ. C3? Vægt: 6 gram. 
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AK 2a: Stangskjoldbule (Ilkjær 1990a; 2001
T. 3b-c). Skjoldbulens overdel er trykket ned
i underdelen som følge af bevidst ødelæggelse.
Oprindelig diameter ca. 20 cm. Stangen er af-
brudt, men foreligger som fragment, og den
er bevaret i mindst 6,8 cm’s længde. Dens dia-
meter er 1,0 cm. Kraven er delvis afbrudt, men
nogle dele er bukket op om bulens hals. Som
følge af deformationen kan det ikke afgøres,
om kraven har været helt flad eller let skrå. I
to fragmenter sidder ca. 1,5 cm lange, spink-
le nitter med hvælvet hoved, ca. 1 cm i dia-
meter. Den ca. 3,6 cm høje hals har enten væ-
ret lodret eller let divergerende, men dette er
nu vanskeligt at fastslå som følge af defor-
meringen. Overdelens oprindelige form kan
ikke bestemmes, men overgangen mellem
denne og stangen har været ret skarp. B2-C1a. 

AK 2b: Skjoldhåndtagsbeslag (Ilkjær 1990a, an-
tagelig T. 3). Tre tilsammen ca. 13,5 cm lange,
men ikke sammenhørende fragmenter af
håndtagsbeslag. Nittepladerne er ikke bevaret.

Øvrige 
Brændte ben, 20 gram, variabelt brændt
(grad 2-4), fra voksent individ, usikkert køn
og aldersgruppe. 
Trækul, 28 gram, heraf er 100 stk. vedbestemt:
Bøg (Fagus silvatica): 93 stk. grene fra under
2 cm til ikke over 10 cm, mange knaster, kol-
lapset ved1 ses ofte. 
Lind (Tilia sp.): 7 stk. fra yngre stammer.

1 Ved kollapset forstås, at veddet er sammenskrumpet med

større ridser, som måske kan skyldes, at det har været halv-

råddent inden brændingen.
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Afpløjet urne, bevaret i ca. 11 cm’s højde. Ur-
nen var nedsat i en snæver grube, der afteg-
nede sig som en svagt grålig farvet, ca. 1 cm
bred zone uden om lerkarret.  

Fylden i toppen af karret bestod af gråsort
ler iblandet okkergult ler og enkelte brænd-
te ben. 7 cm under overfladen blev knoglelaget
mere kompakt. Spredt i fylden fandtes bron-
zenitter og fragmenter af en benkam. 

Fund 
AL 1: Urne, underdel af kar, der er afpløjet
lidt under bugknækket, bevaret i indtil 11 cm’s
højde. Karrets korpus ser ud til at have væ-
ret afrundet, og godset er tyndvægget, fint-
magret og velbrændt. Bugdiameter: Ca. 24 cm.
Bunddiameter: 10 cm. C. 

AL 2: Benkam, små fragmenter af trelagskam.
Hertil to små bronzenitter, 0,7 og 0,5 cm
(næppe intakt), sidstnævnte med næsten
kugleformet hoved.

Øvrige 
Brændte ben, 1121 gram, svagt til moderat
brændt, fra voksent individ, aldersgruppe
adultus. Usikkert køn. 

AL

Gravklynge: 1
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C 
AOT-værdi: 2  

AL

AL 1. Lerkar. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Afpløjet urne, bevaret i ca. 11 cm’s højde. Ur-
nen var nedsat i en snæver grube, der afteg-
nede sig som en svagt grålig farvet, ca. 1 cm
bred zone uden om lerkarret.  

Fylden i toppen af karret bestod af gråsort
ler iblandet okkergult ler og enkelte brænd-
te ben. 7 cm under overfladen blev knoglelaget
mere kompakt. Spredt i fylden fandtes bron-
zenitter og fragmenter af en benkam. 

Fund 
AL 1: Urne, underdel af kar, der er afpløjet
lidt under bugknækket, bevaret i indtil 11 cm’s
højde. Karrets korpus ser ud til at have væ-
ret afrundet, og godset er tyndvægget, fint-
magret og velbrændt. Bugdiameter: Ca. 24 cm.
Bunddiameter: 10 cm. C. 

AL 2: Benkam, små fragmenter af trelagskam.
Hertil to små bronzenitter, 0,7 og 0,5 cm
(næppe intakt), sidstnævnte med næsten
kugleformet hoved.

Øvrige 
Brændte ben, 1121 gram, svagt til moderat
brændt, fra voksent individ, aldersgruppe
adultus. Usikkert køn. 

AL

Gravklynge: 1
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C 
AOT-værdi: 2  

AL

AL 1. Lerkar. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Sammensunket og afpløjet urne, bevaret i ca.
11 cm’s højde. Nedgravningen uden om ur-
nen var snæver og ca. 39 cm i diameter. Fyl-
den heri bestod af gråligt klægt sand. 

Fylden i urnen bestod af en blanding af
brændte ben og gråsort ler. Ved sortering af
urnens indhold fandtes smeltet glas, fragment
af en benkam og bronzenitter.

Fund 
AM 1a: Urne, underdel af afpløjet, treleddet
kar bevaret til lidt over bugknækket i ca. 11
cm højde. Godset er tykvægget, men fint-
magret. Bugknækket er jævnt afrundet, og
halsen har tilsyneladende været konisk. På
bugknækket og op over skulderen ses lodrette
furer og stående, dobbelte halvbuer. Orna-
mentikken fremtræder dog meget svag. Bug-
diameter: Ca. 30 cm. C2-(C3). 

AM

Gravklynge: 1
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C2-(C3)
AOT-værdi: 4    

AM

AM 1a. Urne. Foto: Jørgen Nielsen. 
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AM 1b: Lerkarskår, to indtil 3,5 cm store,
tykvæggede og groftmagrede skår i jernal-
dergods fra kar med madskorpe på indersi-
den. Vægt: 16 gram. 

AM 1c: Lerkarskår, et ca. 1,5 cm stort side-
skår i tyndvægget, groftmagret kar i jernal-
dergods med indvendig madskorpe. Næppe
fra AM 1b. Vægt: 2 gram.

AM 2: Glas, smeltet, hvidt og opakt. Anta-
gelig fra perle. 

AM 3: Benkam, små fragmenter af trelagskam,
antagelig med krum hjørnetand. Hertil 0,6 cm
lang og muligvis intakt bronzenitte med let
deformt, kugleformet hoved.

AM 4: Bjørnekløer, fem fragmenter af bjør-
nekløer, alle fra kloledets ledende. Ingen af dis-
se udviser spor af gennemboring. Længste
fragment: 2,9 cm. 

Øvrige 
Brændte ben, 524 gram, moderat brændt, fra
voksent, yngre individ, aldersgruppe adultus.
Usikkert køn. 
Dyreknogler.

AM 4. Bjørnekløer. Foto: Jørgen Nielsen. 
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AM 1b: Lerkarskår, to indtil 3,5 cm store,
tykvæggede og groftmagrede skår i jernal-
dergods fra kar med madskorpe på indersi-
den. Vægt: 16 gram. 

AM 1c: Lerkarskår, et ca. 1,5 cm stort side-
skår i tyndvægget, groftmagret kar i jernal-
dergods med indvendig madskorpe. Næppe
fra AM 1b. Vægt: 2 gram.

AM 2: Glas, smeltet, hvidt og opakt. Anta-
gelig fra perle. 

AM 3: Benkam, små fragmenter af trelagskam,
antagelig med krum hjørnetand. Hertil 0,6 cm
lang og muligvis intakt bronzenitte med let
deformt, kugleformet hoved.

AM 4: Bjørnekløer, fem fragmenter af bjør-
nekløer, alle fra kloledets ledende. Ingen af dis-
se udviser spor af gennemboring. Længste
fragment: 2,9 cm. 

Øvrige 
Brændte ben, 524 gram, moderat brændt, fra
voksent, yngre individ, aldersgruppe adultus.
Usikkert køn. 
Dyreknogler.

AM 4. Bjørnekløer. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Næsten intakt urne; kun randskårene var af-
pløjet. Urnen er nedsat i meget snæver gru-
be med en diameter på 41 cm. 

I snit kunne det iagttages, at nedgravnin-
gens form var tilpasset urnens koniske form.
Fylden omkring urnen bestod af ret homo-
gent, gråbrunt og klægt sand. I urnen bestod
fylden af brungråt ler; ingen brændte ben kun-
ne ses i fladen. Efter bortgravning af det øver-
ste jordlag dukkede spredte brændte ben op,
men et stykke under overfladen blev knog-
lelaget kompakt. Omtrent centralt i urnen
fandtes jerngenstandene AN 2. 

Fund
AN 1a: Urne, treleddet fingodskar med tre
hanke (Albrectsen 1956 T. 7). Iflg. Ole Stil-
borg indgår der diatoméerholdigt ler i ma-
gringen (jf. kapitel 5.10). På underdelen er
overfladen let ru, uden at være beklasket, mens
den er glat på overdelen. Karrets randparti er
afpløjet. Det højtsiddende bugparti er jævnt
afrundet, og de små, bevarede partier af
halszonen synes at vise, at denne har været
udadfaldende. På overdelen danner 2-3 smal-
le, vandrette furer den nedre afgrænsning af
et ornamentbælte, der består af skråtstillede
furebundter, der forløber hele vejen om-
kring karrets overdel, blot afbrudt af tre små,
x-formede hanke med kraftigt udsvajede fæs -
 ter. Opadtil afsluttes ornamentbæltet af en lav,
vandret liste med lodrette til skrå indsnit, og
umiddelbart herover ses knækket til den af-
pløjede hals. Bevaret højde: 26 cm. Bugdia-
meter: 35,5 cm. Bunddiameter: 15,0 cm. B,
næppe sent i perioden. 

AN 1b: Lerkarskår, et lille sideskår i groft-
magret gods. Vægt: 4 gram. Jernalder?

AN 2: Nøgle og syl?, ophængsring af jern
med to genstande, der med forsigtighed tol-
kes som nøgle og syl (som Müller 1895 T.
134?; evt. Kokowski: 1997a type A). 

Øvrige 
Brændte ben, 1121 gram, særlig svagt brændt
(grad 0-2), fra en voksen kvinde, alders-
gruppe adultus. 

AN

Gravklynge: 1
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: B
AOT-værdi: 2 

AN

AN i snit fra sydvest. Foto: Claus Madsen.
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AN 1a. Urne. Foto: Jens Gregers Aagaard & Jørgen Nielsen. 
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AN 1a. Urne. Foto: Jens Gregers Aagaard & Jørgen Nielsen. 
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Fund 
AP 1: Urne. Lerkar, bundskårflage og de ne-
derste cm af helt afpløjet, tyndvægget, fint-
magret lerkar med delvis sortglittet yderside.
I afpløjningsniveau havde karret en diameter
på 27 cm. C.

AP 2: Benkam, tandfragmenter fra benkam.
Hertil bronzenitte med hvælvet hoved. (B)-
C. 

Øvrige 
Brændte ben, 514 gram, svagt til moderat
brændt, fra voksent individ, aldersgruppe
adultus. Usikkert køn. 
Trækul, under 1 gram.

AP

Gravklynge: 3 
Type: Urnegrav (el. urnebrandgrube)
Bevaringskategori: 3 
Datering: C
AOT-værdi: 2

AP

Kraftigt afpløjet urne, bevaret i få cm’s høj-
de. Urnen var nedsat i en meget snæver gru-
be direkte i undergrundsleret. Ud fra sydsi-
den af urnen bredte sig et noget uregelmæs-
sigt fyldskifte af sort trækulfarvet fyld. Fyld-
skiftet strakte sig ca. 35 cm mod syd, mens
bredden øst-vest var ca. 48 cm; grænserne var
noget diffuse og dybden kun få cm. Fylden
må antages at stamme fra et ligbål. 

Urnen var nedsat i en snæver fladbundet
nedgravning. Fylden i urnen bestod af gråsort
ler, iblandet brændte ben. Ved sortering af
gravfylden fandtes fragmenter af en benkam
og en bronzenitte. På grund af mangelfuld do-
kumentation fra undersøgelsen kan gravens
primære bestemmelse som urnegrav ikke
afgøres med sikkerhed. Tilstedeværelsen af så-
kaldt bålfyld uden om urnen kan tyde på, at
der er tale om en urnebrandgrube. 
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AQ 1c: Lerkarskår, kraftigt sekundært
brændt, ca. 3 cm stort skår af tykvægget, fint-
magret kar. På ydersiden ses smalle, lodret-
te furer. Vægt: 4 gram. C.

AQ 1d: Lerkarskår, to små kraftigt sekundært
brændte og indtil 2,7 cm store sideskår i groft-
magret oldtidsgods, evt. fra samme kar. Vægt:
3 gram.

AQ

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav (med låg?)
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 3    

AQ

Afpløjet urne, bevaret i ca. 8 cm’s højde. Ned-
gravningen kunne kun meget svagt erkendes
ganske tæt ind til karret som en snæver, flad-
bundet farvning. 

Fylden i urnen bestod af gråsort ler. I top-
pen var fylden iblandet få brændte ben, men
disse tiltog i koncentration ned gennem kar-
ret. Ved sortering af urnefylden fandtes glas,
jernnitter og fragmenter af en benkam. 

Fund 
AQ 1a: Urne, kar afpløjet i ca. 7 cm’s højde,
hvor karret havde en diameter på ca. 21 cm.
Meget tyndvægget, fintmagret, treleddet kar
med jævnt afrundet bug. Umiddelbart over
bugknækket ses fire smalle, vandrette furer,
og parallelt hermed har muligvis været en ræk-
ke af små, indborede gruber. Halsens ud-
formning og ornamentik kendes ikke. Bund-
diameter: Ca. 12 cm. C. 

AQ 2. Glasstykker. Foto: Jørgen Nielsen.

AQ 2: Glas, bæger eller perler? Et stykke
grønt og flere stykker klart, transparent glas.
Da der ikke er bevaret overflader, kan styk-
kernes oprindelse ikke bestemmes. 

AQ 3: Benkam, fragmenter af sammensat
benkam. Hertil en intakt, 0,6 cm lang jernnitte
samt fragmenter af mindst en mere.

Øvrige 
Brændte ben, 302 gram, moderat brændt, fra
voksent individ, usikkert køn og alders-
gruppe. 

AQ 1b: Låg?, skår fra halsparti af treleddet,
tyndvægget og fintmagret kar med vandret fu-
reornamentik på skulderen; mindst to af
ribberne mellem furerne har været forsynet
med skrå indsnit. På bugknækket har muligvis
været lodrette furer. En plastisk ringgrube kan
ikke placeres i forhold til den øvrige orna-
mentik, der fremtræder meget diffust. Ud-
formningen af karrets randparti og underdel
kendes ikke. Skårene kan repræsentere et låg-
kar. C3. 
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AQ 1c: Lerkarskår, kraftigt sekundært
brændt, ca. 3 cm stort skår af tykvægget, fint-
magret kar. På ydersiden ses smalle, lodret-
te furer. Vægt: 4 gram. C.

AQ 1d: Lerkarskår, to små kraftigt sekundært
brændte og indtil 2,7 cm store sideskår i groft-
magret oldtidsgods, evt. fra samme kar. Vægt:
3 gram.

AQ

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav (med låg?)
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 3    

AQ

Afpløjet urne, bevaret i ca. 8 cm’s højde. Ned-
gravningen kunne kun meget svagt erkendes
ganske tæt ind til karret som en snæver, flad-
bundet farvning. 

Fylden i urnen bestod af gråsort ler. I top-
pen var fylden iblandet få brændte ben, men
disse tiltog i koncentration ned gennem kar-
ret. Ved sortering af urnefylden fandtes glas,
jernnitter og fragmenter af en benkam. 

Fund 
AQ 1a: Urne, kar afpløjet i ca. 7 cm’s højde,
hvor karret havde en diameter på ca. 21 cm.
Meget tyndvægget, fintmagret, treleddet kar
med jævnt afrundet bug. Umiddelbart over
bugknækket ses fire smalle, vandrette furer,
og parallelt hermed har muligvis været en ræk-
ke af små, indborede gruber. Halsens ud-
formning og ornamentik kendes ikke. Bund-
diameter: Ca. 12 cm. C. 

AQ 2. Glasstykker. Foto: Jørgen Nielsen.

AQ 2: Glas, bæger eller perler? Et stykke
grønt og flere stykker klart, transparent glas.
Da der ikke er bevaret overflader, kan styk-
kernes oprindelse ikke bestemmes. 

AQ 3: Benkam, fragmenter af sammensat
benkam. Hertil en intakt, 0,6 cm lang jernnitte
samt fragmenter af mindst en mere.

Øvrige 
Brændte ben, 302 gram, moderat brændt, fra
voksent individ, usikkert køn og alders-
gruppe. 

AQ 1b: Låg?, skår fra halsparti af treleddet,
tyndvægget og fintmagret kar med vandret fu-
reornamentik på skulderen; mindst to af
ribberne mellem furerne har været forsynet
med skrå indsnit. På bugknækket har muligvis
været lodrette furer. En plastisk ringgrube kan
ikke placeres i forhold til den øvrige orna-
mentik, der fremtræder meget diffust. Ud-
formningen af karrets randparti og underdel
kendes ikke. Skårene kan repræsentere et låg-
kar. C3. 
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Forstyrret urnegrav i form af samling bund-
skår og spredte brændte ben, som lå uden no-
gen synlig orden i et ca. 50 cm stort, tilnær-
melsesvis cirkulært, gråbrunt og klægt, san-
det fyldskifte med meget diffuse grænser. Sto-
re dele af urnen var tydeligvis omrodet, og
kun urnens bund kunne erkendes in situ. Ur-
nen formodes at være ødelagt allerede i old-
tiden. De brændte ben blev optaget i en kom-
pakt masse umiddelbart over urnens bund. 

Karret var nedsat i en fladbundet ned-
gravning med fyld som i fladen. 

Fund 
AR 1a: Urne, lerkar, afpløjet underdel af tyk-
vægget, groftmagret kar, bevaret i indtil 8 cm’s
højde. Karsiden på underdelen er ret stejl, så
der kan evt. være tale om et kar af Albrectsens
(1968) T. 32. På den nederste del af ydersiden
ses sodspor. Bunddiameter: 11 cm. C. 

AR 1b: Lerkarskår, et 5,3 cm stort skår fra skul-
derpartiet af mindre, treleddet, tykvægget og
fintmagret kar med afrundet bugknæk og let
konisk hals. På skulderen ses smalle, lodrette
furer, og ved overgangen til halsen er mindst
en vandret fure. Vægt: 17 gram. C2-C3.

Øvrige 
Brændte ben, 80 gram, moderat brændt, fra
voksent individ, usikkert køn og alders-
gruppe. 

AR

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: C2-C3
AOT-værdi: 1   

AR

AR 1a. Underdel af lerkar. Foto: Jørgen Nielsen.  
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AS

Gravklynge: 1 
Type: Urnebrandgrube (våbengrav)
Bevaringskategori: 1
Datering: B2
AOT-værdi: 5    

Fund 
AS 1a: Urne, treleddet kar med afrundet
bugknæk, nærmest som Albrectsen 1956 fig.
50e. Godset er tyndvægget og relativt groft-
magret. Randen er udadfaldende, ufortykket
og lige afskåret, men dårligt bevaret. Tæt un-
der overgangen mellem skulder og hals sidder
en X-formet hank med affasede sider og tra-
pezformet tværsnit. Under denne ses en ca. 8
cm stor, indefra udpresset bukkel; en lignen-
de har været til venstre og antagelig også til høj-
re for hanken. Herfra udgår en zone af skråt-
stillede, smalle furebundter i trekantforma-
tioner. Disse er nedadtil og umiddelbart over
bugknækket afgrænset af en smal vandret

Cirkulært anlæg, 60 cm i diameter 
Nedgravningen var 13 cm dyb med lod-

rette sider og flad bund. Fylden var nederst
næsten rent, sort trækulholdigt sand, mens
den øvre del var opblandet med okkergule ler-
klumper. Ud mod den sydøstlige side og di-
rekte på grubens bund stod et stort sam-
mensunket lerkar, og ca. midt over dette lå en
skjoldbule direkte med kontakt til karret og
med spidsen opad – faktisk som et låg. I den
øvrige del af gruben fandtes talrige skårflager
fra bikar. 

Fylden i urnen bestod af gråsort ler iblan-
det små fragmenter af trækul og brændte, so-
dede ben. I bunden af urnen blev der fundet
skår fra et mindre lerbæger (AS 1c). Spyd-
spidsen AS 2 med påsiddende tekstilrester lå
over de brændte ben i urnens sydside, ori-
enteret øst-vest med døllen mod øst. Her-
under lå orienteret sydvest-nordøst skjold-
håndtagsbeslaget AS 3b, ligeledes med på-
siddende tekstilrester; dette har været over-
brudt inden nedlæggelsen i urnen. Frag-
menter af benkam AS 5 fandtes under skjold-
håndtagsbeslaget omtrent centralt i urnen.
Delvis ind over skjoldbulen i toppen af urnen
fandtes et fragment af kniven AS 4. I hvert fald
spydspidsen og skjoldhåndtagsbeslaget har til-
syneladende været indsvøbt i tekstil, måske
i flere lag, før de er lagt i toppen af urnen og
dækket af skjoldbulen. 

AS

1 : 4

N

Detail

AS 2

AS 3b

AS 3b

AS 5

AS 1a
AS 4

AS 3a 

6,58

6

2,5

7

8

6,529

11

12

AS delvis snittet fra syd med urne AS 1a og her-
over skjoldbule AS 3a. Foto: Claus Madsen. 
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AS

Gravklynge: 1 
Type: Urnebrandgrube (våbengrav)
Bevaringskategori: 1
Datering: B2
AOT-værdi: 5    

Fund 
AS 1a: Urne, treleddet kar med afrundet
bugknæk, nærmest som Albrectsen 1956 fig.
50e. Godset er tyndvægget og relativt groft-
magret. Randen er udadfaldende, ufortykket
og lige afskåret, men dårligt bevaret. Tæt un-
der overgangen mellem skulder og hals sidder
en X-formet hank med affasede sider og tra-
pezformet tværsnit. Under denne ses en ca. 8
cm stor, indefra udpresset bukkel; en lignen-
de har været til venstre og antagelig også til høj-
re for hanken. Herfra udgår en zone af skråt-
stillede, smalle furebundter i trekantforma-
tioner. Disse er nedadtil og umiddelbart over
bugknækket afgrænset af en smal vandret

Cirkulært anlæg, 60 cm i diameter 
Nedgravningen var 13 cm dyb med lod-

rette sider og flad bund. Fylden var nederst
næsten rent, sort trækulholdigt sand, mens
den øvre del var opblandet med okkergule ler-
klumper. Ud mod den sydøstlige side og di-
rekte på grubens bund stod et stort sam-
mensunket lerkar, og ca. midt over dette lå en
skjoldbule direkte med kontakt til karret og
med spidsen opad – faktisk som et låg. I den
øvrige del af gruben fandtes talrige skårflager
fra bikar. 

Fylden i urnen bestod af gråsort ler iblan-
det små fragmenter af trækul og brændte, so-
dede ben. I bunden af urnen blev der fundet
skår fra et mindre lerbæger (AS 1c). Spyd-
spidsen AS 2 med påsiddende tekstilrester lå
over de brændte ben i urnens sydside, ori-
enteret øst-vest med døllen mod øst. Her-
under lå orienteret sydvest-nordøst skjold-
håndtagsbeslaget AS 3b, ligeledes med på-
siddende tekstilrester; dette har været over-
brudt inden nedlæggelsen i urnen. Frag-
menter af benkam AS 5 fandtes under skjold-
håndtagsbeslaget omtrent centralt i urnen.
Delvis ind over skjoldbulen i toppen af urnen
fandtes et fragment af kniven AS 4. I hvert fald
spydspidsen og skjoldhåndtagsbeslaget har til-
syneladende været indsvøbt i tekstil, måske
i flere lag, før de er lagt i toppen af urnen og
dækket af skjoldbulen. 

AS

1 : 4

N

Detail

AS 2

AS 3b

AS 3b

AS 5

AS 1a
AS 4

AS 3a 

6,58

6

2,5

7

8

6,529

11

12

AS delvis snittet fra syd med urne AS 1a og her-
over skjoldbule AS 3a. Foto: Claus Madsen. 
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fure og opadtil af mindst tre brede, vandrette
furer. Ornamentikken fremstår som helhed
meget diffus. Karret er bevaret i 25 cm’s høj-
de, men må oprindelig have været 1-2 cm høj -
ere. Randdiameter: Ca. 10 cm. Bugdiameter:
30,7 cm. Bunddiameter: Ca. 13 cm. B2. 

AS 1b: Lerkarskår, indtil 10 cm store let til
kraftigt sekundært brændte skår af større tre-
leddet kar i tyndvægget, fintmagret gods. An-
tagelig er der tale om et hankekar, for en X-
formet hank med affasede kanter og trapez -
oidt tværsnit vurderes at høre hertil. Bug -
knækket er jævnt rundet, og randen for-
holdsvis høj og lodret, let fortykket, lige af-
skåret og let facetteret. På skulderen ses ca.
2,5 cm under overgangen skulder/hals stående
halvbuer, som er placeret på to tætstillede,
vandrette og smalle furer. Ca. 2 cm under dis-
se ses to tilsvarende furer. En massiv lerknop
med en diameter på ca. 2,5 cm formodes at
høre til dette kar, men dens placering kendes
ikke. Overgangen bund/side er jævn. Rand-
diameter: 22 cm. Bunddiameter: 12 cm. Vægt:
622 gram. B2. 

AS 1c: Lerkarskår, indtil 7 cm store, fra
mindre, meget tyndvægget og fintmagret
hankekar, der er kraftigt sekundært brændt.
Karret har haft afrundet korpus og kort, lod-
ret og ufortykket rand. Lige over bugknæk-
ket ses to tætliggende, vandrette, smalle fu-
rer, og herunder er dobbelte skråtstillede
bundter med to tilsvarende smalle furer. Der
kan have været mere ornamentik på karret;
dette kan dog ikke afklares som følge af, at
overfladen er ret opløst. Et lille fragment af
et hankefæste fra en X-formet hank hører an-
tagelig til karret. Der foreligger ingen skår fra
karrets nederste del, og det er ikke muligt at
vurdere dets oprindelige dimensioner. Vægt:
41 gram. B2.

AS 2: Spydspids (Ilkjær 1990a T. 2 eller 25).
12,8 cm lang, men døllen er fragmenteret bag-
til, så en mindre del mangler, dog næppe over
1 cm. Længden af det svajede blad er 7,1 cm.
Bladet er fladt rombisk i tværsnit (2c). Stør-
ste bredde 3 cm. Den facetterede dølle er ko-
nisk, og der ses en nitte i ægplanet. Største (be-
varede) diameter 1,1 cm. B2-C1b. 

AS 1a. Urne. Foto: Jørgen Nielsen.  
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AS 3a: Stangskjoldbule (Ilkjær 1990a T. 3b).
Den ca. 2,2 cm brede krave er flad, halsen lod-
ret og overdelen lige. Overgangen mellem
overdel og stang er relativt skarp, og dennes
diameter er ca. 1,2 cm. Bulen er bevaret i ca.
9,5 cm’s højde, men eftersom stangen er
overbrudt, kan den oprindelige højde ikke
fastslås. I kraven er huller til nitter; sådanne
er dog kun til stede i form af et par mulige,
men ikke typebestembare fragmenter. B2-
C1a.

AS 3b: Skjoldhåndtagsbeslag (Ilkjær 1990a T.
5b), fragmenteret, men oprindeligt mindst 21
cm langt. Der foreligger fragmenter af beg-
ge nitteplader, der er let trapezoide i omrids
og hver med et nittehul. Den bedst bevarede
nitteplade er ca. 3,4 cm bred. I begge nitte-
plader sidder små nitter med hvælvet hoved.
Længden på en fuldt bevaret nitte inkl. bag-
pladen viser, at den har omfattet et emne, der
inkl. grebet har været 1,2 cm tykt. Grebet har
tilnærmelsesvis parallelle langsider og er 1,6
cm bredt på midten; tværsnittet er halvcir-
kulært og uden facettering. På grebet sidder
tekstil i flere lag (se nedenfor). Stykket har
utvivlsomt været nedlagt i fragmenteret til-
stand. Dertil foreligger en 1,8 cm lang nitte
med et hoved, der er nærmest kugleformet
som følge af korrosion. Denne kan evt. have
hørt til skjoldbulen AS 3a. C1-(C2).
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AS 3a: Stangskjoldbule (Ilkjær 1990a T. 3b).
Den ca. 2,2 cm brede krave er flad, halsen lod-
ret og overdelen lige. Overgangen mellem
overdel og stang er relativt skarp, og dennes
diameter er ca. 1,2 cm. Bulen er bevaret i ca.
9,5 cm’s højde, men eftersom stangen er
overbrudt, kan den oprindelige højde ikke
fastslås. I kraven er huller til nitter; sådanne
er dog kun til stede i form af et par mulige,
men ikke typebestembare fragmenter. B2-
C1a.

AS 3b: Skjoldhåndtagsbeslag (Ilkjær 1990a T.
5b), fragmenteret, men oprindeligt mindst 21
cm langt. Der foreligger fragmenter af beg-
ge nitteplader, der er let trapezoide i omrids
og hver med et nittehul. Den bedst bevarede
nitteplade er ca. 3,4 cm bred. I begge nitte-
plader sidder små nitter med hvælvet hoved.
Længden på en fuldt bevaret nitte inkl. bag-
pladen viser, at den har omfattet et emne, der
inkl. grebet har været 1,2 cm tykt. Grebet har
tilnærmelsesvis parallelle langsider og er 1,6
cm bredt på midten; tværsnittet er halvcir-
kulært og uden facettering. På grebet sidder
tekstil i flere lag (se nedenfor). Stykket har
utvivlsomt været nedlagt i fragmenteret til-
stand. Dertil foreligger en 1,8 cm lang nitte
med et hoved, der er nærmest kugleformet
som følge af korrosion. Denne kan evt. have
hørt til skjoldbulen AS 3a. C1-(C2).
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AS 4: Kniv T. 3. To muligvis samhørende frag-
menter af kniv med konkavt rygforløb, od-
den samt bagerste del af blad og angel mang-
ler, mens et muligt fragment af anglen fore-
ligger løst. Kniven har været overbrudt før
nedlæggelsen. Bevaret længde mindst 8,6
cm. Bladets bredde 2,6 cm, tykkelsen 0,1 cm. 

AS 5: Benkam, fragmenter af kraftig trelags-
kam, muligvis med jernnitter. På dækpladen
ses kredspunktornamentik (Ilkjær 1993a:272
motiv 5). 

(AS 6): Jernstang, ca. 3 cm langt fragment af
en bøjet jernstang med kvadratisk til rombisk
tværsnit, 0,8 x 0,7 cm. Evt. kan der være tale
om et fragment af et stort, kraftigt rem-
spænde?

Øvrige 
Brændte ben, 1645 gram, svagt til moderat
brændt, fra voksent individ, aldersgruppe
adultus. Store, grove knogler, antagelig mand.  
Trækul, 26 gram.  

Tekstil: På spydspids AS 2: Over et område
på ca. 3,5 x 2,5 cm samt på enkelte mindre om-
råder kunne der iagttages meget nedbrudt
tekstil i to lag. Det nederste er i lærredsbin-
ding med en trådtæthed på ca. 9 x 9 målt over
0,5 cm. Om spinderetningen kan intet siges.
Oven på dette er rester af endnu et lag teks-
til af udstrækning ca. 0,5 x 0,5 cm. Sandsyn-
ligt vævet i 2/? kiper. Vævetæthed ca. 7 x 7
målt over 0,5 cm. Om spinderetning kan in-
tet siges. 

Tekstil: På skjoldhåndtagsbeslag AS 3b kan
iagttages et velbevaret, men totalt minerali-
seret stykke foldet tekstil af ca. 3,0 x 4,5 cm’s
udstrækning. Bindingsarten er 2/2 kiper.
Hvad der er trend eller islæt, kan ikke afgø-
res. Vævetætheden er 22-24 tråde pr. cm i beg-
ge retninger, målt over 0,5 cm. I den ene ret-
ning er trådene z-spundne, i den anden ret-
ning s-spundne. Materialet kan ikke be-
stemmes uden yderligere analyser. 

AS 3a. Stangskjoldbule. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Fyldbeskrivelse
1)  Sandet muld, pløjelag. 
2)  Som (1), ældre pløjelag. 
3)  Gråbrunt, leret sand, erosionslag. 
4)  Gråbrunt, leret sand med talrige sorte og
gråsorte trækulfarvede plamager. 
5)  Sort trækulfarvet sand med trækul, tilta-
gende sortfarvet mod bunden. 
6)  Gult ler, undergrund. 

AT

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav (med bundkar)
Bevaringskategori: 1
Datering: C1
AOT-værdi: 3    

AT

Fund 
AT 1a: Bundkar, underdel af mindre treleddet
hankekop, som har været fragmenteret alle-
rede ved placeringen i gravgruben. Karret er
tyndvægget og fintmagret, og det er vist ikke
sekundært brændt (Albrectsen 1968 T 4?).
Bugknækket er afrundet, og halsen er let udad-
faldende, lav og ufortykket. Fra bugknækket
og til tæt ved overgangen fra skulder til hals
har været fastgjort en hank med ovalt tvær snit.
Denne har antagelig været afbrudt før depo-
neringen. På overdelen ses et bånd af skifte-
vis skråtstillede bundter af smalle furer. Høj-
de: Ca. 11,5 cm. Bugdiameter: Ca. 15 cm.
Bund diameter: 7 cm. Vægt: 452 gram. C1.

Ovalt anlæg, øst-vest 95 cm og nord-syd ind-
til 90 cm. 

37 cm dyb fladbundet nedgravning med
lodrette sider. Fylden bestod i de nederste ca.
15 cm udelukkende af ligbålsrester uden
spor af brændte ben. Et mindre lerkar (AT 1a)
stod retvendt ca. midt i gruben med stand-
fladen ca. 6 cm over grubens bund. Karret var
fyldt med samme sorte fyld som i gravgrubens
nedre del. I vestlige halvdel fandtes spredte
skår samt fragment af en benkam AT 3. Der
er ikke oplysninger om brændte ben fra an-
lægget.

1 : 20
Snit

AT 1a

201

NS

201

 

1 : 20
Snit

AT 1a

201

NS

201

 

AT i snit fra øst med lerkar AT 1a. 
Foto: Claus Madsen
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Fyldbeskrivelse
1)  Sandet muld, pløjelag. 
2)  Som (1), ældre pløjelag. 
3)  Gråbrunt, leret sand, erosionslag. 
4)  Gråbrunt, leret sand med talrige sorte og
gråsorte trækulfarvede plamager. 
5)  Sort trækulfarvet sand med trækul, tilta-
gende sortfarvet mod bunden. 
6)  Gult ler, undergrund. 

AT

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav (med bundkar)
Bevaringskategori: 1
Datering: C1
AOT-værdi: 3    

AT

Fund 
AT 1a: Bundkar, underdel af mindre treleddet
hankekop, som har været fragmenteret alle-
rede ved placeringen i gravgruben. Karret er
tyndvægget og fintmagret, og det er vist ikke
sekundært brændt (Albrectsen 1968 T 4?).
Bugknækket er afrundet, og halsen er let udad-
faldende, lav og ufortykket. Fra bugknækket
og til tæt ved overgangen fra skulder til hals
har været fastgjort en hank med ovalt tvær snit.
Denne har antagelig været afbrudt før depo-
neringen. På overdelen ses et bånd af skifte-
vis skråtstillede bundter af smalle furer. Høj-
de: Ca. 11,5 cm. Bugdiameter: Ca. 15 cm.
Bund diameter: 7 cm. Vægt: 452 gram. C1.

Ovalt anlæg, øst-vest 95 cm og nord-syd ind-
til 90 cm. 

37 cm dyb fladbundet nedgravning med
lodrette sider. Fylden bestod i de nederste ca.
15 cm udelukkende af ligbålsrester uden
spor af brændte ben. Et mindre lerkar (AT 1a)
stod retvendt ca. midt i gruben med stand-
fladen ca. 6 cm over grubens bund. Karret var
fyldt med samme sorte fyld som i gravgrubens
nedre del. I vestlige halvdel fandtes spredte
skår samt fragment af en benkam AT 3. Der
er ikke oplysninger om brændte ben fra an-
lægget.
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Snit

AT 1a
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1 : 20
Snit

AT 1a
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AT i snit fra øst med lerkar AT 1a. 
Foto: Claus Madsen
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AT 1b: Lerkarskår, ca. 15 indtil 8,8 cm store,
men generelt mindre, skår fra treleddet og me-
get tyndvægget kar (Albrectsen 1968 T. 3).
Godset er fintmagret, og skårene er kraftigt
sekundært brændt. Bugknækket er ret skarpt,
og randen meget kort og lodret. Der foreligger
ingen hankeskår, men en sådan har antagelig
været på karret. Bundskår er heller ikke re-
præsenteret. På nær et glat bælte under ran-
den er hele overdelen dækket af parallelle, ho-
risontale, smalle furer. Højde: Ca. 9 cm.
Randdiameter: 9 cm. Vægt: 109 gram. C1. 

AT 1c: Lerkarskår, syv indtil 10 cm store, kraf-
tigt sekundært brændte skår fra tykvægget og
groftmagret kar. Karret har vist haft kugle-
formet korpus og kort, lodret og let fortyk-
ket, uregelmæssig rand. Fra denne og til
skulderen er fastgjort en båndformet hank
med let udvidede fæsteender og rundovalt
tværsnit. Der er tilsyneladende ingen skår fra
karrets underdel, og i hvert fald ikke fra bund-
partiet. Randdiameter: Ca. 12 cm. Vægt: 154
gram. B-C. 

AT 1d: Lerkarskår, let sekundært ildpåvirket
randskår fra kar med høj, udadfaldende og lige
afskåret rand. Karret er fintmagret. Evt. ind-
blandet fra en anden grav? Vægt: 8 gram. C. 

AT 2: Syl/ildstål? 1,9 cm lang, spinkel jern-
stang med kvadratisk tværsnit, tilspidset i den
ene ende, afbrækket i den anden.

AT 3: Benkam, fragmenter af sammensat ben-
kam med jernnitter. 

Øvrige 
Trækul, 80 gram.
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Fund 
AV 1: Urne, bundskårflage af fintmagret, tyk-
vægget lerkar, der er bevaret i indtil ca. 3 cm’s
højde. Bunddiameter: Ca. 11 cm. B-C. 

Øvrige 
Brændte ben, ej bestemt. 

AVAV

Gravklynge: 1 
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: B-C
AOT-værdi: 1   

Stærkt afpløjet urne, hvor kun bunden var
fragmentarisk bevaret. Kun ganske få brænd-
te benstumper kunne iagttages. Nedgrav-
ningen fremtrådte som en diffus, lys brungrå
aftegning med en diameter på ca. 30 cm. Ned-
gravningsfylden bestod af finkornet sand. 
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Fund 
AV 1: Urne, bundskårflage af fintmagret, tyk-
vægget lerkar, der er bevaret i indtil ca. 3 cm’s
højde. Bunddiameter: Ca. 11 cm. B-C. 

Øvrige 
Brændte ben, ej bestemt. 

AVAV

Gravklynge: 1 
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: B-C
AOT-værdi: 1   

Stærkt afpløjet urne, hvor kun bunden var
fragmentarisk bevaret. Kun ganske få brænd-
te benstumper kunne iagttages. Nedgrav-
ningen fremtrådte som en diffus, lys brungrå
aftegning med en diameter på ca. 30 cm. Ned-
gravningsfylden bestod af finkornet sand. 
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Diffust gråbrunt, ovalt fyldskifte, nord-syd 75
cm, øst-vest 55 cm. Centralt i fyldskiftet stod
et afpløjet og noget sammentrykket lerkar. 

Karret var nedsat i meget diffus, indtil 5
cm dyb nedgravning med fyld som i fladen.
Centralt heri stod underdelen af et afpløjet kar.
Fylden i urnen bestod af gråbrunt, let leret
sand med brændte ben.

BA

BGravklynge: 3 
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: B2-C1
AOT-værdi: 1    

BA

BA i snit fra øst. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

BA 1. Tykke madskorper på indersiden af urnen.
Foto: Jørgen Nielsen. 

Fund 
BA 1: Urne, stort, tykvægget og groftmagret,
treleddet lerkar, antagelig med afrundet
bugknæk. Bevaret i ca. 8 cm’s højde og med
en diameter på ca. 20 cm. Randen er kort, lod-
ret og tynd i forhold til karvæggen. Antage-
lig Albrectsen (1968) T. 2, men vist uden hank.
Foden er afsat. På karrets yderside ses sod-
spor på den nedre del og på indersiden mad-
skorper. Bunddiameter: 14 cm. B2-C1. 

Øvrige 
Brændte ben, 26 gram, hårdt brændt.  
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Fyldbeskrivelse
1)  Mørkbrunt, let leret sand med lidt
brændte ben og oldsager. 
2)  Lyst brunt, let leret sand med lidt
brændte ben, antagelig bioturberet fra (1). 
3)  Gult til rødbrunt sand, undergrund. 

BC

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav (våbengrav)
Bevaringskategori: 1
Datering: B2
AOT-værdi: 5  

BC
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under lå fragmenter af den antagelig før
gravlæggelsen sønderbrudte ragekniv BC 4.
Oven på disse lå en nord-syd-orienteret lan-
sespids BC 2 med odden mod nord. 

Skårmaterialet fra BC 1b har så stor lig-
hed med skårene EQ 1b i form, dimensioner,
magring og sekundær brænding, at det er
overvejende sandsynligt, at de stammer fra
samme kar. Da det kan udelukkes, at en sam-
menblanding har fundet sted efter udgrav-
ningens afslutning, må skårene være deponeret
i to forskellige grave med en indbyrdes afstand
på 9 m. 

Fund 
BC 1a: Lerkarskår, ca. 40 indtil 13 cm store,
men generelt dog mindre skår fra større, tre-
leddet, tykvægget og fintmagret kar. Der fo-
religger skår fra hele karret; randen er dog kun
repræsenteret ved to mindre skår. Skårene er
sekundært brændt i varierende grad. Karret
har haft let sammentrykt, kugleformet kor-
pus med lodret, lige afskåret og ufortykket
rand. På det afrundede bugknæk har været to
brede, parallelle og meget lave vandrette fu-
rer. Herover ses rester af en større cirkulær
grube eller ringgrube, der er omgivet af
prikker. Muligvis har der her ved siden af væ-
ret brede og meget lave, let skrå furebundter.
Bunddiameter: 14 cm. Vægt: 925 gram. B. 

BC 1b: Lerkarskår, ca. 40 indtil ca. 10 cm sto-
re, men for størstedelens vedkommende me-
get mindre skår fra treleddet, tyndvægget og
fintmagret kar. Skårene er kraftigt sekundært
brændt, og de repræsenterer kun karrets
overdel. Karret har haft let sammentrykket
kugleformet korpus med afrundet bugknæk
og let udadfaldende, svagt fortykket rand med
smalle facetter. Overdelen er ornamenteret
med zoneopdelte bælter, der øverst består af
to smalle furer med en prikrække imellem,
herefter et glat parti, derunder en smal fure,
som udgør den øvre grænse på et bånd af skif-
tevis skråtstillede furebundter. Dette afslut-
tes nedadtil af to smalle furer, der er anbragt
på bugknækket. På et mindre skår ses en ring-
grube med forhøjet midterparti; en afrundet
fordybning i den glatte zone på karrets over-
del kan angive, at det er her, ringgruben el-
ler ringgruberne har været placeret. En lille
skårstump i samme gods som ovenstående,
men hvis overflade er helt omdannet af den
sekundære brænding, kan udgøre rester af en

Gravgruben fremstod som en uregel-
mæssig og noget diffus indtil 45 cm dyb ned-
gravning. Centralt på gravbunden sad i na-
turligt leje en lodretstående, ca. 40 cm stor
sten, som har generet ved etableringen af gru-
ben. Dette var givet skyld i den uregelmæs-
sige gravbund.

Spredt i fylden af sydlige halvdel fandtes
keramik, brændte ben og trækul; enkelte sted-
er i fladen kunne ses koncentrationer af ke-
ramik. I området nord for den jordfaste sten
på gravbunden fandtes en koncentration af
jerngenstande. Øverst og orienteret nordvest-
sydøst lå skjoldhåndtagsbeslag BC 3b. Her-

Nærmest rektangulært fyldskifte, nordøst-
sydvest 150 cm, nordvest-sydøst 110 cm. Fyl-
den var centralt mørkbrunt til brunt sand i en
nordøst-sydvestorienteret ca. 125 x 85 cm stor
plamage. Dette centrale område udgjorde
selve gravgruben. Heri fandtes trækul i store
stykker, brændte ben og lerkarskår. Centralt
i anlæggets overflade fremkom en fragmenteret
skjoldbule (BC 3a). I periferien var fylden
mere lys brun til brun med brændte ben. Den-
ne zone skal antagelig opfattes som dyrefor-
styrrelser og udsivninger fra anlæggets centrale
del, og den gjorde anlægget vanskelig at ad-
skille fra den øst herfor liggende grav DY. 

BC i snit fra syd. Bemærk den jordfaste sten, der
har begrænset nedgravningen. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

BC. Bundniveau fra nord med lansespids BC 2 og
skjoldhåndtagsbeslag BC 3b. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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hank, hvis form ikke kan rekonstrueres.
Randdiameter: 14 cm. Vægt: 106 gram. Skå-
rene hører med næsten fuldstændig sikkerhed
til samme kar som EQ 1b; det har dog ikke
været muligt at sammensætte skår fra de to
forskellige anlæg. B2/C1.

BC 1c: Lerkarskår, et lille bund/sideskår fra
fintmagret kar med afsat fod, men næppe fra
BC 1b. Skåret kan evt. stamme fra et fodbæ-
ger, som ikke med sikkerhed er repræsente-
ret i materialet med andre skår. Godset har
dog så stor lighed med BC 1b, at der blandt
disse kan være skår fra samme kar. Bunddia-
meter: 10 cm. Vægt: 5 gram. 

BC 2: Lansespids (Ilkjær 1990a T. 3). Læng-
de 15,3 cm, heraf udgør døllen ca. 6,3 cm. Det
2,8 cm brede blad har rette sider, og over-
gangen til døllen er jævn. Bladets tværsnit er
fladt rombisk (tværsnit 2c). Den svagt koni-
ske dølles diameter ved basis er 1,8 cm, hvor
tværsnittet er cirkulært. Mod bladet er det
mere rombisk. Der ses et sæt nittehuller i æg-
planet; dele af en nitte sidder endnu in situ.
B1-C1b. 

BC 3a: Skjoldbule (Ilkjær 1990a T. 2 eller 3).
Den flade krave er 2,3 cm bred, og på dennes
underside ses drivningsspor. Heri ses et en-
kelt nittehul med isiddende rester af stilken.
Den 2,5 cm høje hals er lodret. Da afslut-
ningen på overdelen ikke er bevaret, kan styk-
ket ikke bestemmes mere præcist. Ca. 1/3 af
bulen er til stede, og eftersom denne frem-
træder meget velbevaret, må bulen være de-
poneret i graven som fragment. Oprindelig
diameter ca. 15 cm. B2-C1a. 

BC 3b: Skjoldhåndtagsbeslag (Ilkjær 1990a T.
1). Enderne er delvis bukket opad og ind mod
midten. Nuværende længde 15,6 cm, men den
oprindelige længde må have været 19-20 cm.
Grebets bredde 2,4 cm og tværsnittet halv-
cirkulært. Grebet er dog let fladbanket. I beg-
ge nitteplader ses to nitter med halvkugle-
formet hoved med en diameter på 1,3 cm (Zie-
ling 1989 T. F el. G). Nitterne er fastholdt med
kvadratiske nitteplader med et tværmål på ca.
1 cm. B1.

BC 3a. Drivningsspor på bagsiden af skjoldbulen. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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BC 3c: Nitteplade, cirkulær, 1,0 cm i diame-
ter og 0,2 cm tyk. Heri sidder overbrækket
stilk af nitte. Fra skjoldudstyr? 

BC 4: Ragekniv, halvmåneformet og frag-
menteret. Største fragment 4,2 cm langt og 4
cm højt. Lidt over halvdelen af kniven er til
stede, og kniven har antagelig været overbrudt
før nedlæggelsen. Under ryggen har der mu-
ligvis været en gennemboring (Norling-
Christensen 1954 T. 2,1). 

BC 5: Rembeslag eller remskyder? Tre ind-
til 1,6 m lange fragmenter af ca. 0,4 cm bredt
jernbånd. To af stykkerne er bukket omkring
i den ene ende, så de kan formodes at have
omfattet en spinkel rem. Dennes bredde kan
imidlertid ikke fastslås. 

Øvrige 
Brændte ben, 52 gram, svagt til moderat
brændt, fra voksent individ. 
Ildskørnet flint, 3. grad, ca. 100 stk., største
stykke 3 cm. Vægt: 76 gram. 
Trækul, 27 gram; ved gennemgang heraf er der
påvist plantedele fra knoldet draphavre
(Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum). 

BC. 76 gram ildskørnet flint. 
Foto: Jørgen Nielsen.
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BD

Gravklynge: 3 
Type: Urnegrav (med låg)
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 1           

BD

Lettere afpløjet lerkar; omkring urnen kun-
ne der ikke spores nogen nedgravning. Kar-
ret var nedgravet i erosionslaget og stående
direkte på undergrundens overflade ca. 20 cm
vest for BX. Over urnen har stået et omvendt
kar som låg; heraf var nu kun randpartiet be-
varet (BD 1b). 

Fylden i urnen bestod af mørk brungråt
sand i de øverste 5 cm og gråbrunt, leret sand
nedefter. De brændte ben forekom overvejende
i de øverste 5 cm, og her lå de tæt pakket. BD i fladen. Inde i urnen BD 1a ses flager af

lågkarret BD 1b. Foto: Mogens Bo Henriksen. 
BX og BD (t.h.) i snit fra syd. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Fyldbeskrivelse
1)  Gråbrunt, sandet ler. Erosionslag. 
2)  Gulbrunt, sandet ler. Undergrund. 
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Fyldbeskrivelse
1)  Gråbrunt, sandet ler. Erosionslag. 
2)  Gulbrunt, sandet ler. Undergrund. 
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Fund 
BD 1a: Urne, mindre treleddet, tyndvægget
og fintmagret lerkar, bevaret i ca. 14 cm høj-
de, hvor det har en diameter på ca. 25 cm (Al-
brectsen 1968 T. 37-39). På det jævnt afrun-
dede bugknæk sidder kraftige lodrette vulster;
i samme område kan et enkelt skår med en lav,
oval fordybning have siddet. Et lille skår med
vandret affuring synes at vise, at halsen har
været udsmykket med dette mønster. C3. 

BD 1b: Låg: Få skår fra halspartiet af større,
fintmagret og treleddet kar (Albrectsen 1968
T. 37-39). Den koniske hals er dækket af smal-
le, vandrette og lave furer. På karrets skulder
og altså direkte under den vandrette fureor-
namentik har der i hvert fald ét sted været et
lodret bundt af smalle furer og måske andre
plastiske ornamenter. C3. 

BD 1c: Lerkarskår, fem indtil 5 cm store skår
af tykvægget, fintmagret kar, ej sekundært
brændt. Skårene har næsten alle friske brud-
flager, der kan være fremkommet ved afrøm-
ningen, og det kan ikke udelukkes, at de er ind-
blandet i den forbindelse. Vægt: 37 gram. 

Øvrige 
Brændte ben, 28 gram, moderat brændt.
Køn og alder ikke bestemmelig. 
Makrofossiler.* 
Trækul, under 1 gram.
Afslag.
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BE

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav 
Bevaringskategori: 1
Datering: B2
AOT-værdi: 3          

BE

Diffust rundovalt fyldskifte. Øst-vest mål-
te anlægget 135 cm, nord-syd 110 cm. Cen-
tralt i fyldskiftet var et mørkere parti, nord-
syd 95 cm, øst-vest 90 cm bestående af grå-
brunt, trækulholdigt spættet sand. Dette
område må regnes for selve gravgruben. 

Gravgruben fremtrådte som en skarpt af-
grænset, indtil 30 cm dyb, fladbundet ned-
gravning, noget diffus mod øst. Fylden bestod
øverst af gråbrunt til sortbrunt spættet og
trækulholdigt sand. Nederst og langs vest-
kanten var fylden sort, trækulholdigt sand
med store stykker keramik. Spredt i fylden af
den centrale, mørke zone, dog med tendens
til koncentration i midten, fremkom keramik,
trækul, brændte ben, ildskørnet flint og fle-
re jerngenstande. I den sydvestlige del af gra-
vens centrale område lå remspændet BE 2.
Saksen BE 3 har utvivlsomt været sønder-
brudt før deponeringen, idet et større styk-
ke fandtes alene nordligt i gravgruben, mens
flere mindre stykker lå mere centralt i gruben
indtil 35 cm herfra. 

BE i fladen fra øst. 
Foto: Charlotta M. Lindblom. 

BE i snit fra syd. 
Foto: Charlotta M. Lindblom. 
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Fyldbeskrivelse
1)  Spættet, gråbrunt, trækulholdigt sand. 
2)  Kraftigt spættet, gulbrunt til gråbrunt sand. 
3)  Spættet, gråbrunt sand. 
4)  Sortbrunt til sort, trækulholdigt sand. 
5)  Spættet, gulbrunt sand, undergrund.  
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BE i snit fra syd. 
Foto: Charlotta M. Lindblom. 
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Fyldbeskrivelse
1)  Spættet, gråbrunt, trækulholdigt sand. 
2)  Kraftigt spættet, gulbrunt til gråbrunt sand. 
3)  Spættet, gråbrunt sand. 
4)  Sortbrunt til sort, trækulholdigt sand. 
5)  Spættet, gulbrunt sand, undergrund.  
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Fund 
BE 1a: Lerkarskår, ca. 50 indtil 14 cm store
sekundært til kraftigt sekundært brændte skår
af toleddet, rundbuget og groftmagret kar med
fortykket, lige afskåret rand. Der er skår fra
hele karret i materialet, således hele bunden.
Ca. 1 cm under randen sidder en lav, vandret
liste, som er dekoreret med prikindstik. På et
sideskår ses et kort forløb af en tilsyneladende
vandret række af prikindstik, men hvor den-
ne har været placeret, kan ikke afgøres.
Randdiameter: Ca. 16 cm. Bunddiameter: 11,5
cm. Vægt: 890 gram. B.

BE 1b: Lerkarskår, ca. 30 indtil 8 cm store skår
fra mindre tyndvægget, fintmagret og tre-
leddet hankekar. Karret er sekundært til
kraftigt sekundært brændt, og der er skår fra
hele karret i materialet. Korpus er fladtrykt
kugleformet, randen kort, lodret og fortyk-
ket. Tæt under denne og antagelig til
bugknækket har været fastgjort en X-formet
hank med linseformet tværsnit. Under bun-
den ses en lav standring. Antagelig med ud-
gangspunkt i det øvre hankefæste har der væ-
ret fire smalle, vandrette furer, og under dis-
se er skiftevis skråtstillede furebundter. Rand-
diameter: Ca. 11 cm. Vægt: 154 gram. B2. 

BE 1c: Lerkarskår, et 4 cm stort skår fra hal-
sen af treleddet, tyndvægget og fintmagret kar.
Karret har vistnok haft lodret hals, og skåret
er muligvis let sekundært brændt. Øverst på
skulderen ses to smalle, vandrette furer.
Vægt: 5 gram. B-C. 
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BE 1d: Lerkarskår, et 6 cm stort randskår fra
tykvægget, groftmagret og halvsfærisk skål
med lige afskåret, ufortykket rand. Skåret er
muligvis let sekundært brændt; på ydersiden
ses sodspor. Vægt: 23 gram. B-C. Det skal be-
mærkes, at skåret har friske brudflader, og at
det fandtes ved den maskinelle fremgravning
af anlægget, og det kan ikke helt udelukkes,
at det er indblandet ved den lejlighed. 

BE 2: Remspænde af jern, D-formet med be-
varet torn. Højde: 4,7 cm, bredde 3,2 cm.
Rammens tværsnit er nærmest ovalt (Mady-
da-Legutko 1986 T. D1) B1a-C2, især B2. 

BE 3: Saks, meget fragmenteret, utvivlsomt
allerede før deponeringen. Oprindeligt ca. 17
cm lang; heraf udgør bøjledelen ca. 10 cm
(Knaack 1978 T. 1b). Bladene er 1,8 cm bre-
de. Langs bladenes ryg er der indgraveret én,
stedvis to konturlinier. En sådan dobbeltlinie
følger også kanten på bøjlens bredeste sted.

Øvrige 
Brændte ben.*
Trækul, 211 gram, heraf er 100 stk. vedbe-
stemt: 
Bøg (Fagus silvatica): 99 stk. fra grene og kvi-
ste, ikke over 10 cm. En del med kollapset ved.
Hassel (Corylus avellana): 1 stk. 
Ildskørnet flint: 4 stk. indtil 5,5 cm store, ild-
skørnet 2. grad. Vægt: 22 gram. 6 stk. ild-
skørnet 3. grad, største stykke 2 cm. Vægt: 3
gram. 
Sten, 5 cm lang og ægformet uden synlige
slidspor.  
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BE 1d: Lerkarskår, et 6 cm stort randskår fra
tykvægget, groftmagret og halvsfærisk skål
med lige afskåret, ufortykket rand. Skåret er
muligvis let sekundært brændt; på ydersiden
ses sodspor. Vægt: 23 gram. B-C. Det skal be-
mærkes, at skåret har friske brudflader, og at
det fandtes ved den maskinelle fremgravning
af anlægget, og det kan ikke helt udelukkes,
at det er indblandet ved den lejlighed. 

BE 2: Remspænde af jern, D-formet med be-
varet torn. Højde: 4,7 cm, bredde 3,2 cm.
Rammens tværsnit er nærmest ovalt (Mady-
da-Legutko 1986 T. D1) B1a-C2, især B2. 

BE 3: Saks, meget fragmenteret, utvivlsomt
allerede før deponeringen. Oprindeligt ca. 17
cm lang; heraf udgør bøjledelen ca. 10 cm
(Knaack 1978 T. 1b). Bladene er 1,8 cm bre-
de. Langs bladenes ryg er der indgraveret én,
stedvis to konturlinier. En sådan dobbeltlinie
følger også kanten på bøjlens bredeste sted.

Øvrige 
Brændte ben.*
Trækul, 211 gram, heraf er 100 stk. vedbe-
stemt: 
Bøg (Fagus silvatica): 99 stk. fra grene og kvi-
ste, ikke over 10 cm. En del med kollapset ved.
Hassel (Corylus avellana): 1 stk. 
Ildskørnet flint: 4 stk. indtil 5,5 cm store, ild-
skørnet 2. grad. Vægt: 22 gram. 6 stk. ild-
skørnet 3. grad, største stykke 2 cm. Vægt: 3
gram. 
Sten, 5 cm lang og ægformet uden synlige
slidspor.  
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Fyldbeskrivelse
1)  Mørkbrunt, leret sand med enkelte
brændte ben, lerkarskår og trækulnister. 
2)  Spættet, brunt ler med enkelte stykker
brændt ben, antagelig hidrørende fra (1). 
3)  Ler, undergrund.

Nærmest rektangulært, brunt og spættet
fyldskifte med trækulnister og enkelte brænd-
te benstumper samt keramik. Nord-syd 110
cm, øst-vest 90 cm. Centralt i dette sås en oval
plamage med mørkbrunt, leret sand med en-
kelte brændte ben, keramik og trækulnister.
Centralt heri stod selve urnen, bevaret i ca. 15
cm’s højde. De brændte ben og lerkarskår i
området uden om selve graven hidrører an-
tagelig fra dyreaktiviteter. 

Uden om selve karret var en ganske snæ-
ver nedgravning, ikke meget større end karret.
Nedgravningen skar gennem erosionslaget
og et stykke ned i undergrunden. Fylden i ned-
gravningen var mørkbrunt, leret sand med en-
kelte brændte ben, lerkarskår og trækulnister.

Fylden i karret bestod af brungråt, leret
sand, og den var meget homogen fra top til
bund. De nederste 4 cm af fylden bestod af
en tæt pakning af brændte ben. Ved sortering
af de brændte ben fremkom to jernnitter og
et fragment af en benkam. 

Fund 
BF 1: Urne, afpløjet underdel af stort treleddet
lerkar, bevaret i indtil 15 cm’s højde. I felten
kunne bugdiameteren måles til ca. 30 cm (Al-
brectsen 1968 T. 39). Godset er relativ tynd-
vægget, fintmagret og sortbrændt. Fra det
jævnt afrundede bugknæk og op over skul-
deren ses brede, flade og lodrette furer, der på
den koniske hals afløses af tilsvarende vand-
rette. Randpartiets udformning kendes ikke.
Bunddiameter: 15 cm. C3. 

BF 2: Benkam, fragmenter af sammensat ben-
kam; på dækpladen fin stregornamentik, der
dog ikke danner bestembart mønster. Hertil
to spinkle jernnitter, hhv 0,6 cm og 0,7 cm lan-
ge.

BF

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 2   

BF

BF frilagt i fladen. Foto: Mogens Bo Henriksen. BF i snit fra nord. Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Øvrige 
Brændte ben, 254 gram, moderat brændt, fra
voksent, yngre individ (adultus), usikkert køn.                          
Dyreknogler. 
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Fyldbeskrivelse
1)  Homogent, mørkbrunt, lerblandet
sand. Erosionslag?
2)  Gult, lerblandet sand. Undergrund.

I homogent, mørkbrunt, lerblandet sand
stod in situ få bundskår og de allernederste
cm af et afpløjet og knust lerkar med lidt
brændte ben. Ingen klare nedgravningsspor
kunne erkendes, men karret har antagelig, som
urnen DW 1, der var placeret ca. 50 cm syd-
øst herfor, været nedsat i erosionslaget. Jord-
fæstegraven DÅ var nedgravet umiddelbart
sydvest for BG, uden at den relative stratigrafi
mellem urnegravene og jordfæstegraven kun-
ne afklares. 

Fund 
BG 1: Urne, underdel af lerkar, der er beva-
ret i ca. 5 cm’s højde. Karret er tyndvægget,
men groftmagret. Ydersiden er aftørret og
åben i strukturen. På inder- såvel som yder-
siden ses sodspor og madskorpe. Bunddia-
meter: 10 cm. B-C.  

Øvrige 
Brændte ben, 13 gram, moderat brændt,
sandsynligvis fra voksent, yngre individ. 
Dyreknogler. 

BG

Gravklynge: 1 
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: (B)-C
AOT-værdi: 1    

BG
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Fyldbeskrivelse
1)  Homogent, mørkbrunt, lerblandet
sand. Erosionslag?
2)  Gult, lerblandet sand. Undergrund.

I homogent, mørkbrunt, lerblandet sand
stod in situ få bundskår og de allernederste
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Fund 
BH 1: Urne, underdel af stærkt afpløjet, tre-
leddet, fintmagret lerkar med kort, let udad-
faldende og ufortykket rand. Bevaret i ca. 4
cm højde og med en diameter på ca. 16 cm
(Albrectsen 1968 T. 38). Bugknækket er af-
rundet og halsen konisk. Fra bugknækket og
op over skulderen ses bundter af smalle, lod-
rette furer, afvekslende med lodrette rækker
af indtrykte, cirkulære gruber. Den koniske
hals har været dækket af smalle, vandrette fu-
rer. C3.

Stærkt afpløjet lerkar, der stod nærmest cen-
tralt i et diffust, cirkulært, spættet, gult og grå-
brunt fyldskifte, bestående af sandet ler.
Nord-syd ca. 40, øst-vest ca. 50 cm. 

Nedgravningen til karret var et indtil 13
cm dybt diffust fyldskifte, og der var mulig-
vis snarere tale om nedsivninger end egent-
lige nedgravningsspor. 

BH

Gravklynge: 2 
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: C3
AOT-værdi: 1      

BH

Øvrige 
Brændte ben, 16 gram, moderat brændt, fra
menneske. 
Dyreknogler. 
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Afpløjet lerkarunderdel, hvis østlige og syd-
vestlige del fandtes in situ, mens resten af kar-
ret var bortgravet ved etablering af en grøft
umiddelbart vest herfor i middelalder/nyere
tid. Det bortgravede materiale fandtes på se-
kundært leje i grøften. 

Selve karret stod nedgravet i en ganske
snæver nedgravning med fyld bestående af
mørkbrunt, sandet ler. Fylden i urnen bestod
af gulbrunt til gråbrunt, leret sand. Karrets ne-
derste 7 cm var pakket med brændte ben, og
koncentrationen tiltog nedadtil. Ved sortering
af de brændte ben fremkom en glasspillebrik
BI 2 og bjørneklo BI 3.

Fund 
BI 1a: Urne, underdel af stort, afpløjet, tre-
leddet lerkar (antagelig Albrectsen 1968 T. 39).
Karret er bevaret i ca. 15 cm højde og målte
ca. 40 cm i diameter i afpløjningsniveau. Gods-
 et er tykvægget og fintmagret, og karret har
let markeret standring. På karrets skulder ses
bundter af smalle og lave furer, og mellem dis-
se er klynger af ca. 1,3 cm brede, lave og cir-
kulære gruber og vistnok enkeltstående ca.
knap 3 cm store tilsvarende gruber. På kar-
rets koniske hals ses smalle, vandrette furer.
Bunddiameter: 20 cm. C3.

BI 1b: Lerkarskår, et 3 cm stort randskår af
tyndvægget, fintmagret og treleddet kar, an-
tagelig lille hankekar. Randen er tynd, udad-
faldende og lige afskåret. Karret er oxideret
brændt, evt. som følge af let sekundær ild-
påvirkning. Vægt: 3 gram. C. 

BI 2: Spillebrik, halvsfærisk og af blåt, trans-
parent glas. Ildpåvirket, men ikke deforme-
ret. Diameter: 1,4 cm. Højde: 0,6 cm.

BI 3: Bjørnekløer, tre fragmenterede bjør-
nekløer. Kun det ene stykke har bevaret le-
dende, og denne er ikke gennemboret. 

Øvrige 
Brændte ben, 1051 gram, moderat brændt, fra
ældre individ (maturus), usikkert køn. 
Trækul, 5 gram.
Dyreknogler. 

BI

Gravklynge: 2 
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 3         

BI

BI i snit fra syd. Mod vest ses forstyrrelse fra
yngre grøft. Foto: Birgitte Fløe Jensen. 

BI 2. Glasspillebrik.
Foto: Jørgen Nielsen. 

BI 3. Bjørnekløer. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Afpløjet lerkarunderdel, hvis østlige og syd-
vestlige del fandtes in situ, mens resten af kar-
ret var bortgravet ved etablering af en grøft
umiddelbart vest herfor i middelalder/nyere
tid. Det bortgravede materiale fandtes på se-
kundært leje i grøften. 

Selve karret stod nedgravet i en ganske
snæver nedgravning med fyld bestående af
mørkbrunt, sandet ler. Fylden i urnen bestod
af gulbrunt til gråbrunt, leret sand. Karrets ne-
derste 7 cm var pakket med brændte ben, og
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parent glas. Ildpåvirket, men ikke deforme-
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dende, og denne er ikke gennemboret. 

Øvrige 
Brændte ben, 1051 gram, moderat brændt, fra
ældre individ (maturus), usikkert køn. 
Trækul, 5 gram.
Dyreknogler. 

BI

Gravklynge: 2 
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 3         

BI

BI i snit fra syd. Mod vest ses forstyrrelse fra
yngre grøft. Foto: Birgitte Fløe Jensen. 
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Fund 
BK 1: Urne, helt afpløjet lerkarunderdel, højst
bevaret i 1 cm’s højde, fra tyndvægget, fint-
magret kar med sortglittet overflade. Over-
gangen mellem bund og side er meget diffus.
C, evt. senere del?  

Helt nedpløjet urnegrav, kun bestående af ca.
10 bundskår, der fandtes i en ca. 15 cm stor
plamage in situ på undergrundens overflade.
Ingen brændte ben fandtes i tilknytning til
skårene. 

BK

Gravklynge: 3 
Type: Urnegrav? 
Bevaringskategori: 3
Datering: C2-C3?
AOT-værdi: 1       

BK

BK. Få bundskår fra urnen stående in situ på
undergrundens overflade. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Fyldbeskrivelse
1)  Fedtet, gråbrunt, sandet ler = grav BL. 
2)  Fedtet, sandet ler med udvasket materia-
le fra (3). 
3)  Fedtet ler, sort til mørkbrunt = grav CY. 
4)  Gult ler. Undergrund. 

Ovalt, noget diffust fyldskifte, øst-vest 52 cm,
nord-syd 40 cm. Fylden bestod af sortbrunt,
fedtet ler med lerkarskår og trækulnister. Cen-
tralt i anlægget, der var gravet ned i ero-
sionslaget, fandtes skår. 

I den indtil 10 cm dybe fladbundede ned-
gravning lå lerkarret BL 1a i smadret tilstand
med mundingen mod syd. Fylden i ned-
gravningen var gråbrun, fedtet, sandet ler. Fyl-
den i den bevarede del af karret bestod af brun-
gult, sandet ler. Ca. 5 cm fra bunden af kar-
ret begyndte brændte ben at fremkomme spo-
radisk, men med en tydelig koncentration ved
bunden. Ca. 1,5 cm fra bunden fremkom frag-
menter af to glasperler. 

BL

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 2     

BL
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BL 1a

BL og CY i snit fra syd. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

BL i snit fra syd. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Fyldbeskrivelse
1)  Fedtet, gråbrunt, sandet ler = grav BL. 
2)  Fedtet, sandet ler med udvasket materia-
le fra (3). 
3)  Fedtet ler, sort til mørkbrunt = grav CY. 
4)  Gult ler. Undergrund. 

Ovalt, noget diffust fyldskifte, øst-vest 52 cm,
nord-syd 40 cm. Fylden bestod af sortbrunt,
fedtet ler med lerkarskår og trækulnister. Cen-
tralt i anlægget, der var gravet ned i ero-
sionslaget, fandtes skår. 

I den indtil 10 cm dybe fladbundede ned-
gravning lå lerkarret BL 1a i smadret tilstand
med mundingen mod syd. Fylden i ned-
gravningen var gråbrun, fedtet, sandet ler. Fyl-
den i den bevarede del af karret bestod af brun-
gult, sandet ler. Ca. 5 cm fra bunden af kar-
ret begyndte brændte ben at fremkomme spo-
radisk, men med en tydelig koncentration ved
bunden. Ca. 1,5 cm fra bunden fremkom frag-
menter af to glasperler. 

BL

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 2     
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BL og CY i snit fra syd. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

BL i snit fra syd. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Fund 
BL 1a: Urne, treleddet fingodskar (Albrectsen
1968 T. 14). Det jævnt afrundede bugknæk
sidder omtrent midt på det let skæve kar. Ran-
den er ufortykket, let facetteret og udadfal-
dende. På skulderen og akkurat ned over
bugknækket sidder brede, men lave furer i
bundter, afbrudt af indtrykte cirkulære gru-
ber. På den tilnærmelsesvis cylindriske hals
ses vandrette furer; under randen er dog en
ca. 2 cm bred, glat zone. Højde: 12,5 cm.
Randdiameter: 15,9 cm. Bugdiameter: 18,5 cm.
Bunddiameter: 6,7 cm. C3.

BL 1b: Lerkarskår, to små skår af kraftigt se-
kundært brændt, groftmagret og uidentifi-
cerbart kar. Største stykke 3,4 cm. Vægt: 10
gram. 

BL 1c: Lerkarskår, to små skår fra tykvægget,
groftmagret, men ikke sekundært brændt ler-
kar. Største stykke 2,4 cm. Vægt: 5 gram. 

BL 2: Glasperler?, mindst to glassmelte-
klumper, en rød og en gul. 

Øvrige 
Brændte ben, 16 gram, moderat brændt, fra
barn. 
Trækul, 4 gram. 

BL 1a. Urne. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Fyldbeskrivelse
1)  Mørkere gråbrunt, sandet ler. Nedgravning. 
2)  Gråbrunt, sandet ler. Erosionslag. 
3)  Gult ler. Undergrund. 

Lettere afpløjet urne, der stod direkte på bun-
den af en meget diffus og ca. 20 cm dyb ned-
gravning, der antagelig var gravet ned i ero-
sionslaget. Nedgravningen var ca. 50 cm i dia-
meter, men mod nordøst var den dog ikke til
at adskille fra nedgravningen til urnegrav
EE. Afstanden mellem de to urner var ca. 55
cm. Fylden i nedgravningen var mørkere grå-
 brunt, sandet ler. 

Fylden i urnen BM 1a bestod af gråbrunt,
leret sand med brændte ben. Centralt i urnen
stod direkte på bunden hankekar BM 1b pla-
ceret på hovedet med hanken mod nordøst.
Fylden i BM 1b bestod af gråbrunt, leret sand
med brændte ben, lerkarskår fra BM 1a samt
rest af en benkam. 

Fund 
BM 1a: Urne, stort, tyndvægget, fintmagret og
treleddet lerkar, afpløjet i ca. 20 cm’s højde (Al-
brectsen 1968 T. 39). Underdelen er stejlvæg-
get, bugknækket jævnt afrundet, og overgang-
en til den koniske hals er blød. Bunden har let
markeret standring. Fra bugknækket og op til
overgangen til halsen ses brede, lave og lod-
rette furer, som på halsen afløses af tilsvaren-
de vandrette. Overgangen mellem de vandrette
furer er dog lidt skarpere markeret end den til-
svarende mellem de lodrette. På overgangen
mellem to af de vandrette furer ses små,
skråtstillede indsnit. Bugdiameter: ca. 27 cm.
Bunddiameter: 9 cm. C3. 

BM 1b: Lerkar, treleddet hankekar (Albrect -
sen 1968 T. 7). Karret har afrundet bug knæk
og høj, let timeglasformet hals med tynd,
udadfaldende randlæbe. Fra bugknækket og
til halsens øvre del er fastgjort en uregelmæssig,
skæv og båndformet hank. Godset er tyndt og
fintmagret, overfladen glattet. Karret er let se-
kundært brændt. På skulderen er lave, lodrette
vulster, mens halsen er dækket af lave, vand-
rette furer. Højde: 9 cm. Randdiameter: 10,6
cm. Bugdiameter: 13,5 cm. Bunddiameter: 4,9
cm. Vægt: 299 gram. C3. 

BM 2: Benkam, antagelig trelagskam, frag-
menteret, sammensat med jernnitter. To af dis-
se med længder på hhv. 1,1 og 1,4 cm er be-
varet.

Øvrige 
Brændte ben, 713 gram, svagt til moderat
brændt, fra voksent individ (adultus), usikkert
køn.
Dyreknogler. 

BM

Gravklynge: 2
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 2     

BM

BM i snit fra øst. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

1 : 20

N

Niv. 1

BM 1a EE 1

1 : 20
Snit

BM 1a EE 1
SV 

120

NØ 

120

78

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  08/06/09  12:20  Side 78



Fyldbeskrivelse
1)  Mørkere gråbrunt, sandet ler. Nedgravning. 
2)  Gråbrunt, sandet ler. Erosionslag. 
3)  Gult ler. Undergrund. 

Lettere afpløjet urne, der stod direkte på bun-
den af en meget diffus og ca. 20 cm dyb ned-
gravning, der antagelig var gravet ned i ero-
sionslaget. Nedgravningen var ca. 50 cm i dia-
meter, men mod nordøst var den dog ikke til
at adskille fra nedgravningen til urnegrav
EE. Afstanden mellem de to urner var ca. 55
cm. Fylden i nedgravningen var mørkere grå-
 brunt, sandet ler. 

Fylden i urnen BM 1a bestod af gråbrunt,
leret sand med brændte ben. Centralt i urnen
stod direkte på bunden hankekar BM 1b pla-
ceret på hovedet med hanken mod nordøst.
Fylden i BM 1b bestod af gråbrunt, leret sand
med brændte ben, lerkarskår fra BM 1a samt
rest af en benkam. 

Fund 
BM 1a: Urne, stort, tyndvægget, fintmagret og
treleddet lerkar, afpløjet i ca. 20 cm’s højde (Al-
brectsen 1968 T. 39). Underdelen er stejlvæg-
get, bugknækket jævnt afrundet, og overgang-
en til den koniske hals er blød. Bunden har let
markeret standring. Fra bugknækket og op til
overgangen til halsen ses brede, lave og lod-
rette furer, som på halsen afløses af tilsvaren-
de vandrette. Overgangen mellem de vandrette
furer er dog lidt skarpere markeret end den til-
svarende mellem de lodrette. På overgangen
mellem to af de vandrette furer ses små,
skråtstillede indsnit. Bugdiameter: ca. 27 cm.
Bunddiameter: 9 cm. C3. 

BM 1b: Lerkar, treleddet hankekar (Albrect -
sen 1968 T. 7). Karret har afrundet bug knæk
og høj, let timeglasformet hals med tynd,
udadfaldende randlæbe. Fra bugknækket og
til halsens øvre del er fastgjort en uregelmæssig,
skæv og båndformet hank. Godset er tyndt og
fintmagret, overfladen glattet. Karret er let se-
kundært brændt. På skulderen er lave, lodrette
vulster, mens halsen er dækket af lave, vand-
rette furer. Højde: 9 cm. Randdiameter: 10,6
cm. Bugdiameter: 13,5 cm. Bunddiameter: 4,9
cm. Vægt: 299 gram. C3. 

BM 2: Benkam, antagelig trelagskam, frag-
menteret, sammensat med jernnitter. To af dis-
se med længder på hhv. 1,1 og 1,4 cm er be-
varet.

Øvrige 
Brændte ben, 713 gram, svagt til moderat
brændt, fra voksent individ (adultus), usikkert
køn.
Dyreknogler. 

BM

Gravklynge: 2
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 2     

BM

BM i snit fra øst. Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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BM 1b. Hankekar. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Lettere afpløjet lerkar; kun randskårene
manglede. Karret var nedgravet gennem ero-
sionslaget, så bunden stod på undergrundens
overflade. Ingen egentlige nedgravningsspor
kunne dog erkendes, men blot gråbrunt, le-
ret sand i en diffus plamage. Fylden i karret
bestod af gråbrunt, sandet ler med brændte
ben.  

BO

Gravklynge: 2
Type: Urnegrav 
Bevaringskategori: 2 
Datering: C3
AOT-værdi: 1  

BO

Helt nedpløjet urnegrav, bestående af en
plamage af bundskår, ca. 20 cm i diameter, stå-
ende in situ på undergrundens overflade. Der
kunne ikke konstateres nedgravningsspor
uden om karret. 

BN

Gravklynge: 2
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: B-C
AOT-værdi: 1  

BN

Fund 
BN 1: Urne, bundskårflage af helt afpløjet kar
i tyndvægget, groftmagret gods. B-C. 

Øvrige 
Brændte ben, 55 gram, svagt til moderat brændt,
fra voksent individ. 
Dyreknogler.       

BO i fladen. Foto: Charlotta M. Lindblom. BO i snit fra vest. Foto: Charlotta M. Lindblom.
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Lettere afpløjet lerkar; kun randskårene
manglede. Karret var nedgravet gennem ero-
sionslaget, så bunden stod på undergrundens
overflade. Ingen egentlige nedgravningsspor
kunne dog erkendes, men blot gråbrunt, le-
ret sand i en diffus plamage. Fylden i karret
bestod af gråbrunt, sandet ler med brændte
ben.  

BO

Gravklynge: 2
Type: Urnegrav 
Bevaringskategori: 2 
Datering: C3
AOT-værdi: 1  

BO

Helt nedpløjet urnegrav, bestående af en
plamage af bundskår, ca. 20 cm i diameter, stå-
ende in situ på undergrundens overflade. Der
kunne ikke konstateres nedgravningsspor
uden om karret. 

BN

Gravklynge: 2
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: B-C
AOT-værdi: 1  

BN

Fund 
BN 1: Urne, bundskårflage af helt afpløjet kar
i tyndvægget, groftmagret gods. B-C. 

Øvrige 
Brændte ben, 55 gram, svagt til moderat brændt,
fra voksent individ. 
Dyreknogler.       

BO i fladen. Foto: Charlotta M. Lindblom. BO i snit fra vest. Foto: Charlotta M. Lindblom.
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Fyldbeskrivelse
1)  Gråbrunt, leret sand. Erosionslag.
2)  Gulbrunt ler. Undergrund. 

Fund 
BO 1a: Urne, tyndvægget, fintmagret og tre-
leddet kar, der fremtræder meget fragmente-
ret (Albrectsen 1968 T. 39), men ved frem-
dragelsen var bevaret i ca. 20 cm højde og med
en bugdiameter på ca. 26 cm. Bugknækket er
jævnt afrundet, og overgangen til den koniske
hals er jævn. Randen er let udadfaldende og
lige afskåret. Bugknæk og skulder er orna-
menteret med brede, lave furer, mens halsen
har lidt smallere og dybere, vandrette furer.
Mindst to steder øverst på halsen er en af rib-
berne mellem de vandrette furer udsmykket
med tætstillede, skrå indsnit. Bunddiameter:
14 cm. C3. 

BO 1b: Lerkarskår, et 5 cm stort, tyndvæg-
get, groftmagret sideskår, næppe sekundært
brændt. 11 gram. 

Øvrige 
Brændte ben, 684 gram, svagt brændt, fra vok-
sen, yngre kvinde (adultus). 
Dyreknogler. 

1 : 20
Snit
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Fyldbeskrivelse
1)  Spættet, mørkere gråbrunt, sandet ler. 
Erosionslag. 
2)  Gulbrunt ler. Undergrund.

Afpløjet og knust lerkarunderdel. Der kun-
ne ikke påvises nedgravningsspor uden om
karret, der stod ca. 40 cm vest for urnegrav
BR. 

Heller ikke i snit kunne der konstateres en
klar nedgravning. I karret fandtes brændte ben
og smeltet glas BQ 2.         

Fund 
BQ 1: Urne, bundskårflage fra tyndvægget,
fintmagret, antagelig mindre lerkar. Ved ud-
gravningen kunne karret registreres i få cm’s
højde og med en diameter på ca. 20 cm. C?

BQ 2: Glasperle(r)?, tre vandgrønne og trans-
 parente, smeltede glasklumper. 

Øvrige 
Brændte ben, 17 gram kraftigt brændte ben -
smuler.  

BQ

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: C?
AOT-værdi: 2      

BQ

BR, BQ og BS i snit fra nord. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

BQ 2. Smeltet glas. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Fyldbeskrivelse
1)  Spættet, mørkere gråbrunt, sandet ler. 
Erosionslag. 
2)  Gulbrunt ler. Undergrund.

Afpløjet og knust lerkarunderdel. Der kun-
ne ikke påvises nedgravningsspor uden om
karret, der stod ca. 40 cm vest for urnegrav
BR. 

Heller ikke i snit kunne der konstateres en
klar nedgravning. I karret fandtes brændte ben
og smeltet glas BQ 2.         

Fund 
BQ 1: Urne, bundskårflage fra tyndvægget,
fintmagret, antagelig mindre lerkar. Ved ud-
gravningen kunne karret registreres i få cm’s
højde og med en diameter på ca. 20 cm. C?

BQ 2: Glasperle(r)?, tre vandgrønne og trans-
 parente, smeltede glasklumper. 

Øvrige 
Brændte ben, 17 gram kraftigt brændte ben -
smuler.  

BQ

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: C?
AOT-værdi: 2      

BQ

BR, BQ og BS i snit fra nord. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

BQ 2. Smeltet glas. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Fyldbeskrivelse
1)  Spættet, mørkere gråbrunt, sandet ler.
Erosionslag. 
2)  Gulbrunt ler. Undergrund. 

Afpløjet og knust lerkarbund, bevaret i få cm’s
højde. Der kunne ikke konstateres klare
nedgravningsspor uden om karret, der stod
ca. 40 cm øst for urnegrav BQ. 

Det var heller ikke muligt at iagttage en
nedgravning i profil, men under karret BR 1
kunne der ses en mindre grube i undergrun-
den, muligvis er der tale om bunden af en ned-
gravning til karret. I urnen fandtes lerkarskår
samt brændte ben. 

Fund 
BR 1: Urne, bundskårflage fra tyndvægget,
fintmagret kar, bevaret i ca. 1 cm’s højde. An-
tagelig C.

Øvrige 
Brændte ben, 20 gram, moderat brændt, fra
menneske. 
Dyreknogler. 

BRGravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: C?
AOT-værdi: 1    

BR
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Fyldbeskrivelse
1)  Spættet, mørkere gråbrunt sandet ler.
Erosionslag. 
2)  Gulbrunt ler. Undergrund. 

Underdel af meget afpløjet urne. I fladen kun-
ne der ikke konstateres klare nedgravnings-
spor. 

Ved snitning kunne der ikke iagttages kla-
re nedgravningsspor, men blot en mindre
sænkning under urnen; denne kan være rester
af en nedgravningsgrube. Fylden i karret be-
stod af gråbrunt til gulbrunt, leret sand med
brændte ben, iblandet fragmenter af en ben-
kam. 

Fund 
BS 1a: Urne, underdel fra større lerkar, bevaret
i ca. 4 cm’s højde og med en diameter på ca.
20 cm. Tyndvægget, fintmagret og sortglittet
med glinsende overflade. Overalt på yder- så-
vel som indersiden ses striber fra glitningen.
Bunddiameter: 12 cm. C, antagelig sen. 

BS 1b: Lerkarskår, et 2,6 cm stort, meget kraf-
tigt sekundært brændt sideskår fra groft-
magret kar. Vægt: 2 gram. 

BS 2: Benkam, små fragmenter af sammensat
benkam.   

Øvrige 
Brændte ben, 295 gram, moderat til kraftigt
brændt, fra ældre individ (maturus). 

BS

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: C2-C3
AOT-værdi: 2   

BS

1 : 20
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Fyldbeskrivelse
1)  Spættet, mørkere gråbrunt sandet ler.
Erosionslag. 
2)  Gulbrunt ler. Undergrund. 

Underdel af meget afpløjet urne. I fladen kun-
ne der ikke konstateres klare nedgravnings-
spor. 

Ved snitning kunne der ikke iagttages kla-
re nedgravningsspor, men blot en mindre
sænkning under urnen; denne kan være rester
af en nedgravningsgrube. Fylden i karret be-
stod af gråbrunt til gulbrunt, leret sand med
brændte ben, iblandet fragmenter af en ben-
kam. 

Fund 
BS 1a: Urne, underdel fra større lerkar, bevaret
i ca. 4 cm’s højde og med en diameter på ca.
20 cm. Tyndvægget, fintmagret og sortglittet
med glinsende overflade. Overalt på yder- så-
vel som indersiden ses striber fra glitningen.
Bunddiameter: 12 cm. C, antagelig sen. 

BS 1b: Lerkarskår, et 2,6 cm stort, meget kraf-
tigt sekundært brændt sideskår fra groft-
magret kar. Vægt: 2 gram. 

BS 2: Benkam, små fragmenter af sammensat
benkam.   

Øvrige 
Brændte ben, 295 gram, moderat til kraftigt
brændt, fra ældre individ (maturus). 

BS

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: C2-C3
AOT-værdi: 2   

BS
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Afpløjet urnegrav; klare nedgravningsspor
kunne ikke ses omkring karret, der var ned-
sat i erosionslaget. 

I toppen af urnen var fylden mørk grå-
brunt leret, sand med indskredne randskår fra
karret. På bunden fandtes et indtil 3 cm tykt
lag med brændte ben iblandet enkelte træ kul-
 stumper. De største knoglestykker lå mod
bunden. 

Fund 
BT 1: Urne, skår af større og stærkt frag-
menteret, treleddet kar (Albrectsen 1968 T.
39), der ved fremdragelsen var bevaret i ca. 6,5
cm’s højde og med en diameter på ca. 20 cm.
Godset er relativt tyndvægget og fintmagret.
Karrets hals er konisk, og randen nærmest
lodret med lige afskåret randlæbe. Halsen er
dækket af regelmæssige, smalle, vandrette fu-
rer. Overgangen fra halsen til det afrundede
bugknæk er markeret af en fure. På bugknæk-
ket ses bundter af smalle, lodrette furer, der
er centreret omkring næseformede vulster.
Overgangen mellem bund og side er meget
diffus. Randdiameter: 18 cm. C3. 

Øvrige 
Brændte ben, 190 gram, moderat brændt, fra
voksen kvinde (adultus). 
Dyreknogler.
Trækul. 

BT

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav 
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 1    

BT
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Fyldbeskrivelse
1)  Spættet, gult til gråbrunt, leret sand med
brændte ben og trækulstumper. Gravfyld. 
2)  Gult, leret sand. Undergrund. 

Oval, noget diffus mørkfarvning af under-
grunden med spættet, gult over gråt til grå-
brunt leret sand. I fylden lå brændte ben og
trækulsfragmenter. Øst-vest 34 cm, nord-syd
23 cm. 

I snit fremstod gravgruben noget diffust
afgrænset mod undergrunden som en indtil
10 cm dyb nedgravning med uregelmæssig
bund. 

Øvrige 
Brændte ben, 34 gram, kraftigt brændt, sand-
synligvis fra voksent individ. 
Trækul, 1 gram.

BU

Gravklynge: 3
Type: Benhob
Bevaringskategori: 2
Datering: Ældre jernalder?
AOT-værdi: 0 

BU

BU i flade fra vest. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Fyldbeskrivelse
1)  Spættet, gult til gråbrunt, leret sand med
brændte ben og trækulstumper. Gravfyld. 
2)  Gult, leret sand. Undergrund. 

Oval, noget diffus mørkfarvning af under-
grunden med spættet, gult over gråt til grå-
brunt leret sand. I fylden lå brændte ben og
trækulsfragmenter. Øst-vest 34 cm, nord-syd
23 cm. 

I snit fremstod gravgruben noget diffust
afgrænset mod undergrunden som en indtil
10 cm dyb nedgravning med uregelmæssig
bund. 

Øvrige 
Brændte ben, 34 gram, kraftigt brændt, sand-
synligvis fra voksent individ. 
Trækul, 1 gram.

BU

Gravklynge: 3
Type: Benhob
Bevaringskategori: 2
Datering: Ældre jernalder?
AOT-værdi: 0 

BU

BU i flade fra vest. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Fyldbeskrivelse
1)  Mørkere gråbrunt, sandet ler. 
Erosionslag. 
2)  Gulbrunt ler. Undergrund. 

Afpløjet lerkar, der muligvis var nedsat i ero-
sionslaget. Uden om karret kunne der ikke
iagttages nedgravningsspor. 

I snit kunne der iagttages et mindre fyld-
skifte i undergrunden under karret, antage-
lig rester af en nedgravning. Fylden i karret
bestod af gråbrunt, sandet ler med enkelte
stykker brændte ben, og den var meget ho-
mogen fra top til bund. 8 cm over bunden be-
gyndte en koncentration af brændte ben, som
tiltog nedefter. Ved sortering af de brændte
ben fremkom glasperlen BV 2 og fragmenter
af en ornamenteret benkam BV 3.  

Fund 
BV 1: Urne, stærkt fragmenteret, fintmagret,
tyndvægget og treleddet lerkar (Albrectsen
1968 T. 39). Ved udgravningen var denne be-
varet i 19 cm’s højde og med en diameter på
ca. 20 cm. Bugknækket har antagelig været
jævnt afrundet og halsen konisk. På bugknæk-
ket og op til den diffuse overgang til halsen
sidder lodrette vulster med mellemrum. På
skulderen ses der mellem disse stedvis lodrette
bundter af smalle furer. Overgangen til hal-
sen er markeret med en vandret liste med skrå
indsnit, og derover har halsen haft smalle, lave
og vandrette furer. Overfladen er sortbrændt
og glatglittet, og på underdelen fremstår de
enkelte glittestrøg endnu meget tydeligt.
Ifølge O. Stilborg indgår der granat i ma-
gringen (jf. kapitel 5.10). C3.
BV 2: Glasperle?, mørkgrøn glassmelte-
klump.

BV 3: Benkam, små fragmenter af sammen-
sat benkam. På dækpladen ses rækker af kon-
centriske cirkler med midterpunkt (Ilkjær
1993a:272 motiv 6). Hertil jernnitte, hvis læng-
de ikke kan fastslås.  

Øvrige 
Brændte ben, 581 gram, moderat til kraftigt
brændt, fra voksent individ (adultus). 

BV

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 3     

BV

1 : 20
Snit

BV 1327

NØ NV 

327
 

 

BV i snit fra sydvest. 
Foto: Mogens Bo Henriksen.  
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Fyldbeskrivelse
1)  Mørkere gråbrunt, sandet ler. 
Erosionslag og nedgravning til urne. 
2)  Gulbrunt ler. Undergrund. 

Let afpløjet urne, der var gravet ned gennem
erosionslaget og stod med bundfladen i un-
dergrundsleret. Nedgravningsgruben var ca.
35 cm i diameter og dermed ikke meget stør-
re end urnen. 

I snit kunne nedgravningsgruben konsta-
teres at være ca. 12 cm dyb og rundbundet. Ur-
nen stod direkte på bunden af nedgravningen.
Fylden i karret bestod af brungråt, lidt leret
sand med meget få brændte ben i toppen. Fyl-
den var homogen fra top til bund. Lige under
halspartiet, ca. 11 cm fra bunden, begyndte en
benpakning, som fortsatte ned til bunden. En
glasperle lå i benpakningen på bunden centralt
i urnen. Ved soldning og sortering af fylden
fremkom yderligere to smeltede glasperler
samt små fragmenter af benkam BW 3. 

Fund 
BW 1: Urne, stort, treleddet, tykvægget og
fintmagret lerkar (Albrectsen 1968 T. 37). Ved
udgravningen var karret bevaret i 20 cm’s høj-
de. Overgangen mellem bund og side er me-
get diffus, bugknækket er afrundet, og halsen
konisk. Randens udformning kendes ikke. Fra
lidt under bugknækket og et stykke op på
skulderen ses brede, dybe og let skråtstille-
de furer, der på skulderen med mellemrum af-
brydes af lodrette vulster. Feltet afgrænses på
overgangen mellem skulder og hals af brede
og dybe, vandrette furer, der fortsætter op ad
halsen, afbrudt af lave lister. På disse ses en
fortløbende række af små, ovale indtryk. Bug-
diameter: Ca. 28 cm. Bunddiameter: 19 cm.
C3. 

BW 2: Glasperler, seks stk.?: To hvide skive-
formede, en rød, en blå (evt. polykrom), en
vandgrøn med rød påsmeltet tråd?, en blå. 

BW 3: Benkam?, to små mulige benkam-
fragmenter, heraf et med ornamentik i form
af spinkel indridset streg.  

Øvrige 
Brændte ben, 511 gram, moderat brændt, fra
ældre individ (maturus). 
Dyreknogler.  

BW

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 3 

BW

1 : 20
Snit

BW 1 332

V Ø 

332   

  

BV i snit fra sydvest. 
Foto: Mogens Bo Henriksen.  

BW 2. Smelteklumper fra glasperler. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Fyldbeskrivelse
1)  Mørkere gråbrunt, sandet ler. 
Erosionslag og nedgravning til urne. 
2)  Gulbrunt ler. Undergrund. 

Let afpløjet urne, der var gravet ned gennem
erosionslaget og stod med bundfladen i un-
dergrundsleret. Nedgravningsgruben var ca.
35 cm i diameter og dermed ikke meget stør-
re end urnen. 

I snit kunne nedgravningsgruben konsta-
teres at være ca. 12 cm dyb og rundbundet. Ur-
nen stod direkte på bunden af nedgravningen.
Fylden i karret bestod af brungråt, lidt leret
sand med meget få brændte ben i toppen. Fyl-
den var homogen fra top til bund. Lige under
halspartiet, ca. 11 cm fra bunden, begyndte en
benpakning, som fortsatte ned til bunden. En
glasperle lå i benpakningen på bunden centralt
i urnen. Ved soldning og sortering af fylden
fremkom yderligere to smeltede glasperler
samt små fragmenter af benkam BW 3. 

Fund 
BW 1: Urne, stort, treleddet, tykvægget og
fintmagret lerkar (Albrectsen 1968 T. 37). Ved
udgravningen var karret bevaret i 20 cm’s høj-
de. Overgangen mellem bund og side er me-
get diffus, bugknækket er afrundet, og halsen
konisk. Randens udformning kendes ikke. Fra
lidt under bugknækket og et stykke op på
skulderen ses brede, dybe og let skråtstille-
de furer, der på skulderen med mellemrum af-
brydes af lodrette vulster. Feltet afgrænses på
overgangen mellem skulder og hals af brede
og dybe, vandrette furer, der fortsætter op ad
halsen, afbrudt af lave lister. På disse ses en
fortløbende række af små, ovale indtryk. Bug-
diameter: Ca. 28 cm. Bunddiameter: 19 cm.
C3. 

BW 2: Glasperler, seks stk.?: To hvide skive-
formede, en rød, en blå (evt. polykrom), en
vandgrøn med rød påsmeltet tråd?, en blå. 

BW 3: Benkam?, to små mulige benkam-
fragmenter, heraf et med ornamentik i form
af spinkel indridset streg.  

Øvrige 
Brændte ben, 511 gram, moderat brændt, fra
ældre individ (maturus). 
Dyreknogler.  

BW

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 3 

BW

1 : 20
Snit

BW 1 332

V Ø 

332   

  

BV i snit fra sydvest. 
Foto: Mogens Bo Henriksen.  

BW 2. Smelteklumper fra glasperler. Foto: Jørgen Nielsen. 

88

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  08/06/09  12:21  Side 88

Fyldbeskrivelse
1)  Gråbrunt, sandet ler. Erosionslag. 
2)  Gulbrunt, sandet ler. Undergrund. 

Noget afpløjet kar, bl.a. mangler store dele af
randen. På nordsiden lå to ca. 5 cm store sten,
mod sydvest lå en tilsvarende. Urnen stod let
på skrå med mundingen hældende mod øst
ca. 20 cm øst for BD.

Karret var gravet ned gennem erosions-
laget og placeret med standfladen et stykke
nede i undergrunden. Nedgravningen var
snæver og ikke meget større end selve karret.
Fylden i karret bestod af gråbrunt, sandet ler
med små stykker brændte ben. Fylden var
meget homogen fra top til bund; ved bunden
sås dog en koncentration af brændte ben. 

Fund 
BX 1: Urne, tykvægget og groftmagret med
kort, let udadfaldende og ufortykket rand (Al-
brectsen 1968 T. 32). Ved udgravningen var
karret bevaret i ca. 14 cm’s højde og med en
diameter på ca. 19 cm; nu fremtræder det me-
get fragmenteret. På karrets yderside ses
stedvis sodspor. C. 

Øvrige 
Brændte ben, 28 gram, moderat til kraftigt
brændt, sandsynligvis fra voksent, ældre in-
divid. 
Trækul, under 1 gram.

BX

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C
AOT-værdi: 1      

BX

BX i snit fra nord. 
Foto: Mogens Bo Henriksen.

1 : 20

N

Niv. 1

BX 1 BD 1a

322
322

1 : 20
Snit

BX 1 BD 1a
322

V Ø 

322
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Fyldbeskrivelse
1)  Mørkbrunt lerblandet sand. Erosionslag. 
2)  Gulbrunt ler. Undergrund. 

BY

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C1-C2
AOT-værdi: 2   

BY

1 : 20

N

Niv. 1

BZ 1 BY 1

345352

1 : 20
Snit

BZ 1 BY 1
228

V Ø 

228   

 
 

BY 1. Urne. Foto: Jørgen Nielsen.  BY 2. Glassmelteklump med brændt
ben. Foto: Jørgen Nielsen. 

Fund 
BY 1: Urne, underdel af mindre, tyndvægget
og fintmagret, treleddet lerkar, bevaret i ind-
til 7,5 cm’s højde og med en diameter på ind-
til ca. 20 cm. Umiddelbart over det afrunde-
de bugknæk er skulderen ornamenteret med
tætstillede, smalle og lodrette furer. Bund-
diameter: 6,5 cm. C1-C2.

BY 2: Glasperle(r)?, glassmelteklump, vand-
grøn og rødbrun. Antagelig fra to perler. Heri
sidder fastsmeltet et stykke brændt ben. 

Øvrige 
Brændte ben, 348 gram, svagt til moderat
brændt, fra midaldrende individ (adultus). 
Trækul, 3 gram.

Afpløjet lerkar, bevaret i ca. 7 cm’s højde. In-
gen klare nedgravningsspor kunne ses om-
kring karret, der stod i erosionslaget ca. 15 cm
øst for BZ.  

I snit kunne der ikke iagttages nedgrav-
ningsspor. Fylden i karret var mørkbrunt san-
det ler med en del brændte ben og enkelte
stykker trækul (ca. 5 stk à 1 x 1 cm). I fylden
var brændte ben, for de største stykkers
vedkommende koncentreret omkring karrets
vestlige og sydvestlige del. I dette område
kunne observeres et ca. 4 cm tykt, tæt pak-
ket lag af brændte ben. Heri fandtes smeltet
glas BY 2.           
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Fyldbeskrivelse
1)  Mørkbrunt lerblandet sand. Erosionslag. 
2)  Gulbrunt ler. Undergrund. 

BY

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C1-C2
AOT-værdi: 2   

BY

1 : 20

N

Niv. 1

BZ 1 BY 1

345352

1 : 20
Snit

BZ 1 BY 1
228

V Ø 

228   

 
 

BY 1. Urne. Foto: Jørgen Nielsen.  BY 2. Glassmelteklump med brændt
ben. Foto: Jørgen Nielsen. 

Fund 
BY 1: Urne, underdel af mindre, tyndvægget
og fintmagret, treleddet lerkar, bevaret i ind-
til 7,5 cm’s højde og med en diameter på ind-
til ca. 20 cm. Umiddelbart over det afrunde-
de bugknæk er skulderen ornamenteret med
tætstillede, smalle og lodrette furer. Bund-
diameter: 6,5 cm. C1-C2.

BY 2: Glasperle(r)?, glassmelteklump, vand-
grøn og rødbrun. Antagelig fra to perler. Heri
sidder fastsmeltet et stykke brændt ben. 

Øvrige 
Brændte ben, 348 gram, svagt til moderat
brændt, fra midaldrende individ (adultus). 
Trækul, 3 gram.

Afpløjet lerkar, bevaret i ca. 7 cm’s højde. In-
gen klare nedgravningsspor kunne ses om-
kring karret, der stod i erosionslaget ca. 15 cm
øst for BZ.  

I snit kunne der ikke iagttages nedgrav-
ningsspor. Fylden i karret var mørkbrunt san-
det ler med en del brændte ben og enkelte
stykker trækul (ca. 5 stk à 1 x 1 cm). I fylden
var brændte ben, for de største stykkers
vedkommende koncentreret omkring karrets
vestlige og sydvestlige del. I dette område
kunne observeres et ca. 4 cm tykt, tæt pak-
ket lag af brændte ben. Heri fandtes smeltet
glas BY 2.           
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Fyldbeskrivelse
1)  Mørkbrunt lerblandet sand. Erosionslag
og nedgravning. 
2)  Gulbrunt ler. Undergrund.

Let afpløjet lerkar, hvis nordlige tredjedel ikke
var bevaret; placeret ca. 15 cm vest for urne-
grav BY.

I snit kunne det konstateres, at den ca. 35
cm brede nedgravning til urnen var gravet
gennem erosionslaget og ca. 7 cm ned i un-
dergrunden. Det kunne ikke klarlægges, om
der var en relativ stratigrafi mellem BY og BZ.
Urnens fyld bestod af gråbrunt, sandet ler
med enkelte brændte ben. Fylden var ho-
mogent, gråbrunt, leret sand fra top til den
benpakning, som lå i et ca. 4 cm tykt lag på
bunden. I den østlige del, ca. 2 cm fra bun-
den, fremkom en stavterning. I karrets nord-
vestlige del, 1 cm fra bunden, fandtes en smel-
tet glasperle. På bunden i den nordøstlige del
fremkom ligeledes en smeltet glasperle. Ved
efterfølgende sortering af de brændte ben
fandtes flere rester af stavterningen, mange
fragmenter af spillebrikker af ben, yderlige-
re en smeltet glasperle samt fragmenter af en
benkam.  

Fund 
BZ 1a: Urne, større treleddet, tyndvægget og
fintmagret kar (Albrectsen 1968 T. 38-39), der
ved udgravningen var bevaret i ca. 18 cm’s høj-
de og med en bugdiameter på ca. 30 cm. Hal-
sen er konisk, og randlæben ufortykket, lige
afskåret og let udadfaldende. Halsen er vist
for størstedelens vedkommende glat, men ne-
derst ses et par brede, lave, vandrette furer, der
er adskilt af en lav ryg med fine, skrå indsnit.
Furerne sidder på overgangen til skulderen,
hvorpå ses et omkringløbende bånd af bre-
de furer i form af stående halvbuer. C3. 

BZ 1b: Lerkarskår, to indtil 2,6 cm store, kraf-
tigt sekundært brændte lerkarskår, muligvis
fra treleddet fingodskar. Vægt: 2 gram. C?

BZ

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 6    

BZ

1 : 20

N

Niv. 1

BZ 1 BY 1

345352

1 : 20
Snit

BZ 1 BY 1
228

V Ø 

228   

 
 

BZ og BY (t.h.) i snit fra syd. Bagerst til ven-
stre BW i snit. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

BZ 2. Glassmelteklumper. Foto: Jørgen Nielsen.  
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BZ 2: Glasperler?, tre hvide, opake glas-
smelteklumper.

BZ 3: Stavterninger. En intakt, 4,3 cm lang og
indtil 0,8 cm tyk aflang stangterning. På
bredsiderne ses hhv. 1, 1, 4 og 7 cirkler med
centralt placeret indboring. Hertil ca. 10
fragmenter af mindst endnu en tilsvarende ter-
ning. C.   

BZ 4: Spillebrikker af ben. Mindst syv, sna-
rere flere halvsfæriske benspillebrikker. Ca.
1,8 cm i diameter og 0,3 cm respektive 0,6 cm
høje.   

BZ 5: Benkam, små fragmenter af sammen-
sat benkam. På dækpladen ses ornamentik i
form af to parallelle prikrækker. Hertil to jern-
nitter, hhv. 0,8 og 1,0 cm lange. 

BZ 6: Bjørnekløer, tre hele og tre fragmen-
terede bjørnekløer. Alle stykker har bevaret
ledende, men ingen af disse har spor af gen-
nemboring. De hele eksemplarer måler hhv.
2,4, 2,4 og 2,0 cm.

Øvrige 
Brændte ben, 588 gram, moderat brændt, fra
voksent individ (adultus). 
Dyreknogler. 

BZ 4. Samtlige fragmenter af spillebrikker. Foto: Jørgen Nielsen. 

BZ 6. Bjørnekløer. Foto: Jørgen Nielsen.

92

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  08/06/09  12:21  Side 92



BZ 2: Glasperler?, tre hvide, opake glas-
smelteklumper.

BZ 3: Stavterninger. En intakt, 4,3 cm lang og
indtil 0,8 cm tyk aflang stangterning. På
bredsiderne ses hhv. 1, 1, 4 og 7 cirkler med
centralt placeret indboring. Hertil ca. 10
fragmenter af mindst endnu en tilsvarende ter-
ning. C.   

BZ 4: Spillebrikker af ben. Mindst syv, sna-
rere flere halvsfæriske benspillebrikker. Ca.
1,8 cm i diameter og 0,3 cm respektive 0,6 cm
høje.   

BZ 5: Benkam, små fragmenter af sammen-
sat benkam. På dækpladen ses ornamentik i
form af to parallelle prikrækker. Hertil to jern-
nitter, hhv. 0,8 og 1,0 cm lange. 

BZ 6: Bjørnekløer, tre hele og tre fragmen-
terede bjørnekløer. Alle stykker har bevaret
ledende, men ingen af disse har spor af gen-
nemboring. De hele eksemplarer måler hhv.
2,4, 2,4 og 2,0 cm.

Øvrige 
Brændte ben, 588 gram, moderat brændt, fra
voksent individ (adultus). 
Dyreknogler. 

BZ 4. Samtlige fragmenter af spillebrikker. Foto: Jørgen Nielsen. 

BZ 6. Bjørnekløer. Foto: Jørgen Nielsen.
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Meget nedpløjet lerkar, der var nedsat i ero-
sionslaget. Ingen nedgravningsspor kunne ses
omkring karret, der indeholdt få stumper
brændte ben. 

Fund 
BÆ 1: Urne, underdel af mindre, tykvægget
og meget groftmagret, sekundært brændt
lerkar der ved undersøgelsen var bevaret i 3
cm’s højde. Overgangen mellem bund og kar-
side er meget diffus. Bunddiameter ca. 6 cm.

Øvrige 
Brændte ben.* 

BÆ

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: Ældre jernalder
AOT-værdi: 1    

BÆ

BV, BD, BX, BW, BK, BÆ og BY i fladen fra vest. Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Afpløjet og knust urne. Der kunne ikke iagt-
tages en decideret nedgravning omkring kar-
ret, der var nedsat i erosionslaget. Graven må
have været noget forstyrret af dyr, idet der ca.
15 cm nord for karret fandtes et skår herfra. 

I karret bestod fylden af gråbrunt, leret
sand med enkelte knoglestykker. 5 cm fra bun-
den og nedefter kunne konstateres en pakning
af brændte ben.  

BØ

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 1     

BØ

Fund
BØ 1: Urne, tyndvægget og fintmagret, tre-
leddet lerkar (Albrectsen 1968 T. 37-39), der
ved udgravningen var bevaret i ca. 10 cm’s høj-
de og med en diameter på ca. 20 cm. Bugknæk-
ket er afrundet, halsen er konisk; randen er
ufortykket og let udadsvajet. På bugknækket
er smalle, lodrette furer, mens der på skulde-
ren ses rester af lodrette, lave vulster. Samme
sted har nogle små og lave ovale gruber an-
tagelig siddet. Halsen er dækket af smalle,
vandrette furer. C3.

Øvrige 
Brændte ben, 439 gram, moderat brændt, fra
voksent, yngre individ (adultus). 
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Afpløjet og knust urne. Der kunne ikke iagt-
tages en decideret nedgravning omkring kar-
ret, der var nedsat i erosionslaget. Graven må
have været noget forstyrret af dyr, idet der ca.
15 cm nord for karret fandtes et skår herfra. 

I karret bestod fylden af gråbrunt, leret
sand med enkelte knoglestykker. 5 cm fra bun-
den og nedefter kunne konstateres en pakning
af brændte ben.  

BØ

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 1     

BØ

Fund
BØ 1: Urne, tyndvægget og fintmagret, tre-
leddet lerkar (Albrectsen 1968 T. 37-39), der
ved udgravningen var bevaret i ca. 10 cm’s høj-
de og med en diameter på ca. 20 cm. Bugknæk-
ket er afrundet, halsen er konisk; randen er
ufortykket og let udadsvajet. På bugknækket
er smalle, lodrette furer, mens der på skulde-
ren ses rester af lodrette, lave vulster. Samme
sted har nogle små og lave ovale gruber an-
tagelig siddet. Halsen er dækket af smalle,
vandrette furer. C3.

Øvrige 
Brændte ben, 439 gram, moderat brændt, fra
voksent, yngre individ (adultus). 
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Afpløjet lerkar; der kunne ikke registreres en
egentlig nedgravning omkring karret, som var
nedsat i erosionslaget med standfladen på un-
dergrundens overflade eller let neddybet heri.
Fylden i karret var gråbrunt, let leret sand med
brændte ben. 

CC

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C
AOT-værdi: 2      

CC

CC i snit fra syd. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

CC 1. Urne. Foto: Jørgen Nielsen. CC 2. Glassmelteklumper med isiddende brændt ben. 
Foto: Jørgen Nielsen. 

Fund 
CC 1: Urne, toleddet, groftmagret og mulig-
vis let sekundært brændt, noget uregelmæs-
sigt lerkar (Albrectsen 1968 T. 18). Bunden er
let optrukket. På indersiden, især øverst i kar-
ret, ses madskorpe. Højde: 9,9 cm. Randdia-
meter: 14,0 cm. Bugdiameter: 16,1 cm. C.

CC 2: Glasperle(r)?, glassmelteklump med fle-
re farver, bl.a. rød, og indsmeltet stump af
brændt ben. 

Øvrige 
Brændte ben.*  
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Uregelmæssigt og diffust ovalt fyldskifte med
homogen, mørkbrun, let sandet lerfyld. Nord-
syd 47 cm, øst-vest 45 cm. I fyldskiftets øst-
lige side kunne iagttages lodretstående skår-
flager, heriblandt randskår. I fyldskiftets vest-
lige side sås en koncentration af brændte ben,
antagelig liggende i en dyregang. 

Fyldskiftet viste sig at være en ca. 40 cm
bred, klart afgrænset, fladbundet og ca. 10 cm
dyb nedgravning. På bunden stod de neder-
ste ca. 9 cm af en urne. Hele karrets overdel
inkl. randskårflagerne var, antagelig i forhi-
storisk tid, faldet ind og ned i karret og lå næ-
sten som et låg på underdelen. Derved havde
karrets overdel undgået senere beskadigelser.
Fylden i karret bestod af mørkere gråbrunt,
leret sand, indeholdende enkelte stykker
brændte ben. Ingen markant benpakning
kunne iagttages, men ca. midt i karret, 3 cm
fra bunden, fremkom en mindre koncentra-
tion af brændte ben. I den sydlige halvdel
fremkom ligeledes en koncentration af brænd-
te ben på bunden af karret. 

Fund 
CD 1: Urne, stort, tykvægget, fintmagret og
treleddet lerkar (Albrectsen 1968 T. 37-39).
Karret er magret med granatglimmerskifer
(Stilborg 1994:21; jf. kapitel 5.10). Bugen er af-
rundet; skulderens overgang til halsen er me-
get jævn, og halsen er konisk med let udad-
faldende, ufortykket randlæbe. Øverst på
skulderen sidder brede, lodrette vulster, og hele
halsen er dækket af smalle, men ret dybe, van-
drette furer. Randdiameter: 19 cm. Bugdia-
meter: Ca. 32 cm. C3. 

Øvrige 
Brændte ben, 3 gram, moderat brændt, sand-
synligvis fra voksent, yngre individ. 
Dyreknogler. 
Clinkers? 
Trækul, 5 gram.

CD

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 1         

CD
Fyldbeskrivelse
1)  Homogent, mørkbrunt, let sandet ler
med få brændte ben. 
2)  Som (1), men med koncentration af
brændte ben. 
3)  Som (1), men uden brændte ben. Ned-
gravning. 
4)  Gult ler. Undergrund. 

1 : 20

N

Niv. 1

CD 1

1 : 20
Snit

CD 1354

V Ø 

354  

  

CD i snit fra nord. Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Uregelmæssigt og diffust ovalt fyldskifte med
homogen, mørkbrun, let sandet lerfyld. Nord-
syd 47 cm, øst-vest 45 cm. I fyldskiftets øst-
lige side kunne iagttages lodretstående skår-
flager, heriblandt randskår. I fyldskiftets vest-
lige side sås en koncentration af brændte ben,
antagelig liggende i en dyregang. 

Fyldskiftet viste sig at være en ca. 40 cm
bred, klart afgrænset, fladbundet og ca. 10 cm
dyb nedgravning. På bunden stod de neder-
ste ca. 9 cm af en urne. Hele karrets overdel
inkl. randskårflagerne var, antagelig i forhi-
storisk tid, faldet ind og ned i karret og lå næ-
sten som et låg på underdelen. Derved havde
karrets overdel undgået senere beskadigelser.
Fylden i karret bestod af mørkere gråbrunt,
leret sand, indeholdende enkelte stykker
brændte ben. Ingen markant benpakning
kunne iagttages, men ca. midt i karret, 3 cm
fra bunden, fremkom en mindre koncentra-
tion af brændte ben. I den sydlige halvdel
fremkom ligeledes en koncentration af brænd-
te ben på bunden af karret. 

Fund 
CD 1: Urne, stort, tykvægget, fintmagret og
treleddet lerkar (Albrectsen 1968 T. 37-39).
Karret er magret med granatglimmerskifer
(Stilborg 1994:21; jf. kapitel 5.10). Bugen er af-
rundet; skulderens overgang til halsen er me-
get jævn, og halsen er konisk med let udad-
faldende, ufortykket randlæbe. Øverst på
skulderen sidder brede, lodrette vulster, og hele
halsen er dækket af smalle, men ret dybe, van-
drette furer. Randdiameter: 19 cm. Bugdia-
meter: Ca. 32 cm. C3. 

Øvrige 
Brændte ben, 3 gram, moderat brændt, sand-
synligvis fra voksent, yngre individ. 
Dyreknogler. 
Clinkers? 
Trækul, 5 gram.

CD

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 1         

CD
Fyldbeskrivelse
1)  Homogent, mørkbrunt, let sandet ler
med få brændte ben. 
2)  Som (1), men med koncentration af
brændte ben. 
3)  Som (1), men uden brændte ben. Ned-
gravning. 
4)  Gult ler. Undergrund. 

1 : 20

N

Niv. 1

CD 1

1 : 20
Snit

CD 1354

V Ø 

354  

  

CD i snit fra nord. Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Fund
CE 1: Urne, underdel af større, meget tyk-
vægget og groftmagret lerkar, der er bevaret
i højst 2 cm’s højde. Overgangen bund/side er
meget diffus. Bunddiameter: 14 cm. C?

Øvrige 
Brændte ben, 63 gram, moderat brændt, fra
voksent individ. 
Dyreknogler.

Helt nedpløjet lerkar, kun bestående af en
bundskårflage, der stod i erosionslaget. 

I snit kunne det konstateres, at lerkar-
bunden stod i toppen af en helt diffust af-
grænset, rundbundet nedgravning, indtil 15 cm
dyb og ca. 45 cm bred. Fylden i denne bestod
af gråbrunt ler. På bundskårfladen lå en min-
dre portion brændte ben.      

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: C?
AOT-værdi: 1 

CE
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Helt afpløjet urne, bestående af lerkarbund,
der var bevaret i få cm’s højde. Karret stod i
erosionslaget. Ingen klare nedgravningsspor
kunne erkendes. På karbunden var rester af
brændte ben. 

CF

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: C3
AOT-værdi: 1  

CF

Fund 
CF 1: Urne, bundskårflage af lerkar, der højst
er bevaret i 1 cm’s højde. Hertil kommer skår
fra karrets overdel, der viser, at det har været
et treleddet, fintmagret kar med næsten cy-
lindrisk hals og let udadfaldende, tynd rand-
læbe. Overgangen bund/side er diffus.
Bugknækket er afrundet, og på dette og et
stykke op over skulderen ses brede, lave, lod-
rette furer. Halsen har vandrette furer. På et
mindre skår, antagelig fra skulderpartiet, ses
en mindre cirkulær knop. Randdiameter: 20
cm. C3. 

Øvrige 
Brændte ben, 40 gram, svagt til moderat
brændt, sandsynligvis fra voksent individ. 
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Helt afpløjet urne, bestående af lerkarbund,
der var bevaret i få cm’s højde. Karret stod i
erosionslaget. Ingen klare nedgravningsspor
kunne erkendes. På karbunden var rester af
brændte ben. 

CF

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: C3
AOT-værdi: 1  

CF

Fund 
CF 1: Urne, bundskårflage af lerkar, der højst
er bevaret i 1 cm’s højde. Hertil kommer skår
fra karrets overdel, der viser, at det har været
et treleddet, fintmagret kar med næsten cy-
lindrisk hals og let udadfaldende, tynd rand-
læbe. Overgangen bund/side er diffus.
Bugknækket er afrundet, og på dette og et
stykke op over skulderen ses brede, lave, lod-
rette furer. Halsen har vandrette furer. På et
mindre skår, antagelig fra skulderpartiet, ses
en mindre cirkulær knop. Randdiameter: 20
cm. C3. 

Øvrige 
Brændte ben, 40 gram, svagt til moderat
brændt, sandsynligvis fra voksent individ. 
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Afpløjet lerkarunderdel, der stod nedgravet i
undergrundsler. 

Karret var nedsat i en snæver nedgravning,
diffus mod vest og ca. 28 cm bred, 10 cm dyb
og fladbundet. Fylden i nedgravningen bestod
af nogenlunde homogent, gråbrunt, sandet ler.
Spredt i urnens fyld lå enkelte, formodentlig
indpløjede skår. Fylden bestod af homogent,
mørk gråbrunt ler med brændte ben. 8 cm over
bunden og centralt i urnen lå fibulafragmen-
tet CK 2 orienteret nord-syd. 4 cm over bun-
den i urnens vestlige del lå orienteret nord-syd
et andet fragment af CK 2. Sydvestligt i urnen
lå orienteret nordvest-sydøst et tredje fragment
af samme 5 cm over bunden. Ved gennemgang
af urnens fyld fandtes smeltede glasperler.  

Fund 
CK 1: Urne, underdel af tykvægget, groft-
magret lerkar, der ved udgravningen var be-
varet i ca. 10 cm’s højde og med en diameter
på ca. 25 cm. Muligvis Albrectsen (1968) T. 32.
På indersiden af karsiden ses tykke, fast-
brændte madskorper; på selve bundfladen er
dette mindre udpræget. Et mindre randskår vi-
ser, at karret har haft ufortykket rand. Bund-
diameter: Ca. 12 cm. C.

CK 2: Fibula/fibulae af bronze. Tre hhv. 1,9,
3,2 og 3,3 cm lange fragmenter af jernkernen
fra en, eller mere sandsynligt to, fibelspiraler.
Der sidder bronze på alle stykkerne, så fiblerne
må have været af bronze. Det 1,9 cm lange
stykke afsluttes af en lille knop. Utvivlsomt
C, antagelig tidlige del.     

CK 3: Glasperler, smeltede, mindst tre: En gul
samt en eller to mørkrøde, evt. polykrome.

Øvrige 
Brændte ben, 40 gram, svagt til moderat
brændt, sandsynligvis fra voksent individ. 

CK

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C (C1?)
AOT-værdi: 3       

CK

Fyldbeskrivelse
1)  Nogenlunde homogent, men diffust,
gråbrunt, sandet ler. Nedgravning. 
2)  Spættet, gulgråt ler, mørkest i de øverste
5-10 cm, hvor der også var talrige dyregan-
ge. Undergrund.

1 : 20
Snit

CK 1 120

V Ø 

120   

  

CK i snit fra syd. Foto: Mogens Bo Henriksen.

CK 2. Dele af jernkerne fra bronzefibula.
Foto: Jørgen Nielsen. 
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Fund 
CM 1: Urne, underdel af tykvægget, groft-
magret lerkar, der ved udgravningen var be-
varet i ca. 6 cm’s højde og med en diameter på
ca. 20 cm. Svagt markeret overgang fra bund
til side. Evt. Albrectsen (1968) T. 32. C?

Øvrige 
Brændte ben, 140 gram, moderat brændt, fra
voksent individ. 

CM

Sammentrykt og meget nedpløjet lerkar, der
var nedsat i erosionslaget med bundfladen nær
overgangen til undergrunden. Ingen tydelige
nedgravningsspor sås uden om karret. 

Fylden i urnen er ikke beskrevet i forbind-
else med tømningen, men den indeholdt
brændte ben. 

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: C?
AOT-værdi: 1         

CM
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Fund 
CM 1: Urne, underdel af tykvægget, groft-
magret lerkar, der ved udgravningen var be-
varet i ca. 6 cm’s højde og med en diameter på
ca. 20 cm. Svagt markeret overgang fra bund
til side. Evt. Albrectsen (1968) T. 32. C?

Øvrige 
Brændte ben, 140 gram, moderat brændt, fra
voksent individ. 

CM

Sammentrykt og meget nedpløjet lerkar, der
var nedsat i erosionslaget med bundfladen nær
overgangen til undergrunden. Ingen tydelige
nedgravningsspor sås uden om karret. 

Fylden i urnen er ikke beskrevet i forbind-
else med tømningen, men den indeholdt
brændte ben. 

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: C?
AOT-værdi: 1         

CM
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Ovalt fyldskifte, nord-syd 70 cm, øst-vest 60
cm med mørkbrunt ler med gule lerpletter,
nedgravet i erosionslaget. I nedgravningen stod
et afpløjet lerkar; spredt i fyldskiftet fandtes
løstliggende skår fra urnen; disse var antage-
lig spredt af dyr. 

Fyldskiftet var indtil ca. 15 cm dybt med
uregelmæssig bund. Med standfladen ca. 5 cm
over nedgravningens bund stod det afpløje-
de og delvis udskredne lerkar. Karrets fyld be-
stod fra top til bund af homogent, gråbrunt
sandet ler med enkelte småstumper af brænd-
te ben. Ved bunden lå den største mængde
brændte ben. Lige over bunden i karrets
vestlige del fremkom glas CN 2.      

Fund 
CN 1: Urne, underdel og løstliggende skår fra
overdelen af tyndvægget, fintmagret og tre-
leddet kar (Albrectsen 1968 T. 37-39), der ved
undersøgelsen var bevaret i 4-5 cm’s højde og
med en diameter på 27 cm. Karrets koniske
hals er dækket af brede, horisontale furer.
Ydersiden fremtræder sort og glittet, mens in-
dersiden er oxideret brændt, muligvis som føl-
ge af rengøring ved hjælp af sekundær brænd-
ing. Karret er så fragmenteret, at det vanske-
ligt lader sig beskrive. C3. 

CN 2: Glasperler?, 2 stk.: Splinter af grønt og
blåt, smeltet glas.

Øvrige 
Brændte ben, 12 gram, moderat brændt, fra
barn, aldersgruppe infans I. 

CN

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: C3
AOT-værdi: 2 

CN

Fyldbeskrivelse
1)  Mørkbrunt, leret sand med lerkarskår
samt få stumper brændt knogle og trækul-
nister. Nedgravning. 
2)  Brunt, spættet ler. Erosionslag.
3)  Ler. Undergrund

1 : 20

N

Niv. 

1 : 20
Snit

CN 1
311

V Ø 

311   
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Diffust, ovalt fyldskifte, nord-syd ca. 60 cm,
øst-vest ca. 40 cm. Fylden spættet, brun til
mørkgrå med enkelte trækulnister. 

Mod nord var nedgravningen indtil 21 cm
dyb, mod syd ca. 13 cm dyb med noget ure-
gelmæssig, diffus bund. Centralt i den dybe-
ste del fandtes flere stykker trækul og skår.
Fylden i den nordøstlige del var mørkgrå med
en del trækulstykker, enkelte små sekundært
brændte skår, ildskørnet flint og brændt ben.
Fyldskiftet kan næppe tolkes som en regulær
brandgrav pga. det ringe indhold af keramik
og brændte ben. Dele af en brandgrav må dog
være indblandet i anlægget.

CS

Gravklynge: 3
Type: Forstyrret brandgrav
Bevaringskategori: 3
Datering: (B)-C
AOT-værdi: 2 

CS

CS 2. Glasklump. Foto: Jørgen Nielsen.  

Fund 
CS 1a: Lerkarskår, to indtil 3,6 cm store, ty-
kvæggede og groftmagrede skår i jernaldergods,
antagelig sekundært brændt. Vægt: 7 gram. 

CS 1b: Lerkarskår, et 2 cm stort, kraftigt se-
kundært brændt skår af tyndvægget, fintmag-
ret kar. Vægt: 1 gram. 

CS 2: Glasperle?, klar og transparent glas-
klump, 0,7 cm stor. Ikke ildpåvirket.

Øvrige 
Brændte ben, 0,5 gram moderat brændte
bensmuler. 
Ildskørnet flint, 1 stk.*
Trækul, 13 gram, heraf er 40 stk. vedbestemt: 
El (Alnus sp.): 16 stk. grene fra lidt over 2 cm
unge stammer.
Bøg (Fagus silvatica): 1 stk. fra ung stamme.
Lind (Tilia sp.): 23 stk. fra unge stammer.
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Diffust, ovalt fyldskifte, nord-syd ca. 60 cm,
øst-vest ca. 40 cm. Fylden spættet, brun til
mørkgrå med enkelte trækulnister. 

Mod nord var nedgravningen indtil 21 cm
dyb, mod syd ca. 13 cm dyb med noget ure-
gelmæssig, diffus bund. Centralt i den dybe-
ste del fandtes flere stykker trækul og skår.
Fylden i den nordøstlige del var mørkgrå med
en del trækulstykker, enkelte små sekundært
brændte skår, ildskørnet flint og brændt ben.
Fyldskiftet kan næppe tolkes som en regulær
brandgrav pga. det ringe indhold af keramik
og brændte ben. Dele af en brandgrav må dog
være indblandet i anlægget.

CS

Gravklynge: 3
Type: Forstyrret brandgrav
Bevaringskategori: 3
Datering: (B)-C
AOT-værdi: 2 

CS

CS 2. Glasklump. Foto: Jørgen Nielsen.  

Fund 
CS 1a: Lerkarskår, to indtil 3,6 cm store, ty-
kvæggede og groftmagrede skår i jernaldergods,
antagelig sekundært brændt. Vægt: 7 gram. 

CS 1b: Lerkarskår, et 2 cm stort, kraftigt se-
kundært brændt skår af tyndvægget, fintmag-
ret kar. Vægt: 1 gram. 

CS 2: Glasperle?, klar og transparent glas-
klump, 0,7 cm stor. Ikke ildpåvirket.

Øvrige 
Brændte ben, 0,5 gram moderat brændte
bensmuler. 
Ildskørnet flint, 1 stk.*
Trækul, 13 gram, heraf er 40 stk. vedbestemt: 
El (Alnus sp.): 16 stk. grene fra lidt over 2 cm
unge stammer.
Bøg (Fagus silvatica): 1 stk. fra ung stamme.
Lind (Tilia sp.): 23 stk. fra unge stammer.
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Diffust, nærmest ovalt fyldskifte, øst-vest 40
cm, nord-syd 35 cm, nedgravet i erosionslag-
et. Fylden sortbrunt, fedtet ler med trækul-
nister. 

Nedgravningen fremstod nedefter skarpt
afgrænset og var indtil 26 cm dyb og 35 cm
bred med lodrette sider og flad bund. Fylden
bestod, især i den nedre del, af mørkbrunt til
sort, fedtet ler med trækul. Heri fremkom
spredt brændte ben, trækul, keramik og smel-
tet glas.    

Fund 
CY 1: Lerkarskår, to små tykvæggede, groft-
magrede og sekundært brændte sideskår i jern-
aldergods. Vægt: 5 gram.

CY 2: Glasperle?, smeltet gul glasklump.

Øvrige 
Brændte ben, 0,5 gram kraftigt brændte ben-
smuler. 
Trækul, 10 gram.

CY

Gravklynge: 3 
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 2
Datering: (B)-C
AOT-værdi: 2           

CY

Fyldbeskrivelse
1)  Fedtet, gråbrunt, sandet ler = grav BL. 
2)  Fedtet, sandet ler med udvasket materia-
let fra (3). 
3)  Fedtet ler, sort til mørkbrunt = grav CY. 
4)  Gult ler. Undergrund. 

1 : 20

N

Niv. 1

BL 1a

1 : 20
Snit

BL 1a 346

Ø 

  

 V 

346

 

CY delvis snittet fra syd (se også foto ved BL). 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Afpløjet urnegrav. Karret var nedgravet i
erosionslaget, men bortset fra en diffus, få cm
dyb sænkning i undergrunden under karret,
kunne ingen sikre nedgravningsspor iagttages.

Fylden i urnen bestod af gråbrunt, let le-
ret sand med brændte ben og enkelte ind-
skredne lerkarskår. Blandt benene fandtes frag-
menter af en benkam og forkullet korn.

Fund 
CZ 1: Urne, større, afpløjet lerkar, der ved ud-
gravningen var bevaret i ca. 13 cm’s højde. Kar-
ret er treleddet, tyndvægget og fintmagret, og
randen let udadkrænget, ufortykket og lige af-
skåret (Albrectsen 1968 T. 39). Fra det jævnt
afrundede bugknæk og op over skulderen ses
brede, lave, lodrette furer, som ved den diffuse
overgang til den koniske hals afløses af til-
svarende vandrette furer. I hvert fald et enkelt
sted afløses de lodrette furer af en lav, oval gru-
be. Randdiameter: 22 cm. Bugdiameter: Ca. 30
cm. Bunddiameter: 12 cm. C3. 

CZ 2: Benkam. Diverse meget små fragmen-
ter af sammensat benkam, muligvis trelagskam.
Hertil 5-6 jernnitter på 0,9-1 cm’s længde.  

CZGravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 2       

CZ

CZ i snit fra vest. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

Øvrige 
Brændte ben, 208 gram, moderat brændt,
sandsynligvis fra gammel kvinde (senilis). 
Forkullet korn.*            
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Afpløjet urnegrav. Karret var nedgravet i
erosionslaget, men bortset fra en diffus, få cm
dyb sænkning i undergrunden under karret,
kunne ingen sikre nedgravningsspor iagttages.

Fylden i urnen bestod af gråbrunt, let le-
ret sand med brændte ben og enkelte ind-
skredne lerkarskår. Blandt benene fandtes frag-
menter af en benkam og forkullet korn.

Fund 
CZ 1: Urne, større, afpløjet lerkar, der ved ud-
gravningen var bevaret i ca. 13 cm’s højde. Kar-
ret er treleddet, tyndvægget og fintmagret, og
randen let udadkrænget, ufortykket og lige af-
skåret (Albrectsen 1968 T. 39). Fra det jævnt
afrundede bugknæk og op over skulderen ses
brede, lave, lodrette furer, som ved den diffuse
overgang til den koniske hals afløses af til-
svarende vandrette furer. I hvert fald et enkelt
sted afløses de lodrette furer af en lav, oval gru-
be. Randdiameter: 22 cm. Bugdiameter: Ca. 30
cm. Bunddiameter: 12 cm. C3. 

CZ 2: Benkam. Diverse meget små fragmen-
ter af sammensat benkam, muligvis trelagskam.
Hertil 5-6 jernnitter på 0,9-1 cm’s længde.  

CZGravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 2       

CZ

CZ i snit fra vest. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

Øvrige 
Brændte ben, 208 gram, moderat brændt,
sandsynligvis fra gammel kvinde (senilis). 
Forkullet korn.*            
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Øvrige 
Brændte ben, 5 gram, kraftigt brændt, sand-
synligvis fra menneske. 

Afpløjet urne, der var nedsat i erosionslaget
ca. 50 cm nord for urnegrav CØ. Omkring
karret kunne der ikke konstateres nedgrav-
ningsspor. 

Fylden i urnen bestod af mørkbrunt sand-
blandet ler med enkelte gule sandpletter og en-
kelte brændte ben. Størstedelen af de brænd-
te ben lå samlet i en koncentration omtrent
centralt i karret. I overfladen lå glas CÆ 2;
spredt i fylden lå enkelte skår, indskredet fra
karsiden. Ligeledes fandtes 3-4 småsten med
en størrelse på ca. 1 x 1 cm.

Fund 
CÆ 1: Urne, underdel af mindre, treleddet ler-
kar i tyndvægget, fintmagret gods (Albrectsen
1968 nr. 37-39); ved udgravningen var karret
bevaret i ca. 6 cm’s højde og med en diame-
ter på ca. 19 cm. Karret har lav standring og
afrundet bug, på hvis overside har været
lave, brede og lodrette furer. Herover er et lod-
ret bånd af lave, cirkulære gruber, mens den
antagelig koniske hals har været dækket af lave,
vandrette furer. Bunddiameter: 5,5 cm. C3. 

CÆ 2: Glasperle?, splint af smeltet blåt glas. 

CÆ 3: Benkam, meget små fragmenter af sam-
mensat benkam. 

CÆ

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: C3
AOT-værdi: 3        

CÆ

CÆ i snit fra nord. Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Fund 
CØ 1: Urne, bundskårflage fra meget tyk-
vægget og groftmagret kar (evt. Albrectsen
1968 T. 32). Sodspor ses i hvert fald på yder-
siden.

Øvrige 
Brændte ben, 2 gram, moderat brændt, fra
menneske. 

CØ

Helt nedpløjet urnegrav bestående af en ca. 15
cm stor flage af bundskår med brændte ben
uden klare nedgravningsspor omkring. Skår-
flagen stod i erosionslaget. På bundskårene lå
enkelte stumper brændte ben. 

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: C?
AOT-værdi: 1  

CØ
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Øvrige 
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Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: C?
AOT-værdi: 1  

CØ
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Nærmest cirkulært fyldskifte, 60 cm i diameter,
nedgravet i erosionslaget tæt nord for urne-
grav DB. Fylden i DA bestod af sortbrunt ler
med en del trækulnister og enkelte stumper af
brændt ben og keramik. 

Gravgruben var en noget diffus, kedel-
formet nedgravning, indtil 25 cm dyb. Nederst
bestod fylden af sort, trækulholdigt, diffust af-
grænset, sandet ler med trækul, brændte ben
og keramik. Øverste del af anlægget havde fyld
som i fladen. I snittet så det ud til, at ned-
gravningen til urnegraven DB skar nedgrav-
ningen til brandpletgrav DA. Området mel-
lem disse to anlæg var dog noget diffust.

Fund 
DA 1: Lerkarskår, et 2,0 cm stort, tykvægget
og groftmagret skår i jernaldergods. Det kan
ikke med sikkerhed afgøres, om skåret er se-
kundært brændt, men i hvert fald på ydersi-
den ses sodspor. Vægt: 3 gram.

Øvrige 
Brændte ben, 0,5 gram, kraftigt brændte
bensmuler. 
Trækul, 2 gram.
Makrofossiler.* 

DA

Gravklynge: 3
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 2
Datering: Ældre jernalder (ældre end DB?)
AOT-værdi: 1    

DA
Fyldbeskrivelse
1)  Sortbrunt, sandet ler = grav DA, øvre del. 
2)  Brunligt, sandet ler med stumper af
brændt ben samt lidt trækul = grav DB. 
3)  Spættet, brunligt og gråbrunt, sandet ler
med få, antagelig udpløjede eller dyretrans-
porterede fragmenter af keramik eller brændt
ben. Erosionslag. 
4)  Som (1), men sort = grav DA, nedre del.
5)  Gråbrunt, leret sand, antagelig en del af
grav DA. 
6)  Sandet ler. Undergrund. 

1 : 20

N

Niv. 1

337

DB

DA

335
DB 1

1 : 20
Snit

DB 1DB DA
332

S N 

332

 

DA og DB (tv) i snit fra øst. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Ovalt fyldskifte nordvest-sydøst 36 cm, nord-
øst-sydvest ca. 33 cm. Fylden heri var brun-
ligt ler med brændte ben, enkelte stykker træ-
kul og centralt et stærkt afpløjet lerkar. Kar-
ret var nedsat i erosionslaget. 

Nedgravningen var en ca. 35 cm bred og
indtil 20 cm dyb, kedelformet grube. Centralt
i denne nedgravning stod urnebunden. Det så
ud til, at nedgravningen til urnegrav DB skar
nedgravningen til brandpletgrav DA (jvf.
DA). Fylden i karret bestod af gråbrunt, le-
ret sand med brændte ben; især på bunden lå
en del brændte ben.  

Fund 
DB 1: Urne, underdel af meget tykvægget og
groftmagret lerkar, bevaret i få cm’s højde (an-
tagelig Albrectsen 1968 T. 32). Ved udgrav-
ningen var karret bevaret i ca. 4 cm’s højde og
med en diameter på ca. 15 cm. I hvert fald på
ydersidens nederste cm er der kraftige sod-
spor. C?

Øvrige 
Brændte ben, 50 gram, moderat brændt, fra
voksent individ. 

DB

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: C? (yngre end DA?)
AOT-værdi: 1           

DB

Fyldbeskrivelse
1)  Sortbrunt, sandet ler = grav DA, øvre
del. 
2)  Brunligt, sandet ler med stumper af
brændt ben samt lidt trækul = grav DB. 
3)  Spættet, brunligt og gråbrunt, sandet ler
med få, antagelig udpløjede eller dyretrans-
porterede fragmenter af keramik eller
brændt ben. Erosionslag. 
4)  Som (1), men sort = grav DA, nedre del.
5)  Gråbrunt, leret sand, antagelig en del af
grav DA. 
6)  Sandet ler. Undergrund. 

1 : 20

N

Niv. 1
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DB 1
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kul og centralt et stærkt afpløjet lerkar. Kar-
ret var nedsat i erosionslaget. 
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DB
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2)  Brunligt, sandet ler med stumper af
brændt ben samt lidt trækul = grav DB. 
3)  Spættet, brunligt og gråbrunt, sandet ler
med få, antagelig udpløjede eller dyretrans-
porterede fragmenter af keramik eller
brændt ben. Erosionslag. 
4)  Som (1), men sort = grav DA, nedre del.
5)  Gråbrunt, leret sand, antagelig en del af
grav DA. 
6)  Sandet ler. Undergrund. 
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Ovalt, klart afgrænset fyldskifte, øst-vest 75
cm, nord-syd 60 cm. Fylden bestod af sort-
brunt, spættet og lerblandet sand med enkel-
te gule ler- og askepletter. Heri var få indtil 1
x 2 cm store trækulstykker og en del brænd-
te ben. I anlæggets sydvestlige hjørne fandtes
knivfragment DC 1. 

Gravgruben var en indtil 11 cm dyb, klart
afgrænset nedgravning med uregelmæssig,
rund bund og fyld som i fladen.     

Fund 
DC 1: Kniv T. 2. 4,3 cm lang odende af kraf-
tig kniv med lige ryg. Kniven har været ned-
lagt som fragment. Bladets bredde har været
mindst 1,5 cm, mens tykkelsen er 0,5 cm.

Øvrige 
Brændte ben, 190 gram, moderat til kraftigt
brændt, fra voksent individ. Sandsynligvis er
der også ben fra et barn imellem. 
Trækul, 4 gram.

DC

Gravklynge: 3
Type: Brandpletgrav (dobbeltgrav?)
Bevaringskategori: 2
Datering: Ældre jernalder
AOT-værdi: 1   

DC

Fyldbeskrivelse 
1)  Sortbrunt, lerblandet sand. Gravgruben. 
2)  Gulbrunt ler. Undergrund. 

1 : 20

N

Niv. 1

DC 1

221

215

217

216

1 : 20
Snit

V 

216

 

216

Ø 

  

 

DC i flade fra syd. Foto: Birgitte Fløe Jensen. 

DC i snit fra syd. Foto: Birgitte Fløe Jensen. 
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Ovalt, diffust afgrænset fyldskifte, nord-syd
87 cm, øst-vest ca. 72 cm. Fylden udgjordes
af spættet, mørkgråt og gråbrunt, sandet ler
med trækulstykker, skår og en glasperle i fla-
den. Anlægget var gravet gennem erosionslaget
og et stykke ned i undergrunden. 

Gravgruben var en indtil 25 cm dyb ned-
gravning med nogenlunde flad bund og ure-
gelmæssige sider. I fylden spredte skår m.v.

DD

Gravklynge: 3
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3?
AOT-værdi: 3      

DD

Fyldbeskrivelse
1)  Mørkere gråbrunt, sandet ler. Heri træ-
kul og skår. Grav DD. 
2)  Gråbrunt, sandet ler. Erosionslag samt
nedgravning til grav DE. 
3)  Gulbrunt ler. Undergrund.  

1 : 20

N

Niv. 1

DD 2

x

DD 1

321

320

1 : 20
Snit. 

DE 1b

DE 1a

DD DE
313 

Ø V 

313

DD i snit fra nord. Foto: Bo Steen. 

110

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  08/06/09  12:24  Side 110
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DD i snit fra nord. Foto: Bo Steen. 
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Fund
DD 1a: Lerkarskår, ca. 30 indtil 9,5 cm store
skår fra et tykvægget, meget groftmagret og
kraftigt sekundært brændt, treleddet lerkar
med næsten lodret karside og let udsvajet,
ufortykket rand. Fra denne og ned på skul-
deren sidder en uregelmæssig, pølseformet
hank. Overgangen mellem bund og side er dif-
fust afrundet. På et sideskår ses muligvis res-
ter af en ringformet fordybning. Vægt: 576
gram. B?

DD 1b: Lerkarskår, et 8,5 cm stort bund/si-
deskår fra meget tykvægget og groftmagret
kar, næppe identisk med DD 1a. Vægt: 101
gram. 

DD 1c: Lerkarskår, ca. 10 indtil 6 cm store små
skår fra mindre tyndvægget og fintmagret, to-
eller treleddet kar. Skårene er meget sekundært
brændt. På to sideskår ses det afrundede bug -
knæk med lave, lodrette vulster. Vægt: 45
gram. C3?

DD 2: Glasperle(r), en let ilddeformeret, rør-
formet mosaikperle. Grundfarven er rød, og
omkring perlen forløber et bånd med blå, gule,
grønne og røde blomstermotiver (Tempel-
mann-Maczyńska 1985 T. 357a; Ethelberg
1990 T. 2i; Olldag 1994 T. 2413). Små splin-
ter af grønt og blåt glas kan repræsentere end-
nu 1-2 perler.

DD 3: Jerngenstand, lille uidentificerbar jern-
stump.

Øvrige 
Brændte ben, 0,5 gram kraftigt brændte ben-
smuler. 
Trækul, 60 gram, heraf er 100 stk. vedbestemt: 
Bævreasp (Populus sp.): 36 stk. fra unge
stammer.
Hassel (Corylus avellana): 44 stykker, heraf er
flere kollapset.
Eg (Quercus sp.): 18 stk., måske fra en og sam-
me tommelfingertykke gren.
Spidsløn (Acer sp.): 1 stk. fra ung stamme.
Rose (Rosa sp.) 1 lille stykke.
Afslag. 

DD 2. Ildpåvirket millefioriperle. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Nedsat i en ca. 30 cm dyb og snæver ned-
gravning, hvis fyld bestod af gråbrunt, sandet
ler, stod et intakt, tøndeformet 19 cm højt ler-
kar (DE 1a). Som låg over dette var anbragt
et tilsvarende og på hovedet stående kar (DE
1b). De to kar hældte lidt mod øst. Ned-
gravningen var ført gennem erosionslaget og
ca. 20 cm ned i undergrunden. 

Lågkarret DE 1b havde homogen og me-
get løs fyld bestående af gråbrunt, leret sand

DE

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav (med låg)
Bevaringskategori: 1
Datering: C 
AOT-værdi: 3    

DE

Fyldbeskrivelse
1)  Mørkere gråbrunt, sandet ler. Heri træ-
kul og skår. Grav DD. 
2)  Gråbrunt, sandet ler. Erosionslag samt
nedgravning til grav DE. 
3)  Gulbrunt ler. Undergrund.

1 : 20

N

Niv. 1

DD 2

x

DD 1

321

320

med enkelte stykker brændte ben nær mund-
ingen, altså i den del af karret, der vendte ned-
ad. Fylden i lågkarret formodes at være ind-
sivet efter deponeringen, og de få benstumper
heri dyretransporteret fra den herunder stå-
ende urne. 

Urnen DE 1a havde fyld bestående af grå-
brunt, leret sand. Ca. 2 cm under randen be-
gyndte en del brændte ben at fremkomme.
Nedefter tiltog mængden af brændte ben, som

optrådte i meget store stykker. Ved sortering
af de brændte ben fremkom fragmenter af en
benkam DE 3 og glasfragment DE 2. Ifølge
den osteologiske analyse skulle de 776 gram
ben fra urnen DE 1a hidrøre fra en voksen
kvinde samt fra dyr, hvorimod de 12 gram fra
lågkarret DE 1b skulle stamme fra et ældre in-
divid. Dermed skulle der altså være tale om en
dobbeltgrav. Tolkningen virker ikke sand-
synlig.

DE i snit fra nord med urnen DE 1a nederst og
lågkar DE 1b øverst. Foto: Bo Steen.  
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3)  Gulbrunt ler. Undergrund.
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Fund 
DE 1a: Urne, tykvægget, groftmagret lerkar
(Albrectsen 1968 T. 32). Karsiden er jævnt af-
rundet, og den tynde, lodrette hals er akku-
rat markeret. Overfladen er ujævn. På inder-
siden ses sodspor og lidt madskorpe, på y der-
siden kun sodspor. Højde: 18,5 cm. Rand-
diameter: 15,2 cm. Bugdiameter: 18,3 cm.
Bunddiameter: 9,3 cm. C.

DE 1b: Låg, treleddet, groftmagret og ure-
gelmæssigt lerkar (Albrectsen 1968 T. 32). Kar-
 rets side er jævnt afrundet, og overgangen til
den korte, udadfaldende og ufortykkede hals
diffus. Spredt på yder- og inderside ses min-
d re partier af madskorpe. Højde: 16,2 cm.
Rand diameter: 19,5 cm. Bugdiameter: 20,4 cm.
C. 

DE 2: Glasperle?, flere mm-store splinter af
blåt glas. 

DE 3: Benkam, fragmenter af formodet tre-
lagskam.

DE 1a. Urne. Foto: Jørgen Nielsen. 

DE 1b. Foto: Jørgen Nielsen. 

Øvrige 
Brændte ben (fra DE 1a): 776 gram, svagt til
moderat brændt, fra voksen kvinde, adultus.
Store stykker. Dyreknogler iblandet. 
Brændte ben (fra DE 1b): 12 gram, kraftigt
brændte kraniefragmenter fra ældre individ,
sandsynligvis senilis. Ikke identisk med ben
fra DE 1a.
Dyreknogler.
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Nærmest cirkulær nedgravning med en dia-
meter på ca. 45-50 cm. Fylden i denne har væ-
ret nogenlunde homogent, mørk gråbrunt,
sandet ler med enkelte trækulstumper. An-
lægget var nedgravet gennem erosionslaget og
placeret i undergrunden herunder. 

Centralt heri og lidt over bunden af den ca.
22 cm dybe, lidt uregelmæssigt kedelforme-
de nedgravning var lerkarret DF 1a placeret.
Karrets bundflade stod jævnt og nogenlunde
centralt i nedgravningen, indeholdende kul-
sort fyld. Rand- og sideskårflagerne var væl-
tet radiært ud til næsten alle sider. I selve kar-
ret og i området syd herfor lå en noget diffus
dynge af sort, sodet ler, hvori var brændte ben.
Ved tømning af karrets fyld fremkom flere
spredtliggende glasperler og tenvægten DF 5b.
Mod karrets bund tiltog koncentrationen af
brændte ben. Liggende centralt på bunden
fremkom kniven DF 4. Umiddelbart øst her-
for lå tenvægten DF 5a, også direkte på bun-
den. 

Da urnen i jernalderen blev placeret i ned-
gravningen, må den have været fyldt med usor-
teret bålfyld (trækulholdigt, sandet ler, brænd-
te ben og gravgaver). Karret må imidlertid
være smadret allerede i forbindelse med ned-
sættelsen, idet skårene lå væltet ud til næsten
alle sider. Mere sandsynligt er det, at karret har
stået i et jordfrit kammer, evt. dækket af et låg
af organisk materiale, og udskridningen af kar-
siderne først er foregået nogen tid efter grav-
læggelsen. I hvert fald viste karrets udskrid-
ningsmønster, at udskridningen var sket, før
karvæggene blev tæt omsluttet med jord. 

DF

Gravklynge: 3
Type: Brandpletgrav (lerkar med bålfyld)
Bevaringskategori: 1
Datering: C1-C2
AOT-værdi: 6       

DF
Fyldbeskrivelse
1)  Nogenlunde homogent, mørk gråbrunt,
sandet ler med enkelte trækulstumper. Grav-
gruben. 
2)  Sort, sandet ler med brændte ben. Oprin-
deligt indhold af lerkar DF 1a. 
3)  Spættet, gråbrunt, sandet ler. Erosionslag. 
4)  Gult, sandet ler. Undergrund. 

DF i fladen efter tømning af vestlige halvdel.
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

DF i snit fra vest. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

DF efter tømning af lerkar DF 1a. På bunden ses
tenvægt DF 5a og kniv DF 4. 
Foto: Mogens Bo Henriksen.
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Nærmest cirkulær nedgravning med en dia-
meter på ca. 45-50 cm. Fylden i denne har væ-
ret nogenlunde homogent, mørk gråbrunt,
sandet ler med enkelte trækulstumper. An-
lægget var nedgravet gennem erosionslaget og
placeret i undergrunden herunder. 

Centralt heri og lidt over bunden af den ca.
22 cm dybe, lidt uregelmæssigt kedelforme-
de nedgravning var lerkarret DF 1a placeret.
Karrets bundflade stod jævnt og nogenlunde
centralt i nedgravningen, indeholdende kul-
sort fyld. Rand- og sideskårflagerne var væl-
tet radiært ud til næsten alle sider. I selve kar-
ret og i området syd herfor lå en noget diffus
dynge af sort, sodet ler, hvori var brændte ben.
Ved tømning af karrets fyld fremkom flere
spredtliggende glasperler og tenvægten DF 5b.
Mod karrets bund tiltog koncentrationen af
brændte ben. Liggende centralt på bunden
fremkom kniven DF 4. Umiddelbart øst her-
for lå tenvægten DF 5a, også direkte på bun-
den. 

Da urnen i jernalderen blev placeret i ned-
gravningen, må den have været fyldt med usor-
teret bålfyld (trækulholdigt, sandet ler, brænd-
te ben og gravgaver). Karret må imidlertid
være smadret allerede i forbindelse med ned-
sættelsen, idet skårene lå væltet ud til næsten
alle sider. Mere sandsynligt er det, at karret har
stået i et jordfrit kammer, evt. dækket af et låg
af organisk materiale, og udskridningen af kar-
siderne først er foregået nogen tid efter grav-
læggelsen. I hvert fald viste karrets udskrid-
ningsmønster, at udskridningen var sket, før
karvæggene blev tæt omsluttet med jord. 

DF

Gravklynge: 3
Type: Brandpletgrav (lerkar med bålfyld)
Bevaringskategori: 1
Datering: C1-C2
AOT-værdi: 6       

DF
Fyldbeskrivelse
1)  Nogenlunde homogent, mørk gråbrunt,
sandet ler med enkelte trækulstumper. Grav-
gruben. 
2)  Sort, sandet ler med brændte ben. Oprin-
deligt indhold af lerkar DF 1a. 
3)  Spættet, gråbrunt, sandet ler. Erosionslag. 
4)  Gult, sandet ler. Undergrund. 

DF i fladen efter tømning af vestlige halvdel.
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

DF i snit fra vest. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

DF efter tømning af lerkar DF 1a. På bunden ses
tenvægt DF 5a og kniv DF 4. 
Foto: Mogens Bo Henriksen.
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Fund 
DF 1a: Lerkar, groftmagret, tykvægget, nær-
mest tøndeformet kar (Albrectsen 1968 T. 32).
Randpartiet er meget svagt markeret, og sel-
ve randlæben lige afskåret. På store dele af in-
dersiden samt på overdelen af ydersiden,
især ved randen, ses fastbrændte madskorper.
Højde: 18,5 cm. Randdiameter: 17,3-18,6
cm. Bugdiameter: 20,9 cm. Bunddiameter: 14,2
cm. C.

1 : 20
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DF 5a

DF 1a
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DF 1a. Lerkar . Foto: Jens Gregers Aagaard & Jørgen Nielsen.  

DF 1a. Lerkar, udsnit af madskorpe på yder  siden. 
Foto: Jens Gregers Aagaard & Jørgen Nielsen.  
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DF 1b: Lerkarskår, tre indtil 5,8 cm store, ty-
kvæggede og meget groftmagrede, kraftigt se-
kundært brændte lerkarskår. Vægt: 27 gram. 

DF 1c: Lerkarskår, et 3,1 cm stort sideskår af
tyndvægget, fintmagret og kraftigt sekundært
brændt lerkar. Vægt: 2 gram.   

DF 2: Fibula af jern, fragment af hovedet med
1,8 cm lang spiral med tværtråd, vistnok
med fire vindinger på hver side af den ikke be-
stemmelige bøjle. Tværtråden går i en stor
halvcirkelformet bue bag om bøjlen. På spi-
ralen sidder fastrustede dele af en spinkel jern-
stang med rektangulært tværsnit, antagelig et
fragment af anglen fra DF 4. C1-C2?

DF 3: Glasperler, otte mere eller mindre
nedsmeltede perler: Mindst tre gule, antage-
lig skiveformede, en rød, en vandgrøn (perle?),
to eller tre mosaikperler med lyseblå grund-
farve og hvide øjne med røde midterfelter, en
rød rørformet med bl.a. blå og hvide blom-
stermotiver (Tempelmann-Maczyńska 1985 T.
357a; Ethelberg 1990 T 2i; Olldag 1994 T. 2408
(?) og 2413). 

DF 4: Kniv, typen ubestemmelig. 3,3 cm
langt fragment af spinkelt knivblad, der er ned-
lagt som fragment. Langs ryggen ses rilleor-
namentik. Bladets bredde 1,3 cm, tykkelse 0,3
cm. 

DF 5a: Tenvægt af fintmagret ler, bikonisk og
sekundært brændt. Højde 1,8 cm, diameter 3,7
cm. Diameter af hul 0,8 cm. Vægt 18 gram.

DF 5b: Tenvægt, af sandsten, skiveformet. På
over- og undersiden ses hhv. to og tre inddre-
jede, koncentriske riller. På smalsiden er
inddrejet fire parallelle riller. Højde 1,1 cm, dia-
meter 2,9 cm. Diameter af hul 0,7 cm. Vægt 11
gram.

DF 5c: Tenkrog?, af jern, 2,6 cm langt fragment
af meget spinkel jernnål med oprullet øje
(Beckmann 1966 T. 1). 

DF 6: Benkam. Jernnitte fra sammensat ben-
kam. 1,1 cm lang. 

(DF 7): Ubestemmelig jerngenstand, 2,0 x 1,9
cm stort stykke jernblik, evt. fra kniven DF 4. 

Øvrige 
Brændte ben, 2 gram, moderat til kraftigt
brændt, fra menneske. 
Trækul, 47 gram.

DF 3. Udvalg af karakteristiske glasperler. Foto: Jørgen Nielsen. 
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DF 1b: Lerkarskår, tre indtil 5,8 cm store, ty-
kvæggede og meget groftmagrede, kraftigt se-
kundært brændte lerkarskår. Vægt: 27 gram. 

DF 1c: Lerkarskår, et 3,1 cm stort sideskår af
tyndvægget, fintmagret og kraftigt sekundært
brændt lerkar. Vægt: 2 gram.   

DF 2: Fibula af jern, fragment af hovedet med
1,8 cm lang spiral med tværtråd, vistnok
med fire vindinger på hver side af den ikke be-
stemmelige bøjle. Tværtråden går i en stor
halvcirkelformet bue bag om bøjlen. På spi-
ralen sidder fastrustede dele af en spinkel jern-
stang med rektangulært tværsnit, antagelig et
fragment af anglen fra DF 4. C1-C2?

DF 3: Glasperler, otte mere eller mindre
nedsmeltede perler: Mindst tre gule, antage-
lig skiveformede, en rød, en vandgrøn (perle?),
to eller tre mosaikperler med lyseblå grund-
farve og hvide øjne med røde midterfelter, en
rød rørformet med bl.a. blå og hvide blom-
stermotiver (Tempelmann-Maczyńska 1985 T.
357a; Ethelberg 1990 T 2i; Olldag 1994 T. 2408
(?) og 2413). 

DF 4: Kniv, typen ubestemmelig. 3,3 cm
langt fragment af spinkelt knivblad, der er ned-
lagt som fragment. Langs ryggen ses rilleor-
namentik. Bladets bredde 1,3 cm, tykkelse 0,3
cm. 

DF 5a: Tenvægt af fintmagret ler, bikonisk og
sekundært brændt. Højde 1,8 cm, diameter 3,7
cm. Diameter af hul 0,8 cm. Vægt 18 gram.

DF 5b: Tenvægt, af sandsten, skiveformet. På
over- og undersiden ses hhv. to og tre inddre-
jede, koncentriske riller. På smalsiden er
inddrejet fire parallelle riller. Højde 1,1 cm, dia-
meter 2,9 cm. Diameter af hul 0,7 cm. Vægt 11
gram.

DF 5c: Tenkrog?, af jern, 2,6 cm langt fragment
af meget spinkel jernnål med oprullet øje
(Beckmann 1966 T. 1). 

DF 6: Benkam. Jernnitte fra sammensat ben-
kam. 1,1 cm lang. 

(DF 7): Ubestemmelig jerngenstand, 2,0 x 1,9
cm stort stykke jernblik, evt. fra kniven DF 4. 

Øvrige 
Brændte ben, 2 gram, moderat til kraftigt
brændt, fra menneske. 
Trækul, 47 gram.

DF 3. Udvalg af karakteristiske glasperler. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Diffust, ovalt fyldskifte, nedgravet i ero-
sionslaget. Nord-syd 90 cm, øst-vest indtil 65
cm. Fylden spættet, mørkgrå og gråbrun
med trækulnister og skår i fladen. I fylden var
enkelte nister af helt opløste brændte ben. 

Gravgruben var en indtil 17 cm dyb, klart
afgrænset nedgravning med uregelmæssig
bund. Nedgravningens fyld var spættet,
mørkgråt til sortgråt, sandet ler. Centralt i den
østlige halvdel fandtes en glasperle. I anlæg-
gets fyld fremkom fem ca. 5 cm store sten,
hvoraf nogle var ildmærkede. Derimod frem-
kom ikke egentlige stykker af brændte ben.

Fund 
DG 1: Lerkarskår, ca. 10 indtil 9,3 cm store
bund og sideskår fra tykvægget, meget groft-
magret og kraftigt sekundært brændt lerkar.
Overgangen bund/side er markant, og karsi-
den har været stejl. Vægt: 245 gram.

DG 2: Glasperler, mindst tre stk.: To gule ens-
farvede samt en mosaikperle (Tempelmann-
Maczyńska 1985 T. 357a; Ethelberg 1990 T 2i;
Olldag 1994 T. 2413). 

Øvrige 
Brændte ben (ikke bevaret). 
Trækul, 36 gram.

DG

Gravklynge: 3
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C
AOT-værdi: 2   

DG

Fyldbeskrivelse
1)  Spættet, mørkgråt til sortgråt, sandet
ler med enkelte nister af helt opløste
brændte ben. Gravgrube. 
2)  Gult ler. Undergrund. 
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DG i snit fra vest. Foto: Bo Steen. 

DG 2. Rørformet glasperle. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Fund 
DN 1: Urne, bundskårflage og de nederste cm
af større, tyndvægget og fintmagret lerkar, der
ved udgravningen var bevaret i ca. 7 cm’s høj-
de og med en diameter på ca. 30 cm. At døm-
me ud fra godset er en datering til yngre ro-
mertid mest sandsynlig.

Øvrige 
Brændte ben, 354 gram, svagt til moderat
brændt, sandsynligvis fra voksent individ. 

DN

Nedpløjet og noget sammentrykket urne. I
undergrundsleret uden om karret kunne ned-
gravningsspor ses i form af en smal, diffus
zone, hvor undergrunden var brunfarvet. 

Nedgravningen var ca. 8 cm dyb, diffus og
kedelformet med brun lerfyld. Fylden i urnen
bestod af sortgråt, lerblandet sand med enkelte
trækulnister og en del brændte ben. 

Gravklynge: 1
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: (B)-C
AOT-værdi: 1  

DN
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Fund 
DN 1: Urne, bundskårflage og de nederste cm
af større, tyndvægget og fintmagret lerkar, der
ved udgravningen var bevaret i ca. 7 cm’s høj-
de og med en diameter på ca. 30 cm. At døm-
me ud fra godset er en datering til yngre ro-
mertid mest sandsynlig.

Øvrige 
Brændte ben, 354 gram, svagt til moderat
brændt, sandsynligvis fra voksent individ. 

DN

Nedpløjet og noget sammentrykket urne. I
undergrundsleret uden om karret kunne ned-
gravningsspor ses i form af en smal, diffus
zone, hvor undergrunden var brunfarvet. 

Nedgravningen var ca. 8 cm dyb, diffus og
kedelformet med brun lerfyld. Fylden i urnen
bestod af sortgråt, lerblandet sand med enkelte
trækulnister og en del brændte ben. 

Gravklynge: 1
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: (B)-C
AOT-værdi: 1  

DN
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Afpløjet lerkar. Kun den ene halvdel af kar-
ret samt bunden var bevaret – i alt i ca. 15 cm’s
højde. Karret stod i erosionslaget tæt under
overgangen til undergrunden. 

Der kunne ikke ses nedgravningsspor
uden om karret, og fylden heri bestod af gul-
brunt, leret sand med enkelte brændte ben. Ca.
6 cm fra bunden begyndte en benpakning, som
tiltog i tæthed mod bunden. På bunden, ca.
midt i urnen, fremkom en smeltet glasklump.
I nærheden af denne, ca. 2 cm højere oppe,
fremkom en anden glassmelteklump. Yderli-
gere en glasklump fremkom ved gennemgang
af urnefylden. 

Fund 
DP 1: Urne, underdel af tyndvægget og me-
get groftmagret, dårligt brændt lerkar. På
ydersiden af karrets nederste del ses sodspor.

DP 2: Glasperler?, fire glassmelteklumper: Én
turkis, 3,7 cm stor med indsmeltet glas i an-
dre farver, måske fra andre perler, samt fast-
smeltede stykker af brændt ben. Én rød og
hvid klump, måske fra to perler, med fast-
smeltet brændt ben, én grøn med fastsmeltet
brændt ben samt én mørkblå/sort klump.

Øvrige 
Brændte ben, 512 gram, svagt til moderat
brændt, fra voksent individ, aldersgruppe
adultus. 
Dyreknogler. 

DP 2. Glassmelteklump med isiddende stump af
brændt ben. Foto: Jørgen Nielsen. 

DP

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C
AOT-værdi: 2

DP
Fyldbeskrivelse
1)  Brunt, leret sand, opadtil afsluttet i
vækstlag. Pløjelag (øverst) og erosionslag
(nederst). 
2)  Som (1), men med koncentration af ler-
karskår og brændte ben. Forstyrret urne. 
3)  Brunt og gult, let leret sand. Under-
grund. 
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DP i snit fra nord. Foto: Bo Steen. 
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Diffust, ovalt fyldskifte, øst-vest ca. 100 cm,
nord-syd ca. 75 cm. Fylden udgjordes af
brunligt ler med gule lerpletter. Centralt i det-
te fyldskifte sås en mørkfarvning, ligeledes
oval, nord-syd 50 cm, øst-vest 65 cm med
mørkbrun lerfyld, hvori blev fundet lidt træ-
kul, brændte ben og en del keramik. 

Det indre fyldskifte, som må opfattes
som selve gravgruben, markerede sig som en
indtil 10 cm dyb nedgravning med fyld som
i fladen og ca. 80 cm bred. Centralt i toppen
af det indre fyldskifte lå en koncentration af
keramik og brændte ben. Det kunne ikke med
fuld sikkerhed afgøres, om der var tale om en
forstyrret urnegrav eller en benhob. Kera-
mikkens karakter taler dog for sidstnævnte. 

Fund 
DQ 1a: Lerkarskår, ca. 10 indtil 4,9 cm store
og kraftigt sekundært brændte skår af tynd-
vægget, fintmagret åben fodskål (Albrectsen
1968 T. 10-11). På et skår ses rester af et bundt
skråtstillede, smalle furer. Vægt: 32 gram. C1. 
DQ 1b: Lerkarskår, ca. 10 indtil 6,5 cm sto-
re skår af tyndvægget, men relativt groftmagret
og let sekundært brændt kar. Vægt: 54 gram. 

Øvrige 
Brændte ben, 0,5 gram kraftigt brændte ben  -
smuler. 

DQ

Gravklynge: 1
Type: Benhob?
Bevaringskategori: 2
Datering: C1
AOT-værdi: 1 

DQ

Fyldbeskrivelse 
1)  Mørkbrunt, leret sand med lidt trækul
og stumper af brændt ben. Hertil en del ke-
ramik. Selve gravgruben. 
2)  Brunligt, leret sand med gule lerpletter. 
3)  Gulbrunt ler. Undergrund. 
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Diffust, ovalt fyldskifte, øst-vest ca. 100 cm,
nord-syd ca. 75 cm. Fylden udgjordes af
brunligt ler med gule lerpletter. Centralt i det-
te fyldskifte sås en mørkfarvning, ligeledes
oval, nord-syd 50 cm, øst-vest 65 cm med
mørkbrun lerfyld, hvori blev fundet lidt træ-
kul, brændte ben og en del keramik. 

Det indre fyldskifte, som må opfattes
som selve gravgruben, markerede sig som en
indtil 10 cm dyb nedgravning med fyld som
i fladen og ca. 80 cm bred. Centralt i toppen
af det indre fyldskifte lå en koncentration af
keramik og brændte ben. Det kunne ikke med
fuld sikkerhed afgøres, om der var tale om en
forstyrret urnegrav eller en benhob. Kera-
mikkens karakter taler dog for sidstnævnte. 

Fund 
DQ 1a: Lerkarskår, ca. 10 indtil 4,9 cm store
og kraftigt sekundært brændte skår af tynd-
vægget, fintmagret åben fodskål (Albrectsen
1968 T. 10-11). På et skår ses rester af et bundt
skråtstillede, smalle furer. Vægt: 32 gram. C1. 
DQ 1b: Lerkarskår, ca. 10 indtil 6,5 cm sto-
re skår af tyndvægget, men relativt groftmagret
og let sekundært brændt kar. Vægt: 54 gram. 

Øvrige 
Brændte ben, 0,5 gram kraftigt brændte ben  -
smuler. 

DQ

Gravklynge: 1
Type: Benhob?
Bevaringskategori: 2
Datering: C1
AOT-værdi: 1 

DQ

Fyldbeskrivelse 
1)  Mørkbrunt, leret sand med lidt trækul
og stumper af brændt ben. Hertil en del ke-
ramik. Selve gravgruben. 
2)  Brunligt, leret sand med gule lerpletter. 
3)  Gulbrunt ler. Undergrund. 
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Fund 
DR 1: Urne, underdel af afpløjet kar, der ved
udgravningen var bevaret indtil 15 cm’s høj-
de og med en diameter på ca. 23 cm. Ty-
kvægget og meget groftmagret gods med
mindre partier af spredte sodspor på ydersi-
den. Utvivlsomt Albrectsen (1968) T. 32.
Bunddiameter: Ca. 12 cm. C.

DR 2: Benkam. Små fragmenter af trelagskam
med 1,2 cm lange jernnitter. På dækpladen er
indridset streger og koncentriske halvcirkler
med midterpunkt (Ilkjær 1993a:272 motiv 8
og 5). 

Øvrige 
Brændte ben (antagelig sammenblandet med
ben fra DT). 

Afpløjet lerkar, bevaret i 8 cm’s højde mod vest
og ca. 15 cm mod øst. Ingen nedgravningsspor
kunne erkendes uden om karret, der var
nedsat direkte i undergrundsler.  

Fylden i urnen bestod af gråbrunt, leret
sand, indeholdende enkelte stykker brændte
ben. Ca. 5 cm fra bunden begyndte en pakning
af brændte ben, som blev stadig tættere ned-
efter. På bunden fremkom nogle større styk-
ker trækul. 

DR

Gravklynge: 1
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C
AOT-værdi: 1    

DR
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Diffust, nærmest ægformet fyldskifte, nord-
øst-sydvest 75 cm, nordvest-sydøst ca. 60 cm.
Fylden brunlig og leret med enkelte stykker
trækul, antagelig hidrørende fra fyldskiftets
sydlige område, der udgjordes af en cirkulær
sort til sortgrå, meget trækulholdig plamage,
nord-syd 53 cm, øst-vest 51 cm. Dette område,
der må opfattes som selve gravgruben, inde-
holdt keramik og enkelte stykker brændte ben. 

Gravgruben var en indtil 17 cm dyb, re-
gelmæssigt kedelformet nedgravning. Stør-
stedelen af gravgruben var opfyldt af samme
materiale, som var registreret i fladen.

Fund
DS 1: Lerkarskår, ca. 20 indtil 6,5 cm store skår
af kraftigt sekundært brændt, groftmagret han-
kekar (Albrectsen 1968 T. 3-4?). Bugknækket
har antagelig været afrundet, men dette kan
ikke afgøres med sikkerhed. Der synes især at
være skår fra karrets underdel; et lille randskår
viser en meget kort, næsten lodret randlæbe,
og et fragment af en båndformet hank har lin-
seformet tværsnit. Vægt: 111 gram. C1.

Øvrige 
Brændte ben, 0,5 gram kraftigt brændte ben -
smuler. 
Trækul, 1 gram.

DS

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav 
Bevaringskategori: 2
Datering: (B)-C
AOT-værdi: 1    

DS Fyldbeskrivelse
1)  Sort til sortgråt, meget trækulholdigt, le-
ret sand med lerkarskår og enkelte stumper
brændt ben. Gravgrube. 
2)  Brunligt, leret sand med enkelte stykker
trækul. Antagelig materiale fra (1). 
3)  Hårdt, kompakt, sandet ler med meget træ-
kul. Gravgrube, bundlag. 
4)  Gulbrunt ler. Undergrund. 

1 : 20

N
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185

1 : 20
Snit

DS 1 185

Ø V 

185

DS i flade fra syd. Foto: Bo Steen. 

DS i snit fra syd. Foto: Bo Steen. 
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Diffust, nærmest ægformet fyldskifte, nord-
øst-sydvest 75 cm, nordvest-sydøst ca. 60 cm.
Fylden brunlig og leret med enkelte stykker
trækul, antagelig hidrørende fra fyldskiftets
sydlige område, der udgjordes af en cirkulær
sort til sortgrå, meget trækulholdig plamage,
nord-syd 53 cm, øst-vest 51 cm. Dette område,
der må opfattes som selve gravgruben, inde-
holdt keramik og enkelte stykker brændte ben. 

Gravgruben var en indtil 17 cm dyb, re-
gelmæssigt kedelformet nedgravning. Stør-
stedelen af gravgruben var opfyldt af samme
materiale, som var registreret i fladen.

Fund
DS 1: Lerkarskår, ca. 20 indtil 6,5 cm store skår
af kraftigt sekundært brændt, groftmagret han-
kekar (Albrectsen 1968 T. 3-4?). Bugknækket
har antagelig været afrundet, men dette kan
ikke afgøres med sikkerhed. Der synes især at
være skår fra karrets underdel; et lille randskår
viser en meget kort, næsten lodret randlæbe,
og et fragment af en båndformet hank har lin-
seformet tværsnit. Vægt: 111 gram. C1.

Øvrige 
Brændte ben, 0,5 gram kraftigt brændte ben -
smuler. 
Trækul, 1 gram.

DS

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav 
Bevaringskategori: 2
Datering: (B)-C
AOT-værdi: 1    

DS Fyldbeskrivelse
1)  Sort til sortgråt, meget trækulholdigt, le-
ret sand med lerkarskår og enkelte stumper
brændt ben. Gravgrube. 
2)  Brunligt, leret sand med enkelte stykker
trækul. Antagelig materiale fra (1). 
3)  Hårdt, kompakt, sandet ler med meget træ-
kul. Gravgrube, bundlag. 
4)  Gulbrunt ler. Undergrund. 

1 : 20
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1 : 20
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DS i flade fra syd. Foto: Bo Steen. 

DS i snit fra syd. Foto: Bo Steen. 
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Afpløjet lerkar, der var nedsat i erosionslaget.
Der kunne ikke erkendes klare nedgrav-
ningsspor uden om karret. 

Fylden i karret bestod af gråbrunt, leret
sand med brændte ben. 

Fund 
DT 1a: Urne, underdel af stort, tykvægget og
groftmagret lerkar med let afsat fod. Ved ud-
gravningen var karret bevaret i 8 cm’s højde
med en diameter på 24 cm. Underdelen er ret
stejl, så karret kan antages at have været nær-
mest ægformet. På ydersidens nederste del ses
sodspor. Enkelte skår udviser lidt madskor-
pe på indersiden. Bunddiameter: 13 cm. B?

DT 1b: Lerkarskår, to indtil 4 cm store skår
fra tyndvægget, fintmagret, treleddet kar, der
ikke er sekundært brændt. Det største af skå-
rene stammer fra den øverste del af skulderen,
lige hvor overgangen til halsen anes. Umid-
delbart herunder er glittet skrå, smalle
“fure”bundter. Vægt: 12 gram. B2-C1. 

DT 1c: Lerkarskår, et 3,5 cm stort skår af sort-
brændt kar med glittet yderside, ej sekundært
brændt. Vægt: 8 gram. At dømme ud fra over-
fladebehandlingen kan dette skår være fra sen
yngre romertid, og det kan ikke udelukkes, at
det er sekundært indblandet? 

DT

Gravklynge: 1
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: B2-C1
AOT-værdi: 1    

DT

DT i snit fra syd. Foto: Birgitte Fløe Jensen. 
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Øvrige 
Brændte ben, 1217 gram, svagt til moderat
brændt, fra voksent individ (adultus) (antagelig
sammenblandet med ben fra DR). 
Dyreknogler. 
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Fund 
DU 1: Urne, få bundskår fra tykvægget,
fintmagret kar.

Øvrige 
Brændte ben, 1 gram, kraftigt brændt. 

DU

Stærkt nedpløjet lerkar, kun bevaret i form af
en ca. 15 cm stor bundskårflage med enkelte
brændte ben på. Karret var nedsat i ero-
sionslaget. 

Gravklynge: 1
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: Ældre jernalder
AOT-værdi: 1           

DU
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Fund 
DU 1: Urne, få bundskår fra tykvægget,
fintmagret kar.

Øvrige 
Brændte ben, 1 gram, kraftigt brændt. 

DU

Stærkt nedpløjet lerkar, kun bevaret i form af
en ca. 15 cm stor bundskårflage med enkelte
brændte ben på. Karret var nedsat i ero-
sionslaget. 

Gravklynge: 1
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: Ældre jernalder
AOT-værdi: 1           

DU
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Afpløjet lerkar. Uden om karret kunne iagt-
tages en snæver nedgravning; denne var ca. 5
cm fordybet gennem erosionslaget og ned i un-
dergrundsleret. 

Fylden i karret bestod af let leret, gråbrunt
sand med brændte ben.   

Fund 
DV 1: Urne, underdel af afpløjet, meget tyk-
vægget og meget groftmagret lerkar (antage-
lig Albrectsen 1968 T. 32). Ved udgravningen
var karret bevaret i ca. 8 cm’s højde med en dia-
meter på ca. 30 cm. På nederste del af yder-
siden ses lidt sodspor. Antagelig C.  

Øvrige 
Brændte ben, 178 gram, svagt til moderat
brændt, fra voksent yngre individ. 

DV

Gravklynge: 1
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C?
AOT-værdi: 1           

DV

Fyldbeskrivelse
1)  Spættet, gråbrunt og sandet ler. Ero-
sionslag og nedgravning. 
2)  Kraftigt spættet, mørkere gulbrunt, san-
det ler. Erosionslag.
3)  Gulbrunt ler. Undergrund. 

1 : 20
Snit 

DV 1147

SV NØ 

147  

  

DV i snit fra nordvest. 
Foto: Charlotta M. Lindblom.
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Nedpløjet og noget forstyrret lerkar. Ingen
nedgravningsspor kunne iagttages uden om
karret, men det var, som BG 1 ca. 50 cm nord-
vest herfor, antagelig nedgravet i erosionsla-
get. 

Fylden i urnen bestod af homogent, mørk-
brunt, lerblandet sand med brændte ben.

Fund 
DW 1: Urne, underdel af afpløjet, tykvægget
og groftmagret lerkar (antagelig Albrectsen
1968 T. 32), bevaret i ca. 8 cm’s højde. Over-
gangen bund/side er diffus. Under bundfla-
den og lidt op ad ydersiden ses lidt sodspor.
Bunddiameter: Ca. 10 cm. C.

Øvrige 
Brændte ben, 22 gram, moderat til kraftigt
brændt, fra voksent individ. 

DW

Gravklynge: 1
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C?
AOT-værdi: 1          

DW

Fyldbeskrivelse
1)  Homogent, mørkbrunt lerblandet sand.
Erosionslag?
2)  Gult, lerblandet sand. Undergrund. 

1 : 20
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BG 1 DW 1

130

SØNV
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Nedpløjet og noget forstyrret lerkar. Ingen
nedgravningsspor kunne iagttages uden om
karret, men det var, som BG 1 ca. 50 cm nord-
vest herfor, antagelig nedgravet i erosionsla-
get. 

Fylden i urnen bestod af homogent, mørk-
brunt, lerblandet sand med brændte ben.

Fund 
DW 1: Urne, underdel af afpløjet, tykvægget
og groftmagret lerkar (antagelig Albrectsen
1968 T. 32), bevaret i ca. 8 cm’s højde. Over-
gangen bund/side er diffus. Under bundfla-
den og lidt op ad ydersiden ses lidt sodspor.
Bunddiameter: Ca. 10 cm. C.

Øvrige 
Brændte ben, 22 gram, moderat til kraftigt
brændt, fra voksent individ. 

DW

Gravklynge: 1
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C?
AOT-værdi: 1          

DW

Fyldbeskrivelse
1)  Homogent, mørkbrunt lerblandet sand.
Erosionslag?
2)  Gult, lerblandet sand. Undergrund. 
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Uregelmæssigt cirkulært fyldskifte med en dia-
meter på 35-40 cm. Fylden var meget blandet,
vekslende fra mørk brungråt til sortbrunt,
sandblandet ler med enkelte trækulnister,
iblandet hvidgule sandpletter. I fladens vest-
lige del lå en ca. 10 x 5 cm stor sten. 

Nedgravningen var indtil 23 cm dyb med
lodrette sider og uregelmæssig bund. Fylden
var, som i fladen, meget heterogen. Som føl-
ge af den blandede fyld må anlægget karak-
teriseres som en atypisk brandpletgrav. 

DX

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 2
Datering: B-C
AOT-værdi: 1  

DX Fyldbeskrivelse 
1)  Spættet, mørkt brungråt sand med en-
kelte trækulnister. 
2)  Spættet, sortbrunt lerblandet sand med
enkelte trækulnister. 
3)  Heterogent, brunt, lerblandet sand. (1)-
(3) udgør tilsammen gravgruben. 
4)  Hvidgult til rødgult, lerblandet sand.
Undergrund. 

1 : 20

N

Niv. 1

1 : 20
Snit

154

V Ø 

154   

  

Fund 
DX 1: Lerkarskår, ca. 20 indtil 8 cm store, men
hovedsageligt mindre, kraftigt sekundært
brændte skår af fintmagret lerkar. Skårene er
så ildpåvirkede, at karformen ikke kan be-
stemmes, men de hidrører antagelig fra et min-
dre kar. Vægt: 100 gram. 

Øvrige 
Brændte ben, 5 gram, svagt til moderat
brændt. 
Dyreknogler. 
Trækul, 2 gram.
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Diffust, uregelmæssigt, rødbrunt til brunligt
fyldskifte med enkelte stykker trækul og
brændte ben. Mod vest diffust afgrænset
mod brandpletgrav BC, mod øst lettere be-
skadiget af grøft Ø fra middelalder/nyere tid.
Nord-syd indtil 180 cm, øst-vest indtil 180 cm.
Centralt i det diffuse fyldskifte kunne iagtta-
ges en ligeledes diffus, oval plamage, bestående
af gråsort sand med ganske lidt ler, meget træ-
kul i store stykker, brændte ben og lerkarskår.
Efter afrensning fremtrådte den mørke pla-
mage – selve gravgruben – nu mere velaf-
grænset som et ovalt fyldskifte, øst-vest 110
cm, nord-syd 100 cm. 

Gravgruben fremstod i snit som en no-
genlunde velafgrænset nedgravning med lod-
rette sider og næsten flad bund. Tværmålet var
øst-vest ca. 80 cm, dybden ca. 47 cm. Allere-
de tæt på overfladen (niveau 2-3) begyndte stør-
re skår og skårflager at dukke op spredt i an-
lægget. Keramikken lå tætpakket i fylden
nedefter, især i anlæggets sydlige halvdel. I gra-
vens nordvestlige halvdel lå indlejret en ca. 20
x 10 cm stor sten. Centralt i gravgruben og ca.
15 cm over bunden (niveau 4) lå en koncen-
tration af jerngenstande: Nederst et enægget,
sammenbøjet sværd med od og fæste mod syd-
vest og æggen mod sydøst (DY 2a). Over gre-
bet, orienteret  nordvest-sydøst, lå kniv DY 5a.
Over sværdets nordøstlige ende lå ragekniv DY
4 med æggen mod sydøst. Over den ne igen,
men uden direkte kontakt, lå nordøst-sydvest
jernsaks DY 6 med bladene mod nordøst. Her-
til kommer flere mindre beslag fra sværdske-
den m.v.; disse lå dels spredt i koncentrationen
af jerngenstande, dels uden for denne. Hertil
kommer guldsmeltedråben DY 7, som fand-
tes nordøst for jernkoncentrationen. 

DY

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav (våbengrav)
Bevaringskategori: 1
Datering: B2
AOT-værdi: 8          

DY

DY i fladen fra nord, niveau 1. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

DY i niveau 3 med frilagte jerngenstande set fra
nord. Foto: Ole Lass Jensen. 

DY i niveau 3. Næroptagelse af sammenbukket
sværd DY 2a, kniv DY 5a og ragekniv DY 4, set
fra nord. Foto: Ole Lass Jensen.   
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Diffust, uregelmæssigt, rødbrunt til brunligt
fyldskifte med enkelte stykker trækul og
brændte ben. Mod vest diffust afgrænset
mod brandpletgrav BC, mod øst lettere be-
skadiget af grøft Ø fra middelalder/nyere tid.
Nord-syd indtil 180 cm, øst-vest indtil 180 cm.
Centralt i det diffuse fyldskifte kunne iagtta-
ges en ligeledes diffus, oval plamage, bestående
af gråsort sand med ganske lidt ler, meget træ-
kul i store stykker, brændte ben og lerkarskår.
Efter afrensning fremtrådte den mørke pla-
mage – selve gravgruben – nu mere velaf-
grænset som et ovalt fyldskifte, øst-vest 110
cm, nord-syd 100 cm. 

Gravgruben fremstod i snit som en no-
genlunde velafgrænset nedgravning med lod-
rette sider og næsten flad bund. Tværmålet var
øst-vest ca. 80 cm, dybden ca. 47 cm. Allere-
de tæt på overfladen (niveau 2-3) begyndte stør-
re skår og skårflager at dukke op spredt i an-
lægget. Keramikken lå tætpakket i fylden
nedefter, især i anlæggets sydlige halvdel. I gra-
vens nordvestlige halvdel lå indlejret en ca. 20
x 10 cm stor sten. Centralt i gravgruben og ca.
15 cm over bunden (niveau 4) lå en koncen-
tration af jerngenstande: Nederst et enægget,
sammenbøjet sværd med od og fæste mod syd-
vest og æggen mod sydøst (DY 2a). Over gre-
bet, orienteret  nordvest-sydøst, lå kniv DY 5a.
Over sværdets nordøstlige ende lå ragekniv DY
4 med æggen mod sydøst. Over den ne igen,
men uden direkte kontakt, lå nordøst-sydvest
jernsaks DY 6 med bladene mod nordøst. Her-
til kommer flere mindre beslag fra sværdske-
den m.v.; disse lå dels spredt i koncentrationen
af jerngenstande, dels uden for denne. Hertil
kommer guldsmeltedråben DY 7, som fand-
tes nordøst for jernkoncentrationen. 

DY

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav (våbengrav)
Bevaringskategori: 1
Datering: B2
AOT-værdi: 8          

DY

DY i fladen fra nord, niveau 1. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

DY i niveau 3 med frilagte jerngenstande set fra
nord. Foto: Ole Lass Jensen. 

DY i niveau 3. Næroptagelse af sammenbukket
sværd DY 2a, kniv DY 5a og ragekniv DY 4, set
fra nord. Foto: Ole Lass Jensen.   
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Fyldbeskrivelse 
1)  Rødbrunt til brunligt sand med lidt trækul og
brændte ben. Del af nedgravning til grav. 
2) Gråsort, ganske let leret sand med meget trækul,
brændt ben, keramik og jerngenstande. Gravgrube. 
3)   Sekundær forstyrrelse = grøft Ø. 
4)  Rødbrunt til brunligt, leret sand med enkelte
stykker brændt ben. Antagelig undergrund, hvori
brændte ben er indlejret som følge af dyreaktivitet.
5)  Gulbrunt, let leret sand. Undergrund.  
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Fund
DY 1a: Lerkarskår, ca. 75 indtil 20 cm store,
tykvæggede, groftmagrede og let sekundært
ildpåvirkede skår fra stort hankekar. Der ser
ud til at være skår fra hele karret i materialet,
og hele bunden samt store dele af randen er
til stede. Karret har antagelig haft kugleformet
korpus, og overgangen fra bunden til karsiden
er afsat. Randen er kort, lodret og fortykket.
Et stykke under denne sidder en bred, X-for-
met hank med trapezoidt tværsnit. Randdia-
meter: 23 cm. Bunddiameter: 14 cm. Vægt:
3129 gram. B.

DY 1b: Lerkarskår, ca. 30 indtil 9 cm store,
men hovedsageligt mindre skår fra mindre, let
sekundært brændt, tyndvægget og fintmagret
hankekar. Såvel karrets rand- som bundpar-
ti er repræsenteret. Karret har jævnt afrundet
bug og kort, fortykket og lige afskåret rand.
Fra overdelen til bugknækket sidder rester af
en X-formet hank med rektangulært tværsnit.
På karrets overdel ses med udgangspunkt i
hanken 3-4 vandrette, lave furer. Under dis-
se har i hvert fald stedvis været hængende buer
udført som lave furer. Randdiameter: 10 cm.
Bunddiameter: 6 cm. Vægt: 200 gram. B2. 

DY 2a: Sværd, enægget, sammenbukket én
gang, således at det nærmest ligner et V (Bi-
borski 1978 T D). Grebet er krumt og udgør
ca. 10,9 cm af stykkets samlede længde på 67
cm. Længden af den symmetriske klinge er så-
ledes ca. 56,1 cm, hvoraf den symmetriske
spids udgør ca. 7,1 cm. Klingen har kilefor-
met tværsnit med let fortykket, ret ryg, og dens
maksimale bredde er 5,4 cm, mens tykkelsen
er 0,4 cm. Anglen har rektangulært til let tra-
pezoidt tværsnit, der måler 1,8 x 0,7 cm. Før
konservering sad rester af en grebplade af
bronze ved anglens afslutning. I anglens ba-
gende og ca. midt heri ses to nittehuller; de sid-
der med en afstand af ca. 5 cm. Et tredje nit-
tehul kan antages at være skjult af et indtil 1,9
cm bredt jernbånd, der sidder nederst på gre-
bet. Opadtil på anglens underside har besla-
get en halvcirkulær indskæring i begge sider
(som Engelhardt 1869 Pl. 7,23; Biborski 1978
Ryc. 72d), og før konservering sås herpå
spor af slaglodning i kobberlegering. Beslaget
må, sammen med nitterne, have sammen- og
fastholdt et greb af organisk materiale og be-
tegnes derfor sværdgrebbeslag. På langs ad
klingen ses umiddelbart under ryggen og

DY 2a. Sværdet set fra begge sider. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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Fund
DY 1a: Lerkarskår, ca. 75 indtil 20 cm store,
tykvæggede, groftmagrede og let sekundært
ildpåvirkede skår fra stort hankekar. Der ser
ud til at være skår fra hele karret i materialet,
og hele bunden samt store dele af randen er
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3129 gram. B.

DY 1b: Lerkarskår, ca. 30 indtil 9 cm store,
men hovedsageligt mindre skår fra mindre, let
sekundært brændt, tyndvægget og fintmagret
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Fra overdelen til bugknækket sidder rester af
en X-formet hank med rektangulært tværsnit.
På karrets overdel ses med udgangspunkt i
hanken 3-4 vandrette, lave furer. Under dis-
se har i hvert fald stedvis været hængende buer
udført som lave furer. Randdiameter: 10 cm.
Bunddiameter: 6 cm. Vægt: 200 gram. B2. 

DY 2a: Sværd, enægget, sammenbukket én
gang, således at det nærmest ligner et V (Bi-
borski 1978 T D). Grebet er krumt og udgør
ca. 10,9 cm af stykkets samlede længde på 67
cm. Længden af den symmetriske klinge er så-
ledes ca. 56,1 cm, hvoraf den symmetriske
spids udgør ca. 7,1 cm. Klingen har kilefor-
met tværsnit med let fortykket, ret ryg, og dens
maksimale bredde er 5,4 cm, mens tykkelsen
er 0,4 cm. Anglen har rektangulært til let tra-
pezoidt tværsnit, der måler 1,8 x 0,7 cm. Før
konservering sad rester af en grebplade af
bronze ved anglens afslutning. I anglens ba-
gende og ca. midt heri ses to nittehuller; de sid-
der med en afstand af ca. 5 cm. Et tredje nit-
tehul kan antages at være skjult af et indtil 1,9
cm bredt jernbånd, der sidder nederst på gre-
bet. Opadtil på anglens underside har besla-
get en halvcirkulær indskæring i begge sider
(som Engelhardt 1869 Pl. 7,23; Biborski 1978
Ryc. 72d), og før konservering sås herpå
spor af slaglodning i kobberlegering. Beslaget
må, sammen med nitterne, have sammen- og
fastholdt et greb af organisk materiale og be-
tegnes derfor sværdgrebbeslag. På langs ad
klingen ses umiddelbart under ryggen og

DY 2a. Sværdet set fra begge sider. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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parallelt med denne en bred rille. Ca. midt på
bladet ses fire parallelle og langsgående bre-
de riller, arrangeret i to bundter med ca. 0,8
cm’s afstand. De to midterste af rillerne er let
zigzaggede. Rillerne ender ca. 6 cm fra over-
gang klinge/greb i ringgruber, og ca. 8,5 cm fra
odden samles rillerne i en tilsvarende grube.
På sværdets anden bredside har der antagelig
været en tilsvarende ornamentik, men denne
er dårligere bevaret. Undersiden af anglen er
prydet med fem eller flere bundter af tvær-
gående riller. B2-(C1a).
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DY 2b: Sværdskedebeslag, mindst fire klam-
mer, lavet af spinkelt, 0,3 cm bredt jernbånd
med D-formet tværsnit (Adler 1993:80 T.
Kc1). To hele stykker har omfattet emner med
et tværmål på hhv. 5,9 cm og 6,1 cm. 

DY 2c: Sværdskedebeslag, fragmenter af to
klammer med ophængningsringe som Jahn
1916 fig. 163c eller 163e (eller Engelhardt 1869
Pl. 7,27). Klammerne er lavet af hhv. 0,3 og 0,4
cm brede, spinkle jernstænger med D-formet
tværsnit. Den påsatte, nærmest ovale op-
hængningsring er lavet af et 0,7 cm bredt jern-
bånd, og dens indre diameter er indtil 0,9 cm.  
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DY 2b: Sværdskedebeslag, mindst fire klam-
mer, lavet af spinkelt, 0,3 cm bredt jernbånd
med D-formet tværsnit (Adler 1993:80 T.
Kc1). To hele stykker har omfattet emner med
et tværmål på hhv. 5,9 cm og 6,1 cm. 

DY 2c: Sværdskedebeslag, fragmenter af to
klammer med ophængningsringe som Jahn
1916 fig. 163c eller 163e (eller Engelhardt 1869
Pl. 7,27). Klammerne er lavet af hhv. 0,3 og 0,4
cm brede, spinkle jernstænger med D-formet
tværsnit. Den påsatte, nærmest ovale op-
hængningsring er lavet af et 0,7 cm bredt jern-
bånd, og dens indre diameter er indtil 0,9 cm.  
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DY 2d: Sværdgrebbeslag, 6,9 cm langt, dan-
net af sammenbukket 1,8 cm bredt jernbånd.
I den ene ende er der en halvcirkulær ind-
skæring i båndet i begge sider, mens det er skråt
afskåret i den anden. Omridset danner en ki-
leformet figur, og i den smalle ende ses en ca.
1,2 cm lang nitte. Ca. midt på stykket ses på
begge sider huller, der må hidrøre fra endnu
en gennemgående, men ikke bevaret nitte.
Stykkets brede ende virker opbrudt, og det ser
ud til at være dannet til at skulle omslutte et
emne med konvergerende sider. DY 2d har stor
lighed med det beslag, der sidder på grebet af
sværdet DY 2a, blot er det længere. 

DY 3: Remspænde af jern, D-formet med be-
varet torn. På rammen ses graveringer i form
af tværstreger. Højde 4,3 cm, bredde 3,5 cm
(Madyda-Legutko 1986 T. D1). (B1a-C2,
især B2).

DY 4: Ragekniv, halvmåneformet. Længde 9,2
cm, højde indtil 5,3 cm. Tykkelse 0,2 cm (Nor-
ling-Christensen 1954 T. 3,1). Under den
halvmåneformede udskæring i ryggen findes
et cirkulært ophængningshul med en diame-
ter på 0,6 cm. 

DY 2d. Sværdgrebbeslag. Foto: Jørgen Nielsen. 
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DY 5a: Kniv T. 1b med let konveks ryg og rek-
tangulær parerplade af bronze (?). Øverst på
bladet parallelt med ryggen er der indgrave-
ret en smal rille. Længde: 16,6 cm, heraf ud-
gør bladet 12,1 cm og anglen 4,5 cm. Bladets
bredde 1,7 cm, tykkelse 0,3 cm.

DY 5b: Knivskedebeslag af jern. 1,6 cm langt
fragment af kantbeslag til knivskede med U-
formet tværsnit. Beslaget har gabt over et emne
med en tykkelse på ca. 0,2 cm.

DY 6: Saks, spinkel, spidsen af det ene blad er
let bukket (Knaack 1978 T. 1a). De 1,8 cm bre-
de blade har ret ryg. Længde: 18 cm, heraf ud-
gør bladene 7,3 cm. 

DY 7: Smeltedråbe af lyst guld, 0,5 cm i dia-
meter, 0,5 gram.

DY 8: Ildstål?, 2,7 cm lang, spinkel jernstang
med rektangulært tværsnit, afbrækket i den
tykke ende.

(DY 9): Glasskår, vandgrønt, ca. 0,1 cm tykt
og 0,5 x 0,3 cm stort, skarpkantet og vist ikke
ildpåvirket. Antagelig moderne? 

Øvrige 
Brændte ben, 406 gram, svagt til moderat
brændt, en del sodede ben fra voksent indi-
vid. 
Trækul, 152 gram, heraf er 100 stk. vedbestemt:
Hassel (Corylus avellana): 99 stk., gennem-
gående større dimensioner, flere stykker med
kollapset ved, enkelte stykker med insekt-
gange. Vinterfældning set.
Lind (Tilia sp.): 1 stk. fra ung stamme.
Clinkers. 
Fossiler, 2 stk: Delvis forkislet og udludet væt-
telys (belemnitrostrum). Gravegangsudfyld-
ning, bjergart (S. Floris det. 1994). Antagelig
tilfældigt indblandet i gravfylden. 

DY 7. Guldsmelteklump. Foto: Jørgen Nielsen.

DY 9. Glasskår. Foto: Jørgen Nielsen.  
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DY 5a: Kniv T. 1b med let konveks ryg og rek-
tangulær parerplade af bronze (?). Øverst på
bladet parallelt med ryggen er der indgrave-
ret en smal rille. Længde: 16,6 cm, heraf ud-
gør bladet 12,1 cm og anglen 4,5 cm. Bladets
bredde 1,7 cm, tykkelse 0,3 cm.

DY 5b: Knivskedebeslag af jern. 1,6 cm langt
fragment af kantbeslag til knivskede med U-
formet tværsnit. Beslaget har gabt over et emne
med en tykkelse på ca. 0,2 cm.

DY 6: Saks, spinkel, spidsen af det ene blad er
let bukket (Knaack 1978 T. 1a). De 1,8 cm bre-
de blade har ret ryg. Længde: 18 cm, heraf ud-
gør bladene 7,3 cm. 

DY 7: Smeltedråbe af lyst guld, 0,5 cm i dia-
meter, 0,5 gram.

DY 8: Ildstål?, 2,7 cm lang, spinkel jernstang
med rektangulært tværsnit, afbrækket i den
tykke ende.

(DY 9): Glasskår, vandgrønt, ca. 0,1 cm tykt
og 0,5 x 0,3 cm stort, skarpkantet og vist ikke
ildpåvirket. Antagelig moderne? 

Øvrige 
Brændte ben, 406 gram, svagt til moderat
brændt, en del sodede ben fra voksent indi-
vid. 
Trækul, 152 gram, heraf er 100 stk. vedbestemt:
Hassel (Corylus avellana): 99 stk., gennem-
gående større dimensioner, flere stykker med
kollapset ved, enkelte stykker med insekt-
gange. Vinterfældning set.
Lind (Tilia sp.): 1 stk. fra ung stamme.
Clinkers. 
Fossiler, 2 stk: Delvis forkislet og udludet væt-
telys (belemnitrostrum). Gravegangsudfyld-
ning, bjergart (S. Floris det. 1994). Antagelig
tilfældigt indblandet i gravfylden. 

DY 7. Guldsmelteklump. Foto: Jørgen Nielsen.

DY 9. Glasskår. Foto: Jørgen Nielsen.  
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Uregelmæssig, klart afgrænset cirkulær ned-
gravning, nord-syd 50 cm, øst-vest 49 cm. I
anlæggets mørkbrune til sorte, trækulholdi-
ge lerfyld stod et let sammentrykket lerkar. 

Gravgruben var klart afgrænset med lod-
rette sider, helt flad bund og hovedsageligt kul-
sort, sandet lerfyld med talrige trækulstykker.
Dybden var 36 cm. Nordligt og i toppen af
fyldskiftet stod let på skrå med mundingen
mod syd karret DZ 1a. Spredt i gravfylden
fandtes enkelte skår af et bikar (DZ 1b). Ca.
midt i anlæggets sydlige halvdel lå kniv DY 6
orienteret øst-vest med odden mod øst. 

Lerkarrets fyld bestod af gulbrun til mør-
kere gråbrunt, sandet ler, iblandet lidt trækul.
I toppen af karret kunne ikke umiddelbart ses
brændte ben. Ca. 10 cm over bunden begyndte
en koncentration af smeltede glasstykker fra
et glasbæger (DZ 3). Herunder og mod bun-
den fandtes en benpakning, iblandet smelte-
de glasstykker og fragmenter af en mulig stav-
terning (DZ 5). I urnens østside fandtes
spændefragmentet DZ 2.   

DZ

Gravklynge: 1
Type: Urnebrandgrube
Bevaringskategori: 1
Datering: C1-C2 
AOT-værdi: 7          

DZ

Fyldbeskrivelse
1)  Sortbrunt til sort, sandet og trækulhol-
digt ler. Gravgrube. 
2)  Gult ler. Undergrund.

1 : 20

N

Niv. 1

DZ 1b

DZ 1a

1 : 20
Snit

DZ 6

DZ 1a

164

N

164  

SDZ i snit fra øst. Til højre ses lerkar DZ 1a, til ven-
stre kniven DZ 6. Foto: Bo Steen.  
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Fund 
DZ 1a: Urne, større kar i tyndvægget, groft-
magret gods (Albrectsen 1968 T. 29). Ved ud-
gravningen var karret bevaret i ca. 20 cm’s høj-
de og med en bugdiameter på ca. 24 cm. Kar-
ret har helt afrundet korpus, og herover ses en
let konisk og forholdsvis kort hals, der afsluttes
i en meget let udadsvajet, tynd randlæbe.
Øverst på skulderen på overgangen til halsen
løber tre, skarpt nedskårne og parallelle riller
hele vejen om karret, og herunder er stedvis
forløb af lidt grove pindstik. Bunddiameter:
12,5 cm. C1-C2. 

DZ 1b: Lerkarskår, ca. 40 indtil 6 cm store skår
af mindre, tyndvægget og fintmagret, treled-
det kar, der er kraftigt sekundært brændt. Skår
fra randparti såvel som fra bunden er til ste-
de. Karret har kort, lodret og måske let for-
tykket rand. Der er antagelig tale om et min-
dre hankekar (evt. Albrectsen 1968 T. 3). Vægt:
123 gram. C1? 

DZ 2: Remspænde? af jern, 2,3 cm langt frag-
ment af ramme med rektangulært tværsnit fra
rektangulært spænde. 

DZ 3: Glasbæger, i alt 158 gram smelte-
klumper af vandgrønt, transparent glas i ind-
til 3,7 cm store stykker. En del klumper er om-
kring 2 cm i tværmål, mens andre er knust og
kun foreligger som grus. Få stykker er over
10 gram, enkelte er mellem 5 og 10 gram, og
mange er omkring 2 gram. Ingen af stykker-
ne har bevaret en oprindelig overflade, der kan
give oplysninger om glasemnets form eller di-
mensioner, men mængden taget i betragtning
er der næppe tvivl om, at de hidrører fra et
glasbæger. På et større stykke ses et par mat-
te striber, der kan hidrøre fra slibespor i
overfladen. En glassmelteklump, 1,7 cm lang
og med en vægt på 1,9 gram, har en om-
kringløbende rød zigzagstribe. Det kan ikke
afgøres, om der er tale om ornamentik på glas-
set, eller om stykket stammer fra en perle. Fle-
re stykker har aftryk af træ eller andet fast ma-
teriale, som glasmassen må være løbet hen over
under kremeringsprocessen. Kun på to styk-
ker ses fastsmeltet, brændt ben. C. 

DZ 3. Udvalg af smelteklumper fra glasbæger. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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og med en vægt på 1,9 gram, har en om-
kringløbende rød zigzagstribe. Det kan ikke
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set, eller om stykket stammer fra en perle. Fle-
re stykker har aftryk af træ eller andet fast ma-
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DZ 3. Udvalg af smelteklumper fra glasbæger. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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DZ 4: Glasperle(r), to indtil 1,3 cm store, opa-
ke og røde glassmelteklumper. 

DZ 5: Stavterning? Fragmenter af aflang
benstang med rektangulært eller kvadratisk
tværsnit og nærmest pyramideformet omrids.
Der kan ikke iagttages øjne eller anden orna-
mentik på stykket, hvorfor det ikke kan ude-
lukkes, at der snarere er tale om et pyrami-
deformet benhængesmykke. Bredde eller
tykkelse mindst 0,6 cm. 

DZ 6: Kniv T. 1b med konveks ryg og mar-
kant afsat angel. Ryggen har tagrygformet
tværsnit. Længde: 13,4 cm, heraf blad 9,4 cm
og angel 4 cm. Bladets bredde: 2,3 cm, tykkelse
0,4 cm.

DZ 7: Benkam, fragmenter af antagelig sam-
mensat, men ikke nærmere bestemmelig kam.

Øvrige 
Brændte ben, 574 gram, moderat brændt, fra
ældre individ (maturus). 
Dyreknogler.
Trækul, 1686 gram, heraf er 100 stk. vedbe-
stemt: 
Bøg (Fagus silvatica): 99 stk. fra grene og kvi-
ste, ikke over 10 cm. Få med kollapset ved.
Hassel (Corylus avellana): 1 stk. 
Makrofossiler.* 

DZ 3. Glassmelteklump med rød ornamentik –
fra perle eller bæger? Foto: Jørgen Nielsen. 

DZ 3. To glassmelteklumper med aftryk fra
ukendt genstand. Foto: Jørgen Nielsen.  

DZ 4. Glassmelteklumper fra perler.

DZ 5. Stavterning eller pyramideformet ben-
hængesmykke? Foto: Jørgen Nielsen. 
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Rektangulært fyldskifte, nord-syd 212 cm, øst-
vest indtil 130 cm med let buede ender. No-
genlunde klart afgrænset med fyld af gråbrunt
til mørk gråbrunt, sandet ler. Det må formo-
des, at anlægget var stærkt afpløjet ved un-
dersøgelsens begyndelse. Allerede ved den før-
ste fladeafrensning begyndte perler at frem-
komme i den sydlige del af anlægget, men den
største mængde perler blev dog fundet ved
gravbunden ca. 16 cm under afrømningsni-
veau. Nogle kan dog være fjernet ved pløjning
eller ved fladeafrømningen. 

Gravgruben var nogenlunde fladbundet og
rimelig velafgrænset, ca. 16 cm dyb. Fylden var
homogen ned gennem anlægget, og der kun-
ne ikke konstateres skelet- eller kistespor.

Centralt i gravens sydende lå bronzefib-
len DÆ 1, og tæt øst herfor et stort fragment
af dragtnålen DÆ 2. Fragmenter af sidst-
nævnte lå imidlertid spredt indtil 25 cm her-
fra i øst- og sydlig retning. 15 cm nordvest for
fiblen lå jernnitte DÆ 4. Med fibel og dragt-
nål som centrum lå inden for et område, der
øst-vest målte 40 cm og nord-syd 20 cm, en
sværm af glas- og ravperler uden nogen form
for system. Et par perler lå dog så langt bor-
te som 40 cm nordvest for fiblen, således at den
samlede spredning af de i alt 40 perler var ca.
70 x 30 cm. Spredningen af perler og nåle-
fragmenter må formodes at kunne tilskrives
postdepositionelle forhold. I perlekæden har
indgået en lille jernring, der må have funge-
ret som lukketøj. 

DÆ

Gravklynge: 1
Type: Jordfæstegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C2
AOT-værdi: 4 

DÆ Fyldbeskrivelse 
1)  Mørk gråbrunt, sandet ler med indtil ca.
10 cm store sten. Gravgrube. 
2)  Homogent, gråbrunt sandet ler med
indtil ca. 10 cm store sten. Gravgrube. 
3)  Lyst gråbrunt til gulbrunt, sandet ler.
Gravgrube. 
4)  Gulbrunt, sandet ler med talrige sten.
Undergrund. 
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Rektangulært fyldskifte, nord-syd 212 cm, øst-
vest indtil 130 cm med let buede ender. No-
genlunde klart afgrænset med fyld af gråbrunt
til mørk gråbrunt, sandet ler. Det må formo-
des, at anlægget var stærkt afpløjet ved un-
dersøgelsens begyndelse. Allerede ved den før-
ste fladeafrensning begyndte perler at frem-
komme i den sydlige del af anlægget, men den
største mængde perler blev dog fundet ved
gravbunden ca. 16 cm under afrømningsni-
veau. Nogle kan dog være fjernet ved pløjning
eller ved fladeafrømningen. 

Gravgruben var nogenlunde fladbundet og
rimelig velafgrænset, ca. 16 cm dyb. Fylden var
homogen ned gennem anlægget, og der kun-
ne ikke konstateres skelet- eller kistespor.

Centralt i gravens sydende lå bronzefib-
len DÆ 1, og tæt øst herfor et stort fragment
af dragtnålen DÆ 2. Fragmenter af sidst-
nævnte lå imidlertid spredt indtil 25 cm her-
fra i øst- og sydlig retning. 15 cm nordvest for
fiblen lå jernnitte DÆ 4. Med fibel og dragt-
nål som centrum lå inden for et område, der
øst-vest målte 40 cm og nord-syd 20 cm, en
sværm af glas- og ravperler uden nogen form
for system. Et par perler lå dog så langt bor-
te som 40 cm nordvest for fiblen, således at den
samlede spredning af de i alt 40 perler var ca.
70 x 30 cm. Spredningen af perler og nåle-
fragmenter må formodes at kunne tilskrives
postdepositionelle forhold. I perlekæden har
indgået en lille jernring, der må have funge-
ret som lukketøj. 

DÆ

Gravklynge: 1
Type: Jordfæstegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C2
AOT-værdi: 4 

DÆ Fyldbeskrivelse 
1)  Mørk gråbrunt, sandet ler med indtil ca.
10 cm store sten. Gravgrube. 
2)  Homogent, gråbrunt sandet ler med
indtil ca. 10 cm store sten. Gravgrube. 
3)  Lyst gråbrunt til gulbrunt, sandet ler.
Gravgrube. 
4)  Gulbrunt, sandet ler med talrige sten.
Undergrund. 
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Pga. gravgavernes placering må liget have lig-
get med hovedet i sydenden. Dragtnål og fi-
bula kan formodes at have siddet i hals-
/brystregionen, mens den ikke rekonstruer-
bare hals-/brystkæde må have været placeret
i nordlig forlængelse heraf. Hvis DÆ 4 stam-
mer fra en sammensat benkam, må denne have
været placeret nær ligets brystregion.

Fund
DÆ 1: Fibula af bronze, 2,7 cm langt fragment
af spinkel bøjle med fladt, rektangulært tværs-
nit. På oversiden er bøjlen prydet med to
langsgående riller, herimellem ses tremolérstik.
Fiblen antages at have haft omslået fod
(Almgren 1923 gr. VII ser. III; Albrectsen 1968
antagelig T. 16). (C1)-C2.

DÆ 2: Dragtnål af bronze, ubestemmelig,
spinkel type. Foreligger i mange fragmenter,
hvoraf det største er 3,4 cm. Tykkelse 0,2 cm.
Let krum i længderetningen. Oprindelig
længde mindst 17 cm.

DÆ 3a: Glasperler, 39 stk.: Skiveformet rød-
brun (11), skiveformet hvid (11), skiveformet
grøn (8), segmenteret blå (4), skiveformet blå
(2), melonformet blå (1), polyedrisk violet (1),
uvis form og farve (1). 

DÆ 3b: Ravperle, 1 stk.: Lille skiveformet, la-
vet af omdannet berlok.

DÆ 3c: Jernring, ca. 1,0 cm i diameter. Sidder
fastrustet til en hvid og en blå glasperle. An-
tagelig lukketøj til perlekæden. 

DÆ 4: Jernnitte, 1,1 cm lang og spinkel med
cirkulært tværsnit. Antagelig fra sammensat
benkam. 
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Detail 

DÆ 4

DÆ 1

DÆ 2

DÆ 3a. Udvalg af glasperler. 
Foto: Jørgen Nielsen.

DÆ 3b. Skiveformet ravperle lavet af omdannet
berlok. Foto: Jørgen Nielsen. 

DÆ 3c. Jernring mellem to glasperler. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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Diffust, nærmest dråbeformet fyldskifte.
Gravfylden havde i overfladen kontakt med
fylden omkring urnegrav BG, men det stra-
tigrafiske forhold mellem de to anlæg kunne
ikke afklares. I 20-25 cm’s dybde blev omridset
af graven regelmæssigt rektangulært med de
omtrentlige mål øst-vest 90 cm, nord-syd 150
cm. Fylden bestod hovedsageligt af mørk-
brunt, let lerblandet sand. Tæt på gravbunden,
i 30-35 cm’s dybde, fremtrådte anlægget som
et regelmæssigt rektangulært fyldskifte, nord-
syd indtil 150 cm, øst-vest indtil 88 cm med
fyld som beskrevet ovenfor. 

Gravgruben var indtil 40 cm dyb med lod-
rette sider og tilnærmelsesvis plan bund. I snit
var fylden øverst mørkbrunt, let lerblandet
sand med en diffus afgrænsning til fylden i gra-
vens nederste del, som fremtrådte med mel-

DÅ

Gravklynge: 1
Type: Jordfæstegrav
Bevaringskategori: 1
Datering: C3
AOT-værdi: 5  

DÅ
Fyldbeskrivelse 
1)  Mørk brunt, let leret sand. Gravgrube. 
2)  Spættet, lyst brunt til mørkbrunt sand.
Omgravet undergrundsmateriale. Gravgrube. 
3)  Brunt til gulbrunt sand, heri mange dyre-
gange. 
4)  Gult sand. Undergrund. 

lembrunt til gråbrunt sand. Der blev ikke kon-
stateret kistespor. 

Direkte på gravbunden var placeret to ler-
kar i hjørnerne mod sydøst (DÅ 1b) og syd-
vest (DÅ 1a). På gravbunden omtrent i gra-
vens centrum lå en nord-syd-orienteret kniv
DÅ 4 med anglen mod syd. Umiddelbart vest
for knivens angel lå jernfiblen DÅ 2. I en af-
stand af 6 til 46 cm syd for fiblen og i sydvestlig
retning indtil 19 cm herfra – og altså svaren-
de til midten af gravens sydlige halvdel – fand-
tes i alt 138 glas- og ravperler. Disse lå spredt
over et område, der nord-syd dækkede ca. 40
cm og øst-vest 30 cm. Hovedparten af perlerne
var dog koncentreret inden for et ca. 15 x 15
cm stort område med centrum ca. 15 cm syd
for fiblen. Det synes også at være i dette om-
råde, at de største og mest spektakulære per-

ler er koncentreret, og således udgøres de tre
nordligste perler af store glasperler. Disse kan
have afsluttet perlekæden nedadtil. Bortset her-
fra kan der ikke spores nogen systematik i for-
delingen af perler; disse var tydeligvis meget
forstyrret af postdepositionelle faktorer, og fle-
re perler var ligefrem trukket ned i dyregan-
ge under gravbunden. 

Umiddelbart syd for perlekoncentrationen
fandtes flere steder rester af tandemalje, som
indikerer, at afdøde lå med hovedet i syden-
den; om ligets lejring kan dog intet siges. Per-
lekæden(-erne?) må have siddet på brystet og
har forneden evt. været fastholdt til dragten
af fiblen DÅ 2. I ligets bælteregion har kni-
ven DÅ 4 siddet. På hver side af hovedet – el-
ler snarest lidt neden for dette – har lerkarrene
DÅ 1a og 1b været placeret. 

DÅ niveau 2 fra øst. 
Foto: Ole Lass Jensen. 

DÅ niveau 3 fra syd med lerkar DÅ 1a og DÅ
1b. Foto: Ole Lass Jensen. 

DÅ. Profilbalk fra nord. 
Foto: Ole Lass Jensen. 
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Fund
DÅ 1a: Lerkar, treleddet, uornamenteret kar
i tykt, groftmagret gods (Albrectsen 1968 T.
18). Det jævnt afrundede bugknæk på det let
skæve lerkar sidder højt, og den ufortykke-
de rand er ganske let udadfaldende. Højde:
10,4 cm. Randdiameter: 14,0 cm. Bugdiame-
ter: 14,9 cm. Bunddiameter: 5,8 cm. C. 

DÅ 1b: Lerkar, treleddet hankekar i tynd-
vægget, fintmagret gods (Albrectsen 1968 T.
6). Det skarpe bugknæk sidder omtrent midt
på karret. En lidt skæv, båndformet hank er
fastgjort på det skarpe bugknæk og på over-
gangen mellem overdel og halsen, der er høj,
tynd og udadfaldende. På skulderen af karrets
ene side er lodrette, men ikke særlig omhyg-
geligt udførte furer, der opadtil afgrænses af
en vandret fure. Denne markerer den ellers dif-
fuse overgang mellem overdel og hals. På den
anden side er overdelen ornamenteret med tre
vandrette, og ligeledes uregelmæssigt udfør-
te furer. Modsat hanken danner fire små, cir-
kulære gruber tilsammen et rektangel; dette
markerer samtidigt adskillelsen mellem de to
ornamentgrupper. Højde: 10,8 cm. Rand-
diameter: 12,1 cm. Bugdiameter: 13,8 cm.
Bunddiameter: 5,4 cm. C2-C3.

DÅ 1b. Hankekar – bemærk variationen i ornamentikken på de to sider. Foto: Jørgen Nielsen. 

DÅ 1a. Lerkar. Foto: Jørgen Nielsen. 
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DÅ 2: Fibula af jern med smal, båndformet
bøjle. Der er vist to vindinger på hver side af
bøjlen, som har afrundet, rektangulært tvær-
snit. I foden sider rester af nålen. 5,5 cm lang.
Fynsk Nydamfibula (Almgren 1923 gr. VI; Al-
brectsen 1968 T. 24). C3.
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DÅ 3a: Glasperler, 112 stk.: Skiveformet, vio-
let (26), sortblå (17), hvid (7), grøn (3), gul (1).
Dobbeltkoniske, transparente, grønne Tem-
pelmann-Maczyńska 1985 T. 65 (4). Polyed-
risk sortblå (5). Segmenteret: Toleddet, blå-
sort (2), violet femleddet (1), firleddet (10), to-
leddet (18), treleddet (15). Skiveformet hvid
med brunlig zigzagstribe (1), tøndeformet sort
med gul zigzagstribe (2). 

DÅ 3b: Ravperler, 26 stk.: Skiveformet, lille
(24), berlok (2).  

DÅ 4: Kniv T. 1b med markant afsat angel og
konveks ryg. Længde: 17,2 cm, men ca. 5 mm
af odden mangler. Anglens længde er 7,8 cm.
Bladets bredde: 1,9 cm, tykkelse 0,3 cm.

DÅ 5: Nitte af jern, 1,3 cm lang, spinkel og let
buet jernstang, evt. fra sammensat benkam?

Øvrige 
Tænder: Flere emaljeskaller, bl.a. fra en over-
kæbemolar, stadig uslidt og frembrudt i 10-12
års alderen fra et juvenilt individ (teenager).
Tænderne uslidte, ingen tandsten (V. Alex-
andersen det. 1994). 
Dyreknogle, et kraftigt brændt fragment,
evt. tilfældigt indblandet.

DÅ 3a. Udvalg af glasperler. Foto: Jørgen Nielsen. 

DÅ 3b. Berlokformede ravperler. Foto: Jørgen Nielsen. 

DÅ 3b. Små, skiveformede ravperler. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Ovalt diffust fyldskifte, nord-syd 58 cm,
øst-vest 43 cm med gråbrun, sandet lerfyld,
hvori enkelte mindre sorte partier af træ-
kulsjord, hidrørende fra anlæggets sorte ker-
ne. Denne består af en oval koncentration af
spættet, diffust afgrænset gråbrunt og sort træ-
kulholdigt, sandet ler med trækul og brænd-
te ben, øst-vest 35 cm, nord-syd 51 cm. I top-
pen heraf keramik.

Det centrale mørke fyldskifte viste sig at
være selve gravgruben, en indtil 13 cm dyb,
uregelmæssig, kedelformet nedgravning med
spættet, diffust afgrænset gråsort til sort,
trækulholdigt, sandet ler. Spredt i fylden lå
jernfragmenter, keramik og brændte ben.

EA

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 2
Datering: B-C
AOT-værdi: 3

EA
Fyldbeskrivelse
1) Spættet, gråbrunt og sort, trækulholdigt,
sandet ler. Heri brændte ben og lerkarskår
m.v. Gravgrube.
2) Gråbrunt, sandet ler med enkelte min-
dre sorte partier fra (1). Del af gravgrube.
3) Gult ler. Undergrund.
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EA i fladen fra vest. Foto: Mogens Bo Henriksen.

EA i snit fra vest. Foto: Mogens Bo Henriksen.
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Fund
EA 1: Lerkarskår, syv indtil 6 cm store skår
af halvsfærisk, groftmagret, tykvægget og
kraftigt sekundært brændt kar. Randen er let
affaset på indersiden. Randdiameter: Ca. 20
cm. Vægt: 70 gram. B-C. 

EA 2: Kniv T 3a, med stærkt slynget blad; ang-
len er ikke afsat. Bevaret længde: 10,2 cm, ca.
1 cm af odden mangler. Anglens længde 3,8
cm. Bladets bredde 1,9 cm, tykkelse 0,3 cm. 

EA 3: Beslag? 3,2x2,5 cm stort, 0,4 cm tykt og
trapezformet fragment af jernplade. Uvis
funktion.

Øvrige 
Brændte ben, 3 gram kraftigt brændte ben-
stumper. 
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Rundovalt fyldskifte, noget diffust afgrænset
mod nord, vest og øst. Mod syd var anlægget
noget diffust afgrænset mod gruben EC.
Klumper af fylden fra EB var indblandet i EC,
som må være anlagt efter EB, og som derved
meget overfladisk har forstyrret denne. Nord-
syd 70 cm, øst-vest 70 cm. Fylden bestod af
spættet, sort sandet ler, iblandet lidt brunt, le-
ret sand. I fylden var nister af brændte ben. 

Gravgruben var en indtil 17 cm dyb, re-
gelmæssig nedgravning med flad bund og skrå
sider. Mod øst var fylden spættet, diffust af-
grænset, sort, fedtet ler. Centralt og vestligt be-
stod fylden hovedsageligt af kulsort, fedtet,
sandet ler med trækulstumper og enkelte
stumper brændte ben.

Fund 
EB 1a: Lerkarskår, to indtil 2,5 cm store side-
skår af mindre, tyndvægget og fintmagret kar.
På ydersiden af skårene, der er sekundært
brændt, ses to smalle, tætstillede og vandrette
furer. Herover har været en flad, cirkulær gru-
be, omgivet af prikker. Vægt: 4 gram. B2-C1.

EB 1b: Lerkarskår, fem indtil 2 cm store skår
af uidentificerbart, tykvægget og groftmagret,
sekundært brændt lerkar. Vægt: 5 gram. 

EB 2: Kniv T. 2b med markant afsat angel og
lige ryg. Anglens kanter er muligvis hakket op
med henblik på at lette skæftning. Odden og
anglens ende er afbrudt, og stykket formodes
nedlagt i let fragmenteret tilstand. Bevaret
længde 11,1 cm, heraf udgør bladet 9,9 cm.
Bladets bredde 1,8 cm, tykkelse 0,3 cm. 

EB 3: Beslag? af jern, 1,7 cm langt fragment
af 0,7 cm bredt, spinkelt jernbånd. 

Øvrige 
Brændte ben, 0,5 gram kraftigt brændte ben-
stumper. 
Trækul, 186 gram.

EB

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 2
Datering: B2-C1
AOT-værdi: 3          

EB
Fyldbeskrivelse
1)  Spættet, sort, sandet ler med lidt nister
af brændte ben. Gravgruben. 
2)  Forstyrrelse = grube EC. 
3)  Spættet, sort og fedtet ler, som en blan-
ding af (1) og (4). Del af gravgruben. 
4)  Gult ler. Undergrund. 
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EB i fladen fra nord. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

EB i snit fra nord. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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I kanten af grøften Ø fremkom en koncen-
tration af keramik og brændte ben samt et kniv-
blad. Delene stammer antagelig fra en allere-
de ved anlæg Ø’s anlæggelse i middelalder el-
ler senere helt forstyrret brandgrav, med stør-
ste sandsynlighed en urnegrav. Kniven kan med
rimelig sikkerhed knyttes til graven, idet der
på bladet sad fastrustede stumper brændte ben.
Ca. 50 cm syd for koncentrationen af keramik
og brændte ben fandtes i fylden af grøften to
bronzefibler ED 3a og ED 3b, jernspændet ED
4 samt lidt keramik og brændte ben. Med no-
gen forsigtighed kan genstandene betragtes som
et sluttet fund, stammende fra en ved anlæg-
gelsen af Ø forstyrret urnegrav.

ED

Gravklynge: 1
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: (B2)/C1
AOT-værdi: 2 (evt. 4)  

ED

ED i fladen fra syd. Den yngre grøft Ø skærer
sig som en brun stribe gennem anlægget. 
Foto: Ole Lass Jensen. 

Fund
ED 1a: Urne, underdel af meget dårligt bevaret
tykvægget, fintmagret, treleddet kar med
rundet bugknæk. Randen er udadfaldende,
ufortykket og lige afskåret. Der foreligger res -
ter af en vistnok båndformet hank med tag-
rygformet overside og nærmest rombisk
tværsnit. Antagelig er der tale om et kar som
Albrectsen (1968) T. 2. På enkelte skår ses res-
ter af vandret rilleornamentik, muligvis på
bugknækket, samt skrå, smalle furebundter,
der er opdelt i zoner. Randdiameter: Ca. 19
cm. Bunddiameter: 12 cm. C1.

ED 1b: Lerkarskår, fire indtil 3 cm store skår
af fintmagret, tyndvægget og muligvis let se-
kundært brændt lerkar. Vægt: 14 gram.

ED 2: Kniv T. 1, formodentligt intakt kniv-
blad med lige ryg, muligvis nedlagt som
fragment. Anglen er afbrækket. Bladets læng-
de 9,9 cm, bredde 2,1 cm og tykkelse 0,3 cm.
Hertil antagelig: 
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I kanten af grøften Ø fremkom en koncen-
tration af keramik og brændte ben samt et kniv-
blad. Delene stammer antagelig fra en allere-
de ved anlæg Ø’s anlæggelse i middelalder el-
ler senere helt forstyrret brandgrav, med stør-
ste sandsynlighed en urnegrav. Kniven kan med
rimelig sikkerhed knyttes til graven, idet der
på bladet sad fastrustede stumper brændte ben.
Ca. 50 cm syd for koncentrationen af keramik
og brændte ben fandtes i fylden af grøften to
bronzefibler ED 3a og ED 3b, jernspændet ED
4 samt lidt keramik og brændte ben. Med no-
gen forsigtighed kan genstandene betragtes som
et sluttet fund, stammende fra en ved anlæg-
gelsen af Ø forstyrret urnegrav.

ED

Gravklynge: 1
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: (B2)/C1
AOT-værdi: 2 (evt. 4)  

ED

ED i fladen fra syd. Den yngre grøft Ø skærer
sig som en brun stribe gennem anlægget. 
Foto: Ole Lass Jensen. 

Fund
ED 1a: Urne, underdel af meget dårligt bevaret
tykvægget, fintmagret, treleddet kar med
rundet bugknæk. Randen er udadfaldende,
ufortykket og lige afskåret. Der foreligger res -
ter af en vistnok båndformet hank med tag-
rygformet overside og nærmest rombisk
tværsnit. Antagelig er der tale om et kar som
Albrectsen (1968) T. 2. På enkelte skår ses res-
ter af vandret rilleornamentik, muligvis på
bugknækket, samt skrå, smalle furebundter,
der er opdelt i zoner. Randdiameter: Ca. 19
cm. Bunddiameter: 12 cm. C1.

ED 1b: Lerkarskår, fire indtil 3 cm store skår
af fintmagret, tyndvægget og muligvis let se-
kundært brændt lerkar. Vægt: 14 gram.

ED 2: Kniv T. 1, formodentligt intakt kniv-
blad med lige ryg, muligvis nedlagt som
fragment. Anglen er afbrækket. Bladets læng-
de 9,9 cm, bredde 2,1 cm og tykkelse 0,3 cm.
Hertil antagelig: 
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ED 3a: Fibula af bronze, 3,4 cm lang med tof-
liget spiraldække og markant bøjlekam. Nå-
len er kun partielt bevaret, og bøjlens tvær snit
er let tagrygformet. Den 2,6 cm lange spira-
larm er helt bevaret. På bøjlen simpel, langs-
gående stregornamentik (Almgren gr. II).
B2. 

ED 3b: Fibula af bronze, 3,2 cm lang med 1,5
cm bred, båndformet bøjle. Hovedpladen
rektangulær og 2,6 cm bred, og den fortsæt-
ter i en bred hage, der fastholder tværtråden.
Den ret høje og smalle nåleskede er delvis be-
varet; det samme gælder hele spiralkon-
struktionen. Stykket er let ildpåvirket (Alm-
gren 1923 gr. V 117). B2.  

ED 4: Remspænde af jern. Fragmenteret,
rektangulært spænde 4,3 x 3,7 cm. Rammen
har kvadratisk tværsnit. Dele af tornen er be-
varet (Madyda-Legutko 1986 T. G51). C1b-
(D). 

Øvrige 
Brændte ben, 1 gram, moderat til kraftigt
brændt, fra menneske. 

ED 3a. Bronzefibula fra forskellige vinkler. 
Foto: Jørgen Nielsen. 

ED 3b. Bronzefibula fra forskellige vinkler. 
Foto: Jørgen Nielsen. 

149

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  08/06/09  12:29  Side 149



Afpløjet lerkar, nedsat i erosionslaget ca. 55 cm
fra urnegrav BM. Der kunne ikke konstate-
res sikre nedgravningsspor uden om karret. 

Fylden i overfladen af urne EE 1 bestod af
brunt sand med få spredte stykker brændte
ben. Få cm dybere i karret blev registreret små
uregelmæssige pletter af mørkere brunt, san-
det fyld. Herfra og nedefter forekom også fle-
re indtil 5 cm store, brændte benstykker. I fyl-
den fandtes to ildskørnede sten, hhv. indtil 3,5
og 5 cm store.    

Fund 
EE 1: Urne, underdel af afpløjet, tykvægget
og meget groftmagret lerkar med diffus over-
gang mellem bund og side (antagelig Al-
brectsen 1968 T. 32). Ved udgravningen var
karret bevaret i ca. 6 cm’s højde og med en dia-
meter på ca. 23 cm. På ydersiden af karrets ne-
derste del ses lidt sodspor. Bunddiameter: 12
cm. C.

EE 2: Benkam, fragmenter af dækplade fra
sammensat kam. Dækpladen er ornamenteret
med koncentriske dobbeltringe med midter-
punkt og linier af “tremolérstik” samt prikli-
nier (Ilkjær 1993a:272 motiv 6 og 9). Hertil 1
cm lang jernnitte. 

Øvrige 
Brændte ben, 242 gram, svagt til moderat
brændt, fra voksent (ældre?) individ. 
Sten, 2 stk., ildskørnede. 

EEGravklynge: 2
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C
AOT-værdi: 2       

EE

Fyldbeskrivelse
1)  Mørkere gråbrunt, sandet ler. Nedgravning. 
2)  Gråbrunt, sandet ler. Erosionslag. 
3)  Gult ler. Undergrund. 

EE i snit fra øst. Foto: Mogens Bo Henriksen.
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Afpløjet lerkar, nedsat i erosionslaget ca. 55 cm
fra urnegrav BM. Der kunne ikke konstate-
res sikre nedgravningsspor uden om karret. 

Fylden i overfladen af urne EE 1 bestod af
brunt sand med få spredte stykker brændte
ben. Få cm dybere i karret blev registreret små
uregelmæssige pletter af mørkere brunt, san-
det fyld. Herfra og nedefter forekom også fle-
re indtil 5 cm store, brændte benstykker. I fyl-
den fandtes to ildskørnede sten, hhv. indtil 3,5
og 5 cm store.    

Fund 
EE 1: Urne, underdel af afpløjet, tykvægget
og meget groftmagret lerkar med diffus over-
gang mellem bund og side (antagelig Al-
brectsen 1968 T. 32). Ved udgravningen var
karret bevaret i ca. 6 cm’s højde og med en dia-
meter på ca. 23 cm. På ydersiden af karrets ne-
derste del ses lidt sodspor. Bunddiameter: 12
cm. C.

EE 2: Benkam, fragmenter af dækplade fra
sammensat kam. Dækpladen er ornamenteret
med koncentriske dobbeltringe med midter-
punkt og linier af “tremolérstik” samt prikli-
nier (Ilkjær 1993a:272 motiv 6 og 9). Hertil 1
cm lang jernnitte. 

Øvrige 
Brændte ben, 242 gram, svagt til moderat
brændt, fra voksent (ældre?) individ. 
Sten, 2 stk., ildskørnede. 

EEGravklynge: 2
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C
AOT-værdi: 2       

EE

Fyldbeskrivelse
1)  Mørkere gråbrunt, sandet ler. Nedgravning. 
2)  Gråbrunt, sandet ler. Erosionslag. 
3)  Gult ler. Undergrund. 

EE i snit fra øst. Foto: Mogens Bo Henriksen.
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Afpløjet lerkar, der stod i erosionslaget ca. 70
cm vest for EG med bunden ca. 5 cm over un-
dergrundens overflade. Der kunne ikke kon-
stateres en nedgravning uden om karret. 

Karrets fyld bestod af gråbrunt sand, in-
deholdende spredte stykker brændte ben.
Ved bunden fandtes en lille samling brændte
ben, men ikke nogen decideret benpakning.

Fund 
EF 1a: Urne, underdel af treleddet lerkar, be-
varet i indtil 6 cm’s højde og med en diame-
ter på ca. 20 cm. Karret er tykvægget, men fint-
magret. Bugknækket har været jævnt afrun-
det, og randen kort og let udadfaldende (Al-
brectsen 1968 T. 14?). På bugknækket ses tæt-
stillede, smalle og lodrette furer, mens over-
delen ser ud til at have været dækket af vand-
rette, smalle furer. Bunddiameter: 9 cm. (C2)-
C3. 

(EF 1b): Lerkarskår, fragment af 1,7 cm bred,
båndformet hank i fintmagret gods. Hankens
størrelse viser, at den må stamme fra et min-
dre kar, og den er således næppe fra EF 1a. Det
kan ikke udelukkes, at den stammer fra EG
1a. C. 

EF

Gravklynge: 2
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: (C2)-C3
AOT-værdi: 1  

EF

EF og EG i snit fra syd. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Øvrige 
Brændte ben, 80 gram, svagt til moderat
brændt, fra ældre individ (maturus). 
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Nedpløjet og noget forstyrret lerkar. Der kun-
ne ikke konstateres spor af nedgravning om-
kring karret, der stod i erosionslaget ca. 70 cm
øst for EF med bunden ca. 10 cm over un-
dergrundens overflade. Under karret fandtes
et flintafslag. 

Karrets fyld bestod af gråbrunt sand in-
deholdende spredte stykker brændte ben.
De brændte ben lå ikke i noget system i ur-
nen. I fylden fandtes endvidere lidt ildskør-
net flint.

Fund 
EG 1a: Urne, underdel af tyndvægget, fint-
magret hankekar med let optrukket bund (Al-
brectsen 1968 T. 7?). Ved udgravningen var
karret bevaret i ca. 8 cm’s højde og med en dia-
meter på ca. 14 cm. På det afrundede bugknæk
ses rester af en kort hank, der har haft ovalt
tværsnit. På hver side af hankens midte ses en
cirkulær grube, og herfra har der fra bugknæk-
ket og op over karrets skulder været brede, lave
og let skrå furer i et bælte rundt om karret.
Bugdiameter: Ca. 13 cm. Bunddiameter: 7 cm.
Til karret hører muligvis hanken EF 1b. C3. 

Øvrige 
Brændte ben, 58 gram, moderat brændt, fra
voksent individ. 
Ildskørnet flint, 3. grad, 1 stk. 1,9 cm langt,
vægt 1 gram.  
Afslag. 

EG

Gravklynge: 2
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 1    

EG

EG 1a. Urne. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Nedpløjet og noget forstyrret lerkar. Der kun-
ne ikke konstateres spor af nedgravning om-
kring karret, der stod i erosionslaget ca. 70 cm
øst for EF med bunden ca. 10 cm over un-
dergrundens overflade. Under karret fandtes
et flintafslag. 

Karrets fyld bestod af gråbrunt sand in-
deholdende spredte stykker brændte ben.
De brændte ben lå ikke i noget system i ur-
nen. I fylden fandtes endvidere lidt ildskør-
net flint.

Fund 
EG 1a: Urne, underdel af tyndvægget, fint-
magret hankekar med let optrukket bund (Al-
brectsen 1968 T. 7?). Ved udgravningen var
karret bevaret i ca. 8 cm’s højde og med en dia-
meter på ca. 14 cm. På det afrundede bugknæk
ses rester af en kort hank, der har haft ovalt
tværsnit. På hver side af hankens midte ses en
cirkulær grube, og herfra har der fra bugknæk-
ket og op over karrets skulder været brede, lave
og let skrå furer i et bælte rundt om karret.
Bugdiameter: Ca. 13 cm. Bunddiameter: 7 cm.
Til karret hører muligvis hanken EF 1b. C3. 

Øvrige 
Brændte ben, 58 gram, moderat brændt, fra
voksent individ. 
Ildskørnet flint, 3. grad, 1 stk. 1,9 cm langt,
vægt 1 gram.  
Afslag. 

EG

Gravklynge: 2
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 1    

EG

EG 1a. Urne. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Diffust, ovalt fyldskifte, nordvest-sydøst ca.
73 cm, sydvest-nordøst 58 cm. Fyldskiftets
nordvestlige del bestod af en oval plamage,
nordøst-sydvest 60 cm, nordvest-sydøst 50 cm
med sort til sortgrå, kompakt og sandet ler-
fyld med meget trækul. Den sydøstlige del
havde gråbrun sandet lerfyld med trækul, an-
tagelig hidrørende fra fyldskiftets mørkere
nordvestlige del. Således skal den nordvestli-
ge del sandsynligvis opfattes som selve grav-
gruben. 

Gravgruben udgjordes af en indtil ca. 10
cm dyb nedgravning med uregelmæssig, flad
bund. Fylden var sort til sortgrå, kompakt,
sandet ler med meget trækul. I fylden lå
spredte, brændte benstumper.

Øvrige 
Brændte ben.* 
Trækul. 

EH

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 2
Datering: Ældre jernalder?
AOT-værdi: 0           

EH

Fyldbeskrivelse
1)  Sort til sortgråt, sandet ler. Gravgrube. 
2)  Gråbrunt ler med trækul. Antagelig en
del af gravgruben. 
3)  Gulbrunt ler. Undergrund. 

EH i fladen fra vest. Foto: Ole Lass Jensen.
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Delvis under den middelalderlige grøft HÆ
fremkom et ovalt, diffust fyldskifte med fyld
af spættet, gråbrunt til sort ler med nister af
brændte ben. Nord-syd 50 cm, øst-vest 55 cm.
EJ virkede dog ikke voldsomt forstyrret af an-
læggelsen af anlæg HÆ. 

Gravgruben var en indtil 11 cm dyb, ure-
gelmæssig, diffus nedgravning med fyld som
i fladen. Nedadtil blev fylden mere opblandet
med undergrundsler. Kun få nister af brænd-
te ben samt jern EJ 1 fandtes i anlægget. 

EJ

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 3
Datering: Ældre jernalder
AOT-værdi: 1       

EJ

Fyldbeskrivelse
1)  Spættet, gråbrunt til sort ler med nister
af brændt ben. Gravgrube. 
2)  Gult ler. Undergrund. 
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Fund 
EJ 1: Benkam?, spinkel jernstang, 1,1 cm lang,
nitte fra sammensat kam?

Øvrige 
Brændte ben, 1 gram kraftigt brændte ben-
smuler. 
Trækul, 7 gram.
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Delvis under den middelalderlige grøft HÆ
fremkom et ovalt, diffust fyldskifte med fyld
af spættet, gråbrunt til sort ler med nister af
brændte ben. Nord-syd 50 cm, øst-vest 55 cm.
EJ virkede dog ikke voldsomt forstyrret af an-
læggelsen af anlæg HÆ. 

Gravgruben var en indtil 11 cm dyb, ure-
gelmæssig, diffus nedgravning med fyld som
i fladen. Nedadtil blev fylden mere opblandet
med undergrundsler. Kun få nister af brænd-
te ben samt jern EJ 1 fandtes i anlægget. 

EJ

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 3
Datering: Ældre jernalder
AOT-værdi: 1       

EJ

Fyldbeskrivelse
1)  Spættet, gråbrunt til sort ler med nister
af brændt ben. Gravgrube. 
2)  Gult ler. Undergrund. 
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Fund 
EJ 1: Benkam?, spinkel jernstang, 1,1 cm lang,
nitte fra sammensat kam?

Øvrige 
Brændte ben, 1 gram kraftigt brændte ben-
smuler. 
Trækul, 7 gram.
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Nærmest cirkulært, skarpt afgrænset fyld-
skifte, nord-syd 60 cm, øst-vest 62 cm. Fyl-
den langs vestlige og til dels nord- og sydli-
ge kant bestod af sort, stærkt trækulholdigt ler
med små, spredte stykker brændt ben. Diffust
afgrænset i forhold til anlæggets centrale og
østlige del, hvor fylden var brunt ler med plet-
ter af lysere gult ler og pletter af sort, leret
trækulholdigt fyld. 

Nedgravningen fremstod som en indtil 20
cm dyb, klart afgrænset grube med lodrette si-
der og let uregelmæssig, flad bund. Fylden be-
stod øverst og især mod øst af brunt ler med
pletter af lysere gult ler og pletter af sort, le-
ret og trækulholdigt fyld. Dette materiale re-
præsenterede formodentlig opgravet under-
grundsmateriale, som nedgravningen til gra-
ven er efterfyldt med. I dette lag fandtes kun
enkelte mindre lerkarskår. Størstedelen af
anlægget – bl.a. hele bunden – havde fyld af
sort, stærkt trækulholdigt ler med små, spred-
te stykker brændte ben. Spredt i dette lag fand-
tes keramik, men de største koncentrationer
fandtes langs den vestlige og nordlige kant,
hvor skårflager lå i lag. Mellem lerkarskåre-
ne fandtes remspænde EK 3, mens de to be-
slag EK 4a og EK 4b fandtes i sydkanten her-
af. Fiblen EK 2 lå for sig selv ved anlæggets
sydkant. Alle jerngenstande lå dog, som kon-
centrationen af lerkarskår, ca. 9 cm over
gravgrubens bund. 

EK

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 1
Datering: C1
AOT-værdi: 5 

EK

Fyldbeskrivelse
1)  Sort, stærkt trækulholdigt ler med
spredte stykker brændt ben. Gravgrube.
2)  Brunt ler med partier af sort, trækulhol-
dig fyld. Topfyld i gravgrube. 
3)  Gulbrunt ler. Undergrund. 
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EK i fladen fra øst. Foto: Ole Lass Jensen. 

EK delvis tømt fra nord. Foto: Ole Lass Jensen. 

EK i snit fra øst. Foto: Ole Lass Jensen. 
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Fund 
EK 1a: Lerkarskår, ca. 40 indtil 11 cm store
skår fra større, rundbuget og sekundært til kraf-
tigt sekundært brændt hankekar, der er groft-
magret, ifølge O. Stilborg bl.a. med ben (jf. ka-
pitel 5.10). Skårene repræsenterer dele af hele
karret, således hele bunden, mens kun lidt af
randen er til stede. Karrets korpus er afrundet
med udadfaldende, let fortykket rand. Øverst
på skulderen sidder en større, let skævt placeret
båndformet hank med let udvidede fæsteen-
der og rundovalt tværsnit. Karrets bund er let
optrukket. Randdiameter: 18 cm. Bunddia-
meter: 10 cm. Vægt: 687 gram. B. 

EK 1b: Lerkarskår, ca. 30 indtil 8 cm store,
men hovedsageligt mindre skår af mindre,
uhyre fintmagret og sekundært til kraftigt se-
kundært brændt hankekar. Skårene repræ-
senterer især karrets overdel, men partier fra
underdelen er også til stede. Derimod ses in-
gen skår fra bunden. Karret har let fladtrykt,
kugleformet korpus, og den let fortykkede,
korte rand sidder direkte herpå. Placeringen
af en let X-formet hank med rektangulært
tværsnit kendes ikke. Karrets overdel er dæk-
ket af parallelle, vandrette, smalle furer, der
nedadtil afsluttes af flade, hængende buer.
Randdiameter: Ca. 14 cm. Vægt: 216 gram. B2. 

EK 2: Fibula af jern, fragmenteret, med høj nå-
leskede. Bevaret længde 2,5 cm. Fodens høj-
de 0,9 cm. I foden sidder resten af nålen, frag-
menter af spiralen foreligger løst. Bøjlen har
tagrygformet tværsnit (Almgren 1923 gr. VII
ser. 1a; Schulte 2006:74 nr. 1). (B2)-C1. 

EK 3: Remspænde af jern. L-formet fragment,
3,1 cm langt med 1,5 cm langt knæk. Sidst-
nævnte har cirkulært tværsnit, førstnævnte
fladt rektangulært. Hertil mindre fragment af
spændets ramme med dele af påsiddende
torn. 

EK 4a: Beslag af jern. Rektangulær, tynd jern-
plade, 3,3 x 2,1 x 0,1 cm. Centralt på stykket
er et ovalt hul, som muligvis er oprindeligt. På
den ene langside er en mindre, rektangulær
indskæring.

EK 4b: Rembeslag? af jern. Rektangulært jern-
blikbeslag, 3,3 x 1,6 cm. I hver ende ses en gen-
nemgående jernnitte.

EK 5: Benkam? Spinkel, 1 cm lang jernnitte,
evt. fra sammensat benkam. 

Øvrige 
Brændte ben, 73 gram, kraftigt brændte, so-
dede ben fra voksent individ. 
Trækul, 148 gram.
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Fund 
EK 1a: Lerkarskår, ca. 40 indtil 11 cm store
skår fra større, rundbuget og sekundært til kraf-
tigt sekundært brændt hankekar, der er groft-
magret, ifølge O. Stilborg bl.a. med ben (jf. ka-
pitel 5.10). Skårene repræsenterer dele af hele
karret, således hele bunden, mens kun lidt af
randen er til stede. Karrets korpus er afrundet
med udadfaldende, let fortykket rand. Øverst
på skulderen sidder en større, let skævt placeret
båndformet hank med let udvidede fæsteen-
der og rundovalt tværsnit. Karrets bund er let
optrukket. Randdiameter: 18 cm. Bunddia-
meter: 10 cm. Vægt: 687 gram. B. 

EK 1b: Lerkarskår, ca. 30 indtil 8 cm store,
men hovedsageligt mindre skår af mindre,
uhyre fintmagret og sekundært til kraftigt se-
kundært brændt hankekar. Skårene repræ-
senterer især karrets overdel, men partier fra
underdelen er også til stede. Derimod ses in-
gen skår fra bunden. Karret har let fladtrykt,
kugleformet korpus, og den let fortykkede,
korte rand sidder direkte herpå. Placeringen
af en let X-formet hank med rektangulært
tværsnit kendes ikke. Karrets overdel er dæk-
ket af parallelle, vandrette, smalle furer, der
nedadtil afsluttes af flade, hængende buer.
Randdiameter: Ca. 14 cm. Vægt: 216 gram. B2. 

EK 2: Fibula af jern, fragmenteret, med høj nå-
leskede. Bevaret længde 2,5 cm. Fodens høj-
de 0,9 cm. I foden sidder resten af nålen, frag-
menter af spiralen foreligger løst. Bøjlen har
tagrygformet tværsnit (Almgren 1923 gr. VII
ser. 1a; Schulte 2006:74 nr. 1). (B2)-C1. 

EK 3: Remspænde af jern. L-formet fragment,
3,1 cm langt med 1,5 cm langt knæk. Sidst-
nævnte har cirkulært tværsnit, førstnævnte
fladt rektangulært. Hertil mindre fragment af
spændets ramme med dele af påsiddende
torn. 

EK 4a: Beslag af jern. Rektangulær, tynd jern-
plade, 3,3 x 2,1 x 0,1 cm. Centralt på stykket
er et ovalt hul, som muligvis er oprindeligt. På
den ene langside er en mindre, rektangulær
indskæring.

EK 4b: Rembeslag? af jern. Rektangulært jern-
blikbeslag, 3,3 x 1,6 cm. I hver ende ses en gen-
nemgående jernnitte.

EK 5: Benkam? Spinkel, 1 cm lang jernnitte,
evt. fra sammensat benkam. 

Øvrige 
Brændte ben, 73 gram, kraftigt brændte, so-
dede ben fra voksent individ. 
Trækul, 148 gram.
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Diffust, uregelmæssigt, ovalt fyldskifte, øst-
vest 110 cm, nord-syd 96 cm bestående af
brunligt leret sand med lidt trækul. Centralt
heri var et ligeledes diffust afgrænset, uregel-
mæssigt fyldskifte, bestående af gråsort, leret
plamage med meget trækul. Nord-syd 80 cm,
øst-vest 68 cm. Sidstnævnte opfattes som sel-
ve gravgruben. I overfladen heraf fandtes
lerkarskår og skjoldhåndtagsbeslaget EL 5b.
Ca. 10 cm dybere fremtrådte anlægget mere
velafgrænset som et nærmest cirkulært fyld-
skifte, øst-vest 70 cm, nord-syd 63 cm. Her
var fylden gråsort til sort, kompakt og leret
fyld med meget trækul og lerkarskår. Dette ni-
veau angiver sandsynligvis den oprindelige
gravgrubes form og proportioner. 

Gravgruben var indtil 26 cm dyb, flad-
bundet med nogenlunde lodrette sider. I de
øverste 5-10 cm bestod fylden af brunligt, le-
ret sand og trækul samt keramik. Herunder
udgjordes fylden af gråsort til sort, kompakt
leret sand med meget trækul i store stykker,
og i dette lag fandtes størstedelen af gravga-
verne. 

Få cm over gravbunden i gravgrubens sydli-
ge halvdel er der ved opfyldningen placeret et
sammenfoldet, tveægget sværd EL 2a med gre-
benden pegende mod øst. Nord for sværdets
østende lå kniven EL 8. Ovenpå sværdets vest-
lige del lå en nord-syd-orienteret spydspids
med odden mod nord (EL 3). Nærmest pa-
rallelt med sværdet, men lidt forskudt mod
sydvest, lå lansen EL 4 med odden mod
vest. Nordvest herfor lå med hvælvingen
nedad skjoldbulen EL 5a. Fastrustet til den-
nes sydvestlige del fandtes saks EL 7. Høje-
re oppe i fylden over skjoldbulen fandtes lig-
gende nordøst-sydvest skjoldhåndtagsbesla-
get EL 5b. Et par mindre fragmenter af
skjoldbulen lå dog helt ud mod gravgrubens
vestkant, evt. som følge af dyreaktiviteter (EL
5a1). Især over metalsagerne har lerkarskåre-
ne været spredt ud; også disse havde nogen
tendens til at samle sig i den sydlige halvdel
af gravgruben. Ved soldning af fylden frem-
kom lidt smeltet glas.

EL

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav (våbengrav)
Bevaringskategori: 1
Datering: C1b
AOT-værdi: 8    

EL

EL i fladen fra vest. Foto: Peter Steen Nielsen. 

EL set fra vest. Vestlige halvdel er delvis tømt,
og i profilet sidder skjoldbule EL 5a. 
Foto: Peter Steen Nielsen.

EL, bundniveauet set fra vest med skjoldbule,
sværd, kniv m.v. Foto: Peter Steen Nielsen. 
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Fyldbeskrivelse
1)  Gråsort til sort, leret sand med meget
trækul og lerkarskår. Gravgrube. 
2)  Brunligt, leret sand med lidt trækul. 
Opfyldningslag i gravgruben. 
3)  Brungult, leret sand. Undergrund.
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Fund 
EL 1a: Lerkarskår, ca. 50 groftmagrede skår,
heraf flere indtil ca. 8 cm store, heriblandt en
intakt bund. Karret har rundet, men dog mar-
keret bugknæk samt kort, lodret og kun på
ydersiden fortykket rand. Overfladen er groft
afstrøget. Dele af materialet er ret kraftigt se-
kundært ildpåvirket, mens andet slet ikke vir-
ker ildpåvirket. Randdiameter: Ca. 16 cm.
Vægt: 985 gram. B/C1.

EL 1b: Lerkarskår, to små sideskår af tynd-
vægget, fintmagret og kraftigt sekundært
brændt lerkar, næppe identisk med EL 1a.
Vægt: 6 gram.

EL 2a: Sværd, tveægget, sammenbøjet tre gange, således at det nu fremtræder med en læng-
de på ca. 27,5 cm. Æggene forløber helt parallelt, og den let bukkede angel har ganske svagt
trapezoidt omrids og en tykkelse på 0,7 cm. Anglen afsluttes i en ca. 1,1 cm lang tap med cir-
kulært tværsnit. Overgang fra angel til klinge som Biborski & Ilkjær 2006a Abb. 113a, afslutning
af spids som Abb. 107 S1. Klingetværsnit som Abb. 106,3. På spidsen og kun her er æggen sle-
bet i facet. Længde ca. 79,5 cm; heraf udgør anglen 17,5 cm og spidsen 2,4 cm. Maksimal klin-
gebredde 3,7 cm, minimal 2,8 cm. Klingetykkelse: 0,6 cm. Anglens største og mindste bred-
de hhv. 1,4 og 0,9 cm. C1.

EL 2a. Sammenbukket, tveægget sværd. Foto: Jørgen Nielsen.
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EL 2b: Dupsko? af bronze. Indtil 3,1 cm langt
randfragment, 0,9 cm tykt; formen har anta-
gelig været cirkulær eller halvcirkulær (Bi-
borski & Ilkjær 2006a gr. II-III). B2-C1/C2. 

EL 3: Spydspids (Ilkjær 1990a T. 2), 15,3 cm
lang. Døllens længde udgør 10,7 cm, bladets
7,8 cm. Det 3,4 cm brede og 0,8 cm tykke blad
har let konvekst ægforløb, og tværsnittet er
fladt rombisk (tværsnit 2). Den koniske døl-
le har smalle facetter, men deres antal kan ikke
fastslås. Diameter af dølle ved basis 1,6 cm. Der
er et sæt nittehuller i ægplanet, og nær det ene
ses en indlægning i form af en bronzering med
en diameter på ca. 0,6 cm. B2-C1b.

EL 4: Lansespids, oprindelig længde ca. 29 cm,
men odden er bukket sammen og ligger op ad
bladet, så længden er vanskelig at fastslå præ-
cist. Døllen er endvidere banket flad. Over-
gangen dølle/blad er skarpt markeret, og
døllen fortsætter op i bladet, hvis største
bredde er 6,5 cm. Der ses et sæt nittehuller i
ægplanet, heri sidder endnu en nitte (Ilkjær
1990a antagelig T. 8). C1? 

EL 2b, dupskoen set fra siden og fra oven med spor efter itubrydningen. 
Foto: Jørgen Nielsen. 

EL 4. Den sammenbøjede lansespids fra forskellige sider. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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EL 2b: Dupsko? af bronze. Indtil 3,1 cm langt
randfragment, 0,9 cm tykt; formen har anta-
gelig været cirkulær eller halvcirkulær (Bi-
borski & Ilkjær 2006a gr. II-III). B2-C1/C2. 

EL 3: Spydspids (Ilkjær 1990a T. 2), 15,3 cm
lang. Døllens længde udgør 10,7 cm, bladets
7,8 cm. Det 3,4 cm brede og 0,8 cm tykke blad
har let konvekst ægforløb, og tværsnittet er
fladt rombisk (tværsnit 2). Den koniske døl-
le har smalle facetter, men deres antal kan ikke
fastslås. Diameter af dølle ved basis 1,6 cm. Der
er et sæt nittehuller i ægplanet, og nær det ene
ses en indlægning i form af en bronzering med
en diameter på ca. 0,6 cm. B2-C1b.

EL 4: Lansespids, oprindelig længde ca. 29 cm,
men odden er bukket sammen og ligger op ad
bladet, så længden er vanskelig at fastslå præ-
cist. Døllen er endvidere banket flad. Over-
gangen dølle/blad er skarpt markeret, og
døllen fortsætter op i bladet, hvis største
bredde er 6,5 cm. Der ses et sæt nittehuller i
ægplanet, heri sidder endnu en nitte (Ilkjær
1990a antagelig T. 8). C1? 

EL 2b, dupskoen set fra siden og fra oven med spor efter itubrydningen. 
Foto: Jørgen Nielsen. 

EL 4. Den sammenbøjede lansespids fra forskellige sider. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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EL 5a: Skjoldbule med halvkugleformet over-
del (Ilkjær 1990a; 2001 T. 5c). Overdelen er slå-
et ned i underdelen med voldsom kraft, såle-
des at stykker sidder bukket ind under bulens
overdel. Kraven er delvis afbrækket og buk-
ket op mod overdelen. Fastrustet til kraven
sidder dele af saks EL 7. Skjoldbulens diameter
er 16,7 cm, mens højden må have været 8-9 cm.
Den flade krave er 3 cm bred, og dens rand er
let fortykket. I kraven ses tre nittehuller,
men der har antagelig oprindeligt været fire.
Overdelen har været halvkugleformet med næ-
sten lodret hals, og den har opadtil været af-
sluttet af en karnisprofileret, massiv knop, i alt
2,7 cm høj og 2,2 cm i diameter. C1b. 

EL 5b: Skjoldhåndtagsbeslag (Ilkjær 1990a T.
5b). 16,5 cm langt. Hovedparten af den ene tra-
pezoide nitteplade mangler, og denne ser ud
til at være afbrækket før nedlæggelsen. Af den
anden mangler et hjørne, som kan være kor-
roderet bort. Oprindelig længde ca. 19,8 cm.
En skjoldnitte med jævnt, hvælvet hoved
sidder endnu i den delvis bevarede nittepla-
de; denne har inkl. håndtagsbeslaget omfattet
et emne med en tykkelse på 1,5 cm. Grebets
bredde er 1,4 cm. C1-(C2).

EL 6: Glasskår?, 0,4 cm stort og 0,2 cm tykt,
transparent, lyst grønt stykke glas, antagelig
glasskår. Antagelig delvis smeltet.

EL 7: Saks (Knaack 1978 T. 1), fragment be-
stående af hele den ene bøjleside og det ba-
gerste af bøjlen samt størstedelen af det ene
blad på spinkel jernsaks. Stykket fremtræder
helt sammenbukket til en længde af ca. 9,3 cm.
Bøjlens samlede længde er 10,2 cm; af bladet
bevaret 6,3 cm, men der mangler ca. 2 cm af
odden, således at den samlede længde har væ-
ret ca. 18,5 cm. Bladets bredde er 2,0 cm. Styk-
ket har været overbrudt og sammenbukket før
deponeringen, og kun ca. halvdelen af saksen
har været nedlagt. 

EL 8: Kniv T. 3b med konkav ryg. Anglen har
fladt, rektangulært tværsnit, og æggen er let
opskærpet. Længde ca. 13,2 cm, hvoraf bla-
det udgør ca. 9,3 cm og anglen 3,9 cm. Bladets
bredde 2,2 cm, tykkelse 0,3 cm.

EL 6. Glasskår eller glassmelteklump. 
Foto: Jørgen Nielsen. 

Øvrige 
Brændte ben, 2 gram, kraftigt brændt, fra
menneske. 
Trækul, 131 gram, heraf er 100 stk. ved-
bestemt: Hassel (Corylus avellana): 100
stk. unge kæppe, under 20 år, få med kol-
lapset ved.

EL 4. Den sammenbøjede lansespids fra forskellige sider. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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Diffust, ovalt fyldskifte, nord-syd 61 cm, øst-
vest 50 cm, nedgravet i erosionslaget ca. 50 cm
syd for brandpletgrav EN. Fylden var spæt-
tet, diffust afgrænset, leret sand, hovedsage-
ligt sort med enkelte nister af brændte ben og
trækul. På et lidt dybere niveau fremtrådte
fyldskiftet som en diffus oval nedgravning,
nordøst-sydvest ca. 62 cm, nordvest-sydøst
indtil ca. 45 cm. Fylden var sort til gulbrunt
og trækulholdigt, fedtet, leret sand med nister
af brændte ben og spredte skår. 

Gravgruben var en ca. 20 cm dyb ned-
gravning med skrå sider og flad, uregelmæs-
sig og diffus bund. Fylden heri bestod af spæt-
tet sort til brunt, leret sand. Nordligt i dette
stod lerkarret EM 1a, stående let på skrå. I an-
læggets sydvestlige halvdel fremkom en skråt-
stående kniv EM 2. 

Fylden i karret bestod af gråbrunt, sandet
ler fra top til bund. Der fandtes ikke brænd-
te ben i karrets fyld. 

EM

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav (med bundkar)
Bevaringskategori: 1
Datering: C1
AOT-værdi: 2     

EM
Fyldbeskrivelse
1)  Spættet, hovedsageligt sort, leret sand
med enkelte nister af brændt ben og trækul.
Gravgrube, grav EM. 
2)  Gråbrunt, leret sand, iblandet partier af
(1). Erosionslag.  
3)  Hvidgult, sandet ler. Undergrund. 
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EM og EN i fladen fra øst. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

EM og EN i snit fra øst. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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EM og EN i snit fra øst. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Fund 
EM 1a: Bundkar, toleddet hankekar i groft-
magret gods (nærmest Albrectsen 1968 T. 18,
men med hank). Det lidt skæve kar er se-
kundært brændt og fremtræder generelt med
ru overflade. Karsiden er afrundet, således at
bugknækket fremstår meget svagt omtrent
midt på karret. Randen er lige afskåret, ufor-
tykket og let indadhældende. Tæt under ran-
den har en vist båndformet hank været fast-
gjort; da denne kun er fragmentarisk bevaret,
kendes den nedre afslutning ikke. Hanken er
muligvis afbrudt før deponeringen. Bunden er
svagt optrukket. Højde: 10,2 cm. Randdia-
meter: 14,1 cm. Bugdiameter: 15,0 cm. Vægt:
549 gram. C. 

EM 1b: Lerkarskår, ca. 20 indtil 8 cm store skår
af treleddet, tyndvægget og fintmagret han-
kekar med kort, let udadfaldende, ufortykket
rand og afrundet bugknæk (Albrectsen 1968
T. 3). Umiddelbart under randen og til
bugknækket er en båndformet, let skæv hank
fastgjort. Denne har affaset rektangulært
tværsnit. Ved siden af hankefæstet ses mindst
en indtrykt grube; der kan have været flere, li-
gesom der kan have været anden ornamentik,
men overfladen er til dels opløst som følge af
kraftig sekundær ildpåvirkning. Bunden er let
optrukket. Randdiameter: ca. 14 cm. Vægt: 170
gram. C1.

EM 2: Kniv T. 2b med lige ryg og markant af-
sat angel. Længde 11,3 cm, heraf udgør bla-
det 5,5 cm og anglen 5,8 cm. Bladets bredde
2,3 cm, tykkelse 0,3 cm. 

Øvrige 
Brændte ben, 2 gram, kraftigt brændt. 
Trækul, 82 gram.

EM 1a. Lerkar. Foto: Jens Gregers Aagaard.
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Diffust, ovalt fyldskifte, øst-vest 58 cm, nord-
syd 50 cm nedgravet i erosionslaget ca. 50 cm
nord for brandpletgrav EM og ca. 25 cm syd
for en ca. 1 x 1 m stor jordfast sten. Fylden i
anlægget bestod hovedsageligt af kulsort,
spættet og leret sand. I fylden fandtes trækul
i store stykker, keramik og brændte ben. 

Gravgruben var en indtil 23 cm dyb, flad-
bundet nedgravning med flad bund og lodrette
sider. Fylden i gravgruben bestod af kulsort,
trækulholdigt, leret sand med enkelte mindre
benstumper, store stykker trækul og talrige ler-
karskår. Centralt i gravgruben stod lerkarret
EN 1a placeret direkte på bunden af grav-
gruben, dog hældende en smule mod vest.
Overdelen var sunket sammen og faldet ind
i karret, hvorfor randskårflagerne nærmest ud-
gjorde et låg på underdelen. Uden om karrets
underdel stod i lodret position skårflager fra
mindst to bikar som en skårpakning. Fylden
i karret var ganske som i gravgruben. 

Nordligt i gravgruben lå bronzeblik EN
4. Umiddelbart vest for gravgruben fandtes
lansen EN 2 nedstukket, således at den hæl-
dede let mod øst. Lansens odende var sam-
menbukket før deponeringen. Fylden omkring
lansen var forneden sterilt undergrundsler,
hvorimod det foroven nærmest havde karakter
af det erosionslag, som graven var nedgravet
i. 15 cm syd for lansen stod skjoldhåndtags-
beslaget EN 3 i en vinkel på ca. 45 grader. Det
var placeret delvis under lerkarret og dermed
med nederste del i selve gravfylden. Spredt i
gravfylden, og især tæt pakket lodretstående
omkring lerkar EN 1a, fandtes skår af to se-
kundært brændte lerkar. 

EN

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav (med bundkar)
(våbengrav)
Bevaringskategori: 1
Datering: C1
AOT-værdi: 6        

EN

Fyldbeskrivelse 
1)  Hovedsageligt kulsort, leret sand med tal-
rige trækulstykker og lerkarskår samt få ni-
ster af brændt ben. Gravgrube, grav EN. 
2)  Brunt, leret sand iblandet materiale fra (4).
Del af opfyldning af gravgruben

EN set fra nord med urnen EN 1a og omgiven-
de skårpakning. Yderst til højre skimtes døllen
af lansespids EN 2. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

EN i snit fra nord med urnen EN 1a og umiddel-
bart til højre herfor den nedstukne lansespids EN 2.
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Diffust, ovalt fyldskifte, øst-vest 58 cm, nord-
syd 50 cm nedgravet i erosionslaget ca. 50 cm
nord for brandpletgrav EM og ca. 25 cm syd
for en ca. 1 x 1 m stor jordfast sten. Fylden i
anlægget bestod hovedsageligt af kulsort,
spættet og leret sand. I fylden fandtes trækul
i store stykker, keramik og brændte ben. 

Gravgruben var en indtil 23 cm dyb, flad-
bundet nedgravning med flad bund og lodrette
sider. Fylden i gravgruben bestod af kulsort,
trækulholdigt, leret sand med enkelte mindre
benstumper, store stykker trækul og talrige ler-
karskår. Centralt i gravgruben stod lerkarret
EN 1a placeret direkte på bunden af grav-
gruben, dog hældende en smule mod vest.
Overdelen var sunket sammen og faldet ind
i karret, hvorfor randskårflagerne nærmest ud-
gjorde et låg på underdelen. Uden om karrets
underdel stod i lodret position skårflager fra
mindst to bikar som en skårpakning. Fylden
i karret var ganske som i gravgruben. 

Nordligt i gravgruben lå bronzeblik EN
4. Umiddelbart vest for gravgruben fandtes
lansen EN 2 nedstukket, således at den hæl-
dede let mod øst. Lansens odende var sam-
menbukket før deponeringen. Fylden omkring
lansen var forneden sterilt undergrundsler,
hvorimod det foroven nærmest havde karakter
af det erosionslag, som graven var nedgravet
i. 15 cm syd for lansen stod skjoldhåndtags-
beslaget EN 3 i en vinkel på ca. 45 grader. Det
var placeret delvis under lerkarret og dermed
med nederste del i selve gravfylden. Spredt i
gravfylden, og især tæt pakket lodretstående
omkring lerkar EN 1a, fandtes skår af to se-
kundært brændte lerkar. 

EN

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav (med bundkar)
(våbengrav)
Bevaringskategori: 1
Datering: C1
AOT-værdi: 6        

EN

Fyldbeskrivelse 
1)  Hovedsageligt kulsort, leret sand med tal-
rige trækulstykker og lerkarskår samt få ni-
ster af brændt ben. Gravgrube, grav EN. 
2)  Brunt, leret sand iblandet materiale fra (4).
Del af opfyldning af gravgruben

EN set fra nord med urnen EN 1a og omgiven-
de skårpakning. Yderst til højre skimtes døllen
af lansespids EN 2. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

EN i snit fra nord med urnen EN 1a og umiddel-
bart til højre herfor den nedstukne lansespids EN 2.
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Fund 
EN 1a: Bundkar, treleddet, tykvægget lerkar
i groftmagret gods, der stedvis virker let se-
kundært ildpåvirket. Karret har jævnt afrun-
det, højtsiddende bug, som går over i en keg-
leformet hals, der afsluttes af en kraftigt for-
tykket, lige afskåret rand. Overgangen mel-
lem skulder og hals er markeret med en smal,
vandret fure, og hele halsen er dækket af dybe,
brede og let skråtstillede furer, der adskilles af
rygge med afrundet tværsnit. På underdelen
ses flere steder parallelle ca. 0,5 cm brede, sor-
te bånd, der forløber fra lidt under bugknæk-
ket mod bunden. Der er muligvis tale om på-
malet ornamentik. Karret har ikke umiddel-
bare paralleller i det publicerede fynske grav-
materiale, men karformen minder om Al-
brectsen 1956 tavle 37a og halsornamentikken
som tavle 36e. Højde: 26,5 cm. Randdiame-
ter: 22,6 cm. Bugdiameter: 36 cm. Bunddia-
meter: 14,8 cm. B2?
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EN 1a. Lerkar – med næroptagelse af formodet påmalet ornamentik. 
Foto: Jørgen Nielsen & Jens Gregers Aagaard. 
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EN 1a. Lerkar – med næroptagelse af formodet påmalet ornamentik. 
Foto: Jørgen Nielsen & Jens Gregers Aagaard. 
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EN 1b: Lerkarskår, ca. 50 indtil 10 cm store,
kraftigt sekundært brændte skår af tykvægget,
groftmagret kar med kugleformet korpus og
kort, næsten lodret, ufortykket rand. Karsi-
den på underdelen er ret stejl. Der er skår fra
alle dele af karret, om end bunden kun er re-
præsenteret ved to stykker. På overdelen ses
antydning af vandret fureornamentik. På en-
kelte skår ses lidt sortfarvet skorpe på inder-
siden, antagelig madskorpe. Randdiameter: Ca.
25 cm. Bunddiameter: Ca. 20 cm. Vægt: 1286
gram. C1. 

EN 1c: Lerkarskår, ca. 25 indtil 7,5 cm store,
men hovedsageligt mindre, skår fra lille, fint-
magret og sekundært brændt kar. Karret har
skarpt vinklet bug og kort, lodret, ufortykket
rand. Der er ikke bevaret spor af en hank, men
det kan antages, at karret oprindeligt har væ-
ret forsynet med en sådan, og der er i så fald
tale om et type 3-kar (Albrectsen 1968). Der
er flere skår fra karrets overdel, mens under-
delen er repræsenteret til og med overgangen
mellem bund og side; der er således ingen
egentlige bundskår i materialet. Under randen
ses fire smalle, vandrette furer, og disse har
mindst tre og antagelig flere steder været af-
brudt af små rosetter i form af en ringgrube,
omgivet af prikindstik. Mellem ringgruberne
har der været en hængende bue, bestående af
en smal fure, hvorunder er en række af pind-
stik. Randdiameter: Ca. 12 cm. Vægt: 172
gram. C1.
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EN 2: Lansespids, sammenbukket i længde-
retningen, så spidsen fremtræder let S-svajet.
Odden er endvidere bøjet helt rundt og lig-
ger banket tæt ned ad bladet. Længde i udrettet
tilstand ca. 35,5 cm, hvoraf døllen udgør ca.
9,5 cm. Bladet har svajet omrids, og i den ene
side ses en ca. 5 cm lang, segmentformet ind-
skæring. I den anden side er bladet også ind-
skåret, således at omridset har været asym-
metrisk. Bladet har spidsovalt tværsnit (tvær-
snit 1). Døllen er let konisk i omrids og cir-
kulær i tværsnit (tværsnit 1) med en diameter
på ca. 2 cm. Der ses to sæt nittehuller i æg-
planet (Ilkjær 1990a, antagelig T 6?). B-C1a. 

EN 2. Sammenbukket lansespids fra forskellige sider. Foto: Jørgen Nielsen. 

168

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  08/06/09  12:29  Side 168



EN 2: Lansespids, sammenbukket i længde-
retningen, så spidsen fremtræder let S-svajet.
Odden er endvidere bøjet helt rundt og lig-
ger banket tæt ned ad bladet. Længde i udrettet
tilstand ca. 35,5 cm, hvoraf døllen udgør ca.
9,5 cm. Bladet har svajet omrids, og i den ene
side ses en ca. 5 cm lang, segmentformet ind-
skæring. I den anden side er bladet også ind-
skåret, således at omridset har været asym-
metrisk. Bladet har spidsovalt tværsnit (tvær-
snit 1). Døllen er let konisk i omrids og cir-
kulær i tværsnit (tværsnit 1) med en diameter
på ca. 2 cm. Der ses to sæt nittehuller i æg-
planet (Ilkjær 1990a, antagelig T 6?). B-C1a. 

EN 2. Sammenbukket lansespids fra forskellige sider. Foto: Jørgen Nielsen. 
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EN 3a: Skjoldhåndtagsbeslag, let fragmente-
ret i den ene ende, 19,2 cm langt (Ilkjær 1990a
T. 5b). Nittepladerne har trapezoidt omrids,
og en gennemboring med en diameter på 0,5
cm ses i dem begge. Grebet er opdrevet, så-
ledes at det fremtræder let facetteret i læng-
deretningen. C1-(C2). 

EN 3b: Beslag af jern, trapezoidt jernblik-
stykke, overbrækket i den smalle ende. Ind-
til 4,2 cm bredt og 3,2 cm langt. På stykket er
en gennemboring med en diameter på 0,4 cm.
Tykkelse 0,1 cm. I den brede ende ses spink-
le, men regelmæssige tværhak. Der foreligger
et fragment af et tilsvarende stykke. Stykkerne
er antagelig afbrækkede nitteplader fra et
skjoldhåndtagsbeslag (Ilkjær 1990a T. 5), der
i så fald har været nedlagt i fragmenteret til-
stand. 

EN 4: Bronzeblik, delvis smeltet og til dels
sammenbukket, antagelig fra bronzekedel. 5
stk., hvoraf det største er 2,8 x 1,4 cm. Gods-
tykkelse ca. 0,1 cm. Vægt i alt: 6,8 gram. En
metalanalyse indikerer, at fragmenterne kan
stamme fra en Hemmoor-spand (jf. afsnit
5.9.3.1). 

EN 5: Glasperler?, gul, opak glassmelte-
klump, 1,1 cm. Hertil 1 mm stor splint af blåt
glas. 

EN 6: Kniv T. 2b, medialfragment med klart
afsat angel. Anglen antagelig afbrudt i nyere
tid, mens bruddet på klingen er gammelt, hvor-
for kniven har været nedlagt i fragmenteret til-
stand. Bladets bredde 2,1 cm, tykkelse 0,3 cm.

Øvrige 
Brændte ben, 2 gram, kraftigt brændt, fra men-
neske. 
Trækul, 245 gram, heraf er 100 stk. vedbestemt:
Bøg (Fagus silvatica): 92 stk. fra mindre
stammer/større grene, kollapset ved ses ofte.
Enkelte stykker med larvegange.
Lind (Tilia sp.): 8 stk. fra yngre stammer.

EN 4. Sammenbukket og delvis smeltet bronze-
blik. Foto: Jørgen Nielsen.  

EN 5. Glassmelteklumper. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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Uregelmæssigt, rundovalt, noget diffust fyld-
skifte, nord-syd 100 cm, øst-vest 85 cm. Fyl-
den bestod af brunt, lerblandet sand med
spredte uregelmæssige pletter af sort, leret og
stærkt trækulholdigt sand. Gennem anlægget
gik en nord-syd-orienteret, ca. 30 cm bred stri-
be af lysere brunt, lerblandet sand, der ud-
gjorde bunden af den middelalderlige eller yn-
gre grøft N, som dog ikke har forstyrret gra-
ven væsentligt. 

Gravgruben var en indtil 25 cm dyb, flad-
bundet nedgravning med næsten lodrette si-
der. Øverst var fylden som i fladen. Dette ca.
10 cm tykke lag var nedadtil diffust afgræn-
set mod grubens underste del, der var opfyldt
med sort, fedtet, stærkt trækulholdigt sand
med pletter af brunt, lerblandet sand. I fylden
var få, spredte stykker brændt ben, næsten alle
fandtes dog i bundlaget. Af gravudstyr fand-
tes et lille jernbeslag til en benkam (EO 2) og
nogle få lerkarskår. Jerngenstanden EO 3 blev
fundet øverst i den forstyrrede del af grav-
fylden, mens lerkarskårene – på nær nogle få
mindre stykker – alle lå i det nederste lag. 

Fund 
EO 1a: Lerkarskår, ca. 20 indtil 7 cm store skår
fra lille treleddet hankekop (Albrectsen 1968
T. 3). Karret er fintmagret og tyndvægget og
meget kraftigt sekundært brændt, og som føl-
ge heraf kan det ikke afgøres, om det har væ-
ret ornamenteret. Randen er kort, lodret og
ufortykket. Fra umiddelbart under randen til
det relativt skarpe bugknæk er en båndformet
hank med fladt, rektangulært tværsnit fastgjort.
Randdiameter: Ca. 12 cm. Vægt: 141 gram. C1. 

EO

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 1
Datering: C1
AOT-værdi: 3         

EO
Fyldbeskrivelse
1)  Brunt, lerblandet sand med spredte ure-
gelmæssige pletter af sort, leret og trækul-
holdigt sand. Gravgrube, opfyldningslag. 
2)  Forstyrrelse = grøft N. 
3)  Sort, leret, stærkt trækulholdigt sand.
Gravgrube, bundlag. 
4)  Gult, sandet ler. Undergrund. 

EO i snit fra syd. Foto: Ole Lass Jensen.
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Uregelmæssigt, rundovalt, noget diffust fyld-
skifte, nord-syd 100 cm, øst-vest 85 cm. Fyl-
den bestod af brunt, lerblandet sand med
spredte uregelmæssige pletter af sort, leret og
stærkt trækulholdigt sand. Gennem anlægget
gik en nord-syd-orienteret, ca. 30 cm bred stri-
be af lysere brunt, lerblandet sand, der ud-
gjorde bunden af den middelalderlige eller yn-
gre grøft N, som dog ikke har forstyrret gra-
ven væsentligt. 

Gravgruben var en indtil 25 cm dyb, flad-
bundet nedgravning med næsten lodrette si-
der. Øverst var fylden som i fladen. Dette ca.
10 cm tykke lag var nedadtil diffust afgræn-
set mod grubens underste del, der var opfyldt
med sort, fedtet, stærkt trækulholdigt sand
med pletter af brunt, lerblandet sand. I fylden
var få, spredte stykker brændt ben, næsten alle
fandtes dog i bundlaget. Af gravudstyr fand-
tes et lille jernbeslag til en benkam (EO 2) og
nogle få lerkarskår. Jerngenstanden EO 3 blev
fundet øverst i den forstyrrede del af grav-
fylden, mens lerkarskårene – på nær nogle få
mindre stykker – alle lå i det nederste lag. 

Fund 
EO 1a: Lerkarskår, ca. 20 indtil 7 cm store skår
fra lille treleddet hankekop (Albrectsen 1968
T. 3). Karret er fintmagret og tyndvægget og
meget kraftigt sekundært brændt, og som føl-
ge heraf kan det ikke afgøres, om det har væ-
ret ornamenteret. Randen er kort, lodret og
ufortykket. Fra umiddelbart under randen til
det relativt skarpe bugknæk er en båndformet
hank med fladt, rektangulært tværsnit fastgjort.
Randdiameter: Ca. 12 cm. Vægt: 141 gram. C1. 

EO

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 1
Datering: C1
AOT-værdi: 3         

EO
Fyldbeskrivelse
1)  Brunt, lerblandet sand med spredte ure-
gelmæssige pletter af sort, leret og trækul-
holdigt sand. Gravgrube, opfyldningslag. 
2)  Forstyrrelse = grøft N. 
3)  Sort, leret, stærkt trækulholdigt sand.
Gravgrube, bundlag. 
4)  Gult, sandet ler. Undergrund. 

EO i snit fra syd. Foto: Ole Lass Jensen.
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EO 1b: Lerkarskår, et 6 cm stort randskår fra
mellemstort, tykvægget og groftmagret, tre-
leddet kar med afrundet korpus og kort,
ufortykket, udadfaldende rand. Skåret er se-
kundært brændt, og på skulderen ses uregel-
mæssige, horisontale riller. Randdiameter:
Ca. 18 cm. Vægt: 23 gram. C.

EO 1c: Lerkarskår, et 2,6 cm stort, tyndvæg-
get sideskår, kraftigt sekundært brændt, fra EO
1a eller et tredje kar. Vægt: 3 gram.

EO 2: Trelagskam med etui? 2,2 cm langt frag-
ment af dobbeltskinne, som omfatter trelags-
kam, der så er i alt ca. 1,1 cm tyk. Kammen har
tværgående bendyvler og fin stregornamentik
(Ilkjær1993a:272 motiv 8). Skinnen kan evt. ud-
gøre dele af et etui. 

EO 3: Jernstang, L-bøjet, spinkel jernstang, til-
spidset i den ene ende. 1,5 cm lang. Uvis funk-
tion, evt. del af beslag eller krampe. 

Øvrige 
Brændte ben, 5 gram, kraftigt brændt, fra men-
neske. 
Trækul, 76 gram, heraf er 100 stk. vedbestemt: 
Hassel (Corylus avellana): 71 stk. fra mindre
kæppe.
El (Alnus sp.): 18 stk. stammeved, nu og da
kollapset.
Bøg (Fagus silvatica): 11 stk. fra mindre
stammer/større grene, dog under 10 cm.
Ildskørnet flint, 1 stk., 3,1 cm. Vægt: 4 gram.
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Cirkulært fyldskifte, nord-syd 75 cm, øst-vest
75 cm. Fylden var sort til mørkbrunt, spæt-
tet og meget fedtet ler med trækulnister. 

Gravgruben var en indtil 30 cm dyb, flad-
bundet nedgravning med lodrette sider. Øverst
bestod fylden i et diffust afgrænset, ca. 10 cm
tykt lag af sortbrunt ler. Gravgrubens neder-
ste del var fyldt med sort ler med trækulnister,
brændte ben og lerkarskår. 

I den sydlige halvdel og direkte på grav-
bunden lå skjoldbulen EP 3a; herpå var lan-
sespids EP 2b fastrustet. Omtrent centralt i
graven og orienteret nordøst-sydvest lå lan-
sespids EP 2a med døllen mod sydvest.
Nordligt i anlægget lå kniv EP 4 med samme
orientering med anglen mod sydvest. Vestligt
i anlægget lå skjoldhåndtagsbeslaget EP 3b ori-
enteret nordøst-sydvest. Jerngenstandene lå di-
rekte på eller tæt over gravbunden.  

EP

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav (våbengrav)
Bevaringskategori: 1
Datering: C1 (C1b)
AOT-værdi: 5      

EP

Fyldbeskrivelse 
1)  Sortbrunt ler. Fyldlag i gravgrube. 
2)  Sort ler med trækulnister, brændt ben og
oldsager. Gravgrube. 
3)  Gult ler. Undergrund. 

EP i fladen fra syd. Foto: Bo Steen. EP i snit fra syd. Til venstre anes skjoldbule EP
3a. Foto: Bo Steen. 

EP med frilagte jerngenstande set fra nord. 
Foto: Bo Steen. 
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Cirkulært fyldskifte, nord-syd 75 cm, øst-vest
75 cm. Fylden var sort til mørkbrunt, spæt-
tet og meget fedtet ler med trækulnister. 

Gravgruben var en indtil 30 cm dyb, flad-
bundet nedgravning med lodrette sider. Øverst
bestod fylden i et diffust afgrænset, ca. 10 cm
tykt lag af sortbrunt ler. Gravgrubens neder-
ste del var fyldt med sort ler med trækulnister,
brændte ben og lerkarskår. 

I den sydlige halvdel og direkte på grav-
bunden lå skjoldbulen EP 3a; herpå var lan-
sespids EP 2b fastrustet. Omtrent centralt i
graven og orienteret nordøst-sydvest lå lan-
sespids EP 2a med døllen mod sydvest.
Nordligt i anlægget lå kniv EP 4 med samme
orientering med anglen mod sydvest. Vestligt
i anlægget lå skjoldhåndtagsbeslaget EP 3b ori-
enteret nordøst-sydvest. Jerngenstandene lå di-
rekte på eller tæt over gravbunden.  

EP

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav (våbengrav)
Bevaringskategori: 1
Datering: C1 (C1b)
AOT-værdi: 5      

EP

Fyldbeskrivelse 
1)  Sortbrunt ler. Fyldlag i gravgrube. 
2)  Sort ler med trækulnister, brændt ben og
oldsager. Gravgrube. 
3)  Gult ler. Undergrund. 

EP i fladen fra syd. Foto: Bo Steen. EP i snit fra syd. Til venstre anes skjoldbule EP
3a. Foto: Bo Steen. 

EP med frilagte jerngenstande set fra nord. 
Foto: Bo Steen. 
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Fund 
EP 1a: Lerkarskår, ca. 25 indtil 7,5 cm store,
men især mindre, tyndvæggede, fintmagrede
skår fra et kraftigt sekundært brændt firled-
det fodbæger (Albrectsen 1968 T. 10). Skår fra
hele karret er til stede, således hele den let ko-
niske og kraftige fod. Karret har skarpt vink-
let bugknæk og kort, lodret og ufortykket
rand. Fra bugknækket og til overgangen mel-
lem skulder og hals er fastgjort en lidt skæv,
båndformet hank med afrundet, rektangulært
tværsnit. Hanken er forsynet med tre tvær-
gående lister på ydersiden, så den fremstår tak-
ket i profil. Med udgangspunkt i såvel hankens
øvre som nedre fæsteende løber to smalle, van-
drette furer omkring karret. Herimellem er
skiftevis skråtstillede, smalle furebundter og
vandrette forløb af prikrækker. Disse ses
også under den nederste vandrette fure, altså
på selve bugknækket. Endvidere har der på
hver side af hanken været en roset i form af en
mindre, cirkulær grube, der er omgivet af prik-
indstik. Randdiameter: Ca. 14 cm. Bugdia-
meter: 6,8 cm. Vægt: 192 gram. C1. 

EP 1b: Lerkarskår, 10 indtil 5,5 cm store se-
kundært til kraftigt sekundært brændte skår fra
fintmagret, treleddet kar med kort, udadfal-
dende, afrundet rand. Karret er kun repræ-
senteret ved skår fra overdelen, så bugknæk-
kets form kendes ikke. På overdelen er tæt un-
der randen flere parallelle rækker af smalle fu-
rer, afbrudt af en tilsvarende prikrække. Her-
under er bundter af skiftevis skråtstillede fu-
rebundter, og herunder gentages båndet med
smalle furer og en prikrække. På et enkelt skår
ses en mindre roset i form af en indtrykt gru-
be, omgivet af prikker. Denne er placeret i bån-
det af skråtstillede furebundter. En fortykkelse
af skåret ved siden af rosetten kan indikere, at
denne har siddet ved siden af en hank. Det er
derfor muligt, at der er tale om et hankekar som
Albrectsen (1968) T. 2. Randdiameter: 16 cm.
Vægt: 139 gram. C1. 

EP 2a: Lansespids (Ilkjær 199a T. 4/6). Læng-
de 17,6 cm, heraf udgør døllen 8,3 cm. Det sva-
jede blads bredde er 2,5 cm. Bladet har fladt,
rombeformet tværsnit (tværsnit 2). Over-
gangen mellem blad og dølle er jævn. Døllen
er svagt konisk og 1,9 cm i diameter ved ba-
sis, hvor der ses et sæt nittehuller i ægplanet.
Tværsnittet af døllen er bagtil omtrent cir-
kulært (tværsnit 2), mens det mod bladet er
nærmest rombisk. B1-C1b. 
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EP 2b: Lansespids (Ilkjær 1990a T. 4/6). Det
svajede blad er sammenbukket, således at
spidsen er bukket helt ned på bladets nedre del.
Døllen er delvis fladbanket, så den er flækket
op på langs. Oprindelig længde ca. 31 cm, hvor-
af døllen udgør 7,7 cm. Tværsnittet på det 5,3
cm brede blad er fladt, linseformet med svagt
markeret, afrundet midterribbe (tværsnit 4b).
Døllen har været konisk og næppe facetteret.
I ægplanet findes et sæt nittehuller. B1-C1b. 

EP 3a: Skjoldbule med halvkugleformet over-
del (Ilkjær 1990a; 2001 T. 5b). Stykket er frag-
menteret, antagelig delvis som følge af bevidst
deformering. Diameteren kan beregnes til 14-
15 cm. Den flade krave er 2,7 cm bred; heri er
et enkelt nittehul synligt. Højden har været
mindst 5,5 cm. C1b.

EP 3b: Skjoldhåndtagsbeslag (Ilkjær 1990a T.
5), bevaret som et 15 cm langt fragment, be-
stående af hele det 1,8 cm brede greb og en smu-
le af den ene nitteplade. Nittepladerne er ty-
deligvis afbrækket før nedlægningen; den ene
ende er let opadbøjet som følge af overbryd-
ningen, og stykket er let bøjet i længdesnit. Nit-
tepladernes form kan således ikke fastslås med
sikkerhed. I hver ende af grebet og centralt med
en indbyrdes afstand af ca. 4,6 cm er der ind-
graveret dobbelte, tværgående riller. C1-(C2).

EP 4: Kniv T. 1b med let konveks ryg og mar-
kant afsat angel. På anglens kanter ses små hak
til fastgørelse af grebet. Stykket er let bøjet før
nedlægningen. Længde: 18,9 cm, heaf udgør
bladet 14,4 cm og anglen 4,5 cm. Bladets bred-
de er 2,3 cm, tykkelsen 0,3 cm. 

EP 5: Benkam, fragmenter af trelagskam med
kraftig og muligvis let krum hjørnetand. En
løstliggende jernnitte er 1,5 cm lang.

Øvrige 
Brændte ben, 27 gram, moderat til kraftigt
brændt, fra voksent individ. 
Trækul, 250 gram, heraf er 100 stk. vedbestemt: 
Hassel (Corylus avellana): 99 stk., større di-
mensioner fra ældre stammer og tynde kæp-
pe, flere stykker med kollapset ved og enkel-
te stykker med insektgange. Vinterfældning set.
Bøg (Fagus silvatica): 1 stk. fra yngre stamme.
Ildskørnet flint, 1 stk., 2,2 cm. Vægt: 3 gram.  

EP 2b. Den sammenbukkede lansespids fra forskellige sider. 
Foto: Jørgen Nielsen. 

EP 5. Fragmenter af benkam. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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menteret, antagelig delvis som følge af bevidst
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de er 2,3 cm, tykkelsen 0,3 cm. 

EP 5: Benkam, fragmenter af trelagskam med
kraftig og muligvis let krum hjørnetand. En
løstliggende jernnitte er 1,5 cm lang.
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Brændte ben, 27 gram, moderat til kraftigt
brændt, fra voksent individ. 
Trækul, 250 gram, heraf er 100 stk. vedbestemt: 
Hassel (Corylus avellana): 99 stk., større di-
mensioner fra ældre stammer og tynde kæp-
pe, flere stykker med kollapset ved og enkel-
te stykker med insektgange. Vinterfældning set.
Bøg (Fagus silvatica): 1 stk. fra yngre stamme.
Ildskørnet flint, 1 stk., 2,2 cm. Vægt: 3 gram.  
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I toppen af den middelalderlige eller yngre
grøft N og ca. 1 m nord for brandpletgrav ET
fandtes en koncentration af keramik og
brændte ben, som stammede fra en delvis for-
styrret brandgrav. Kun enkelte af skårene i an-
læg EQ kan formodes at være fundet in situ,
resten lå nedskredet i grøften N. 

En indtil 18 cm dyb rundbundet ned-
gravning, hvis fyld bestod af mørkbrunt til
sortbrunt ler, en del brændte ben, lidt trækul
og en del keramik, var muligvis nedgravnin-
gen til urnen. 

Skårmaterialet fra EQ 1b har så stor lig-
hed med skårene BC 1b i form, dimensioner,
magring og sekundær brænding, at det er over-
vejende sandsynligt, at de stammer fra sam-
me kar. Da det kan udelukkes, at en sam-
menblanding har fundet sted efter udgrav-
ningens afslutning, må skårene være depone-
ret i to forskellige grave med en indbyrdes af-
stand på 9 m. Gravene BC og EQ må således
betragtes som samtidige. 

Fund 
EQ 1a: Urne, skår af større, tykvægget og
groftmagret lerkar. Der er kun bevaret skår fra
karrets underdel, så overdelens udformning
kendes ikke. Bunddiameter: Ca. 16 cm. 

EQ 1b: Lerkarskår, ca. 10 indtil ca. 6 cm sto-
re lerkarskår fra mindre, treleddet, tyndvæg-
get og fintmagret kar. Skårene er kraftigt se-
kundært brændt, og flere har friske brudfla-
ger, utvivlsomt fordi en del var flyttet til se-
kundært leje i grøft N. Der er kun skår fra kar-
rets overdel, heriblandt flere randskår. Kor-
pus er afrundet, og randen kort, let fortykket
og udadfaldende. På skulderen ses to smalle,

vandrette furer, hvorimellem er en prikræk-
ke. Herefter følger en glat zone og dernæst en
smal, vandret fure, hvorunder er skiftevis
skråtstillede furebundter. Dette bælte af-
grænses muligvis nedadtil af en eller flere fu-
rer, men dette kan ikke afgøres. I det omtal-
te glatte bånd ses på to skår rester af en roset
i form af en lav ringgrube omgivet af prikker,
der er forbundet med det vandrette prikbånd.
Muligvis har denne eller disse siddet i for-
bindelse med en hank, af hvilken der i så fald
ikke er bevaret rester. Skårene hører med stor
sandsynlighed til samme kar som BC 1b; det
har dog ikke været muligt at sammensætte skår
fra de to forskellige anlæg. Vægt: 61 gram. B2-
C1. 

Øvrige 
Brændte ben, 9 gram, svagt brændt, fra men-
neske. 

EQ

Gravklynge: 1
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: B2-C1
AOT-værdi: 1    

EQ

Fyldbeskrivelse
1)  Brun til mørkbrunt, leret sand med en-
kelte stykker keramik og brændt ben.
Gravgrube, delvis forstyrret af grøft N. 
2)  Forstyrrelse = grøft N. 
3)  Gult, leret sand. Undergrund.
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I vestkanten af den middelalderlige eller yn-
gre grøft N og ca. 1 m syd for den af samme
grøft helt ødelagte urnegrav EQ afdækkedes
et gråbrunt, leret fyldskifte med en del træk-
ulnister og keramik. Sydligt i fladen sås en
trækulsbræmme, som siden skulle vise sig at
kunne følges nedefter i anlægget. Nord-syd 118
cm, øst-vest ca. 100 cm. I et niveau ca. 20-25
cm under overfladen fremtrådte anlægget
som et klart afgrænset, nærmest ovalt fyldskifte,
nordøst-sydvest 112 cm, nordvest-sydøst 98
cm. Centralt bestod fylden af gråsort til sort
ler med mange iblandede gule lerpletter og me-
get trækul. Rundt langs hele kanten fandtes en
indtil ca. 10 cm bred, kompakt, sort bræmme
af trækul med op til 5 cm store trækulstykker.
I dette niveau fandtes også store mængder ke-
ramik i fylden, både i det centrale område, men
også i den mørke, perifere trækulsbræmme.

Keramikken koncentrerede sig især i to om-
råder hhv. sydvestligt og østligt i anlægget. I
et niveau ca. 35 cm under overfladen fremtrådte
fyldskiftet som en klart afgrænset oval, nord-
øst-sydvest 103 cm, nordvest-sydøst 90 cm.
Fylden var nu svarende til den sorte bræmme,
der var registreret på højere niveau, altså en
kompakt, sort trækulsmasse med indtil 5 cm
store trækulstykker. Heri fandtes, få cm over
bunden, mod nordøst ragekniven ET 3 og syd-
vestligt kniven ET 4 liggende nordøst-sydvest
med anglen mod SV. I dette niveau lå også kon-
centrationer af lerkarskår sydvestligt og nord-
østligt i gruben. 

Gravgruben var en indtil 35 cm dyb flad-
bundet nedgravning med lodrette sider. Øverst
kunne registreres et indtil ca. 15 cm tykt lag af
gråbrunt til brunligt ler med en del trækulni-
ster. Dette lag var mod øst berørt af grøft N,

ET

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 1
Datering: B
AOT-værdi: 5        

ET
Fyldbeskrivelse 
1)  Gråbrunt til sort, sandet ler med kera-
mik og trækul. Gravgrube, toplag, delvis
forstyrret af grøft N. 
2)  Kompakt, sort trækulsmasse med op til
5 cm store stykker trækul. Hertil lerkar-
skår. Gravgrube, bundlag. 
3)  Gråsort til sort, sandet ler med meget
trækul, lerkarskår og jerngenstande. Grav-
grube, mellemlag.
4)  Forstyrrelse = grøft N.
5)  Sandet ler. Undergrund. 

uden at dette havde forstyrret gravgodset. Det-
te øverste lag tolkes som en ”forsegling”, der
er hældt i toppen af gruben efter opfyldning
med bålrester. De få genstande og trækul, som
fandtes i laget, må primært anses for dyre-
transporterede. Herunder lå et indtil ca. 15 cm
tykt, gråsort til sort, leret lag med mange iblan-
dede gule lerpletter og meget trækul. I dette lag
fremkom tillige en del keramik. Dette lag nåe-
de dog ikke helt ud til anlæggets kant, men var
mod alle sider afgrænset af den sorte trækuls-
bræmme, som også blev registreret i fladen.
Underst – og dækkende hele anlæggets bund
og det meste af vejen op ad de næsten lodret-
te kanter – fandtes det kompakte trækulslag
med mange op til 5 cm store trækulstykker og
mange stykker brændte ben. Ved soldning af
gravfylden fremkom glasskår ET 5. 

ET delvis snittet set fra syd. 
Foto: Peter Steen Nielsen.

ET delvis snittet med spredte skår på gravbunden.
Foto: Peter Steen Nielsen.

ET i snit fra syd. Den senere grøft N ses som en
brun aftegning i anlæggets øverste højre hjørne.
Foto: Peter Steen Nielsen. 

176

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  08/06/09  12:30  Side 176



I vestkanten af den middelalderlige eller yn-
gre grøft N og ca. 1 m syd for den af samme
grøft helt ødelagte urnegrav EQ afdækkedes
et gråbrunt, leret fyldskifte med en del træk-
ulnister og keramik. Sydligt i fladen sås en
trækulsbræmme, som siden skulle vise sig at
kunne følges nedefter i anlægget. Nord-syd 118
cm, øst-vest ca. 100 cm. I et niveau ca. 20-25
cm under overfladen fremtrådte anlægget
som et klart afgrænset, nærmest ovalt fyldskifte,
nordøst-sydvest 112 cm, nordvest-sydøst 98
cm. Centralt bestod fylden af gråsort til sort
ler med mange iblandede gule lerpletter og me-
get trækul. Rundt langs hele kanten fandtes en
indtil ca. 10 cm bred, kompakt, sort bræmme
af trækul med op til 5 cm store trækulstykker.
I dette niveau fandtes også store mængder ke-
ramik i fylden, både i det centrale område, men
også i den mørke, perifere trækulsbræmme.

Keramikken koncentrerede sig især i to om-
råder hhv. sydvestligt og østligt i anlægget. I
et niveau ca. 35 cm under overfladen fremtrådte
fyldskiftet som en klart afgrænset oval, nord-
øst-sydvest 103 cm, nordvest-sydøst 90 cm.
Fylden var nu svarende til den sorte bræmme,
der var registreret på højere niveau, altså en
kompakt, sort trækulsmasse med indtil 5 cm
store trækulstykker. Heri fandtes, få cm over
bunden, mod nordøst ragekniven ET 3 og syd-
vestligt kniven ET 4 liggende nordøst-sydvest
med anglen mod SV. I dette niveau lå også kon-
centrationer af lerkarskår sydvestligt og nord-
østligt i gruben. 

Gravgruben var en indtil 35 cm dyb flad-
bundet nedgravning med lodrette sider. Øverst
kunne registreres et indtil ca. 15 cm tykt lag af
gråbrunt til brunligt ler med en del trækulni-
ster. Dette lag var mod øst berørt af grøft N,

ET

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 1
Datering: B
AOT-værdi: 5        

ET
Fyldbeskrivelse 
1)  Gråbrunt til sort, sandet ler med kera-
mik og trækul. Gravgrube, toplag, delvis
forstyrret af grøft N. 
2)  Kompakt, sort trækulsmasse med op til
5 cm store stykker trækul. Hertil lerkar-
skår. Gravgrube, bundlag. 
3)  Gråsort til sort, sandet ler med meget
trækul, lerkarskår og jerngenstande. Grav-
grube, mellemlag.
4)  Forstyrrelse = grøft N.
5)  Sandet ler. Undergrund. 

uden at dette havde forstyrret gravgodset. Det-
te øverste lag tolkes som en ”forsegling”, der
er hældt i toppen af gruben efter opfyldning
med bålrester. De få genstande og trækul, som
fandtes i laget, må primært anses for dyre-
transporterede. Herunder lå et indtil ca. 15 cm
tykt, gråsort til sort, leret lag med mange iblan-
dede gule lerpletter og meget trækul. I dette lag
fremkom tillige en del keramik. Dette lag nåe-
de dog ikke helt ud til anlæggets kant, men var
mod alle sider afgrænset af den sorte trækuls-
bræmme, som også blev registreret i fladen.
Underst – og dækkende hele anlæggets bund
og det meste af vejen op ad de næsten lodret-
te kanter – fandtes det kompakte trækulslag
med mange op til 5 cm store trækulstykker og
mange stykker brændte ben. Ved soldning af
gravfylden fremkom glasskår ET 5. 

ET delvis snittet set fra syd. 
Foto: Peter Steen Nielsen.

ET delvis snittet med spredte skår på gravbunden.
Foto: Peter Steen Nielsen.

ET i snit fra syd. Den senere grøft N ses som en
brun aftegning i anlæggets øverste højre hjørne.
Foto: Peter Steen Nielsen. 

176

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  08/06/09  12:30  Side 176

1 : 20

N

Niv. 1

154

142

142

141

140

151

142

142

152

1 : 20

N

Niv. 1

149

168

150150

149

148

152

151

151

149

151

149149149

N

149151

148148148148

152

148150150

152152

151

168

150150 148148148

 201 :1 : 20
 1.. 1Niv

1 : 20

N

Niv. 2
176

172

175

175

166

171

173

170

170

176

172

172

175 177

177

174

174

165131

1 : 20

N

Niv. 3

186

183

182

186

ET 3

ET 4

178

177

180

183

183

183

181

1 : 20
Snit 

ET N
150

Ø V 

145 

Ø 

150
ET N

V 

145 

Snit 
 201 :1 : 20

177

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  08/06/09  12:30  Side 177



Fund
ET 1a: Lerkarskår, ca. 100 stk., heriblandt fle-
re indtil ca. 10 cm store, bl.a. en hel bund. Skå-
rene stammer fra et stort, treleddet, tykvæg-
get og fintmagret lerkar med afrundet
bugknæk. Randen er let fortykket og lige af-
skåret. Tæt under randen sidder en større, pøl-
seformet hank med rundovalt tværsnit. Over-
gangen mellem bund og side er afsat. Karret
er delvis let sekundært ildpåvirket. Randdia-
meter: 30 cm. Bunddiameter: 15 cm. Vægt:
3387 gram. B.

ET 1b: Lerkarskår, ca. 50 skår, heraf største-
delen under 5 cm, fra rundbuget, meget tynd-
vægget og fintmagret, kraftigt sekundært
brændt hankekar. Randen er kort, lodret,
fortykket og lige afskåret. Til karret hører en
X-formet hank med rundovalt tværsnit. Vægt:
352 gram. B.

ET 2: Remspænde af jern, muligvis ovalt, ram-
mens tværsnit er rombisk. Dele af tornen er be-
varet. Tværmålet må have været ca. 4 cm. 

178

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  08/06/09  12:30  Side 178



Fund
ET 1a: Lerkarskår, ca. 100 stk., heriblandt fle-
re indtil ca. 10 cm store, bl.a. en hel bund. Skå-
rene stammer fra et stort, treleddet, tykvæg-
get og fintmagret lerkar med afrundet
bugknæk. Randen er let fortykket og lige af-
skåret. Tæt under randen sidder en større, pøl-
seformet hank med rundovalt tværsnit. Over-
gangen mellem bund og side er afsat. Karret
er delvis let sekundært ildpåvirket. Randdia-
meter: 30 cm. Bunddiameter: 15 cm. Vægt:
3387 gram. B.

ET 1b: Lerkarskår, ca. 50 skår, heraf største-
delen under 5 cm, fra rundbuget, meget tynd-
vægget og fintmagret, kraftigt sekundært
brændt hankekar. Randen er kort, lodret,
fortykket og lige afskåret. Til karret hører en
X-formet hank med rundovalt tværsnit. Vægt:
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ET 3: Ragekniv, halvmåneformet, fragmente-
ret, største sammenhængende stykke er 4,2 x
2,8 cm. Formen kan ikke bestemmes nærme-
re. 

ET 4: Kniv T. 2b. Fragmenter af spinkel kniv
med afsat angel og lige ryg. Klingen har væ-
ret profileret i tværsnit; under ryggen ses en
langsgående fure, og heri er indgraveret langs-
gående, nærmest stiplede linieforløb. På det
tykkeste stykke mellem furen og ryggen er en
kontinuerlig linie indgraveret og herunder sted-
vis skrå linier. Kniven har været nedlagt som
fragment. Anglens længde har været mindst 2,7
cm. Bladets bredde er 1,5 cm og tykkelsen 0,2
cm.

ET 5: Glasskår?, nærmest trapezoidt, 2,2 cm
stort og 0,2 cm tykt, smeltet vandgrønt glas-
stykke, muligvis glasskår.

Øvrige 
Brændte ben, 33 gram, kraftigt brændt, fra vok-
sent (ældre?) individ. 
Trækul, 1775 gram, heraf er 100 stk. vedbe-
stemt:
El (Alnus sp.): 4 stk. fra større grene, over 2 cm.
Bøg (Fagus silvatica): 95 stk., kun fra mindre
grene, stammeved ikke set, mange stykker med
kollapset ved.
Lind (Tilia sp.): 1 stk. fra ung stamme.
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ET 5. Glasskår eller glassmelteklump. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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Sammenfattende kan det siges, at karret
EU 1a oprindelig har været nedsat direkte på
bunden af, eller umiddelbart over denne, en
nærmest cirkulær grube med et tværmål på 65-
75 cm. Dernæst er der hældt usorteret bålfyld
og lerkarskår ned omkring karret. Gravgru-
bens øvre lag må betegnes som fyld fra for-
seglingen samt dyreforstyrrelser og forstyr-
relser fra den i middelalderen eller senere an-
lagte grøft N.

Diffust, nærmest hjerteformet fyldskifte,
nord-syd 135 cm, øst-vest 125 cm. Fylden be-
stod mod vest af spættet, brunt, lerblandet sand
og sort, trækulholdigt sand. Øst herfor var en
diffus zone af nogenlunde samme slags fyld,
men med mindre indhold af trækul. Hele an-
læggets overflade virkede noget forstyrret, bl.a.
lidt af den middelalderlige eller yngre grøft N.
Ved afrensning af et niveau ca. 10-15 cm un-
der overfladen fremstod anlægget mere vel-
afgrænset og regelmæssigt som et nærmest cir-
kulært fyldskifte, nord-syd 75 cm, øst-vest 70
cm. Fylden var nu spættet, brunt, lerblandet
sand og sort, trækulholdigt, lerblandet sand.
Heri var mange uregelmæssige pletter af lyst
gult, lerblandet undergrundssand. I dette ni-
veau begyndte keramik at dukke op i anlæg-
gets sydlige halvdel. Her fandtes også fiblen
EU 2a. 

Gravgruben var indtil 25 cm dyb med lod-
rette sider og flad bund, ca. 75 cm i tværmål.
I toppen kunne ses en zonering, svarende til
hvad der var iagttaget i fladen. Disse tre zo-
ner, som dækker anlæggets øverste ca. 10 cm,
må regnes for forstyrret. Heri fandtes mange
mindre lerkarskår. Selve gravgruben var op-
fyldt med sort, fedtet stærkt trækulholdigt fyld
med pletter af lyst gult undergrundssand. Heri
fandtes kun få stykker brændte ben. Mod un-
dergrunden sås en skarp, uregelmæssig græn-
se. Omtrent centralt i anlægget og placeret på
bunden stod det lettere sammentrykkede
lerkar EU 1a med hanken mod sydøst. I grav-
fylden omkring karret fandtes nogle få spred-
te skår fra yderligere to lerkar. Vest for kar-
ret fandtes tæt over bunden rembeslag eller
pyntesøm EU 6. 

Fylden i karret bestod af gråbrunt til grå-
gult, sandet ler. I fladen sås enkelte stumper
brændte ben fra top til bund. De øverste 5 cm
bestod af en tæt pakning af ben. Centralt i top-
pen af urnen lå remendedop EU 3a, og i den
sydvestlige del lå remspændet EU 3b. I kar-
rets nordøstlige del fremkom rembeslag EU
3c. Ved denne lå et fragment fra en benkam.
Ved sortering af urnefylden fremkom fibula
EU 2b samt tre jernnitter og benkamsfrag-
menter. 

EU

Gravklynge: 1
Type: Urnebrandgrube
Bevaringskategori: 1
Datering: C1
AOT-værdi: 6     

EU

EU i fladen fra syd. Foto: Ole Lass Jensen. EU i snit fra nord. Foto: Ole Lass Jensen.

EU med delvis frilagt urne fra nord. 
Foto: Ole Lass Jensen.

EU med frilagt urne fra nord. 
Foto: Ole Lass Jensen.
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fylden omkring karret fandtes nogle få spred-
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ret fandtes tæt over bunden rembeslag eller
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brændte ben fra top til bund. De øverste 5 cm
bestod af en tæt pakning af ben. Centralt i top-
pen af urnen lå remendedop EU 3a, og i den
sydvestlige del lå remspændet EU 3b. I kar-
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3c. Ved denne lå et fragment fra en benkam.
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Gravklynge: 1
Type: Urnebrandgrube
Bevaringskategori: 1
Datering: C1
AOT-værdi: 6     

EU

EU i fladen fra syd. Foto: Ole Lass Jensen. EU i snit fra nord. Foto: Ole Lass Jensen.

EU med delvis frilagt urne fra nord. 
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Fyldbeskrivelse
1)  Spættet, brunt, lerblandet sand, iblandet
trækul. Opfyldningslag/forstyrrelse. 
2)  Som (1), men med mindre indhold af
trækul. Opfyldningslag/forstyrrelse. 
3)  Brunt, leret sand. Bund af grøft N. 
4)  Spættet, brunt, leret sand iblandet parti-
er af trækulholdigt sand. Gravgrube. 
5)  Gult, leret sand. Undergrund. 
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Fund 
EU 1a: Urne, treleddet, rundbuget hankekar
(Albrectsen 1968 T. 2). Godset er tykvægget
og groftmagret, overfladen har oprindeligt væ-
ret afglattet. Randen er kort, ufortykket og let
udadfaldende. Fra øverst på skulderen og til
bugknækket har været placeret en relativt stor,
let X-formet hank med afrundet, rektangulært
tværsnit. Et stykke under randen, svarende til
oversiden af hanken, påbegyndes en orna-
mentikzone af fire parallelle, vandrette furer.
Herunder er skrå furebundter i trekantede for-
mationer, og disse afgrænses nedadtil af to van-
drette, smalle furer. Herunder igen er vistnok
en tilsvarende zone, alternativt skiftevis skråt-
stillede furebundter. Fra overgangen mellem
bund og side og et stykke op over karrets un-
derdel har der været bundter af fire smalle, lod-
rette furer afbrudt af glatte mellemrum. På
hanken ses langsgående og tværgående fure-
bundter såvel som en langsgående prikrække.
Karrets højde kan ikke klarlægges som følge
af fragmentering, men randdiameteren kan
estimeres til ca. 16 cm og bugdiameteren til ca.
26 cm. C1. 

EU 1b: Lerkarskår, ca. 40 indtil 9 cm store skår
fra kraftigt sekundært brændt, rundbuget
hankekar med kort, nærmest lodret, ufor-
tykket rand (Albrectsen 1968 T. 2). Karret er
tykvægget og groftmagret, bl.a. med store,
røde korn af et blødt materiale (iflg. Ole Stil-
borg antagelig jern-oxihydroxid). Fra et styk-
ke under randen til lige over bugknækket sid-
der en let X-formet hank med linseformet
tværsnit. Et randskår med mulige rester af et
hankefæste kan antyde, at karret har haft to
hanke; alternativt repræsenterer skåret endnu
et kar. Randdiameter: Ca. 15 cm. Vægt: 485
gram. B2/C1.

EU 1c: Lerkarskår, ca. 15 indtil 11 cm store,
men hovedsageligt mindre, kraftigt sekundært
brændte skår fra mindre rundbuget, treleddet
og fintmagret hankekar med kort, lodret, ufor-
tykket rand (Albrectsen 1968 T. 3). Fra et styk-
ke under randen til bugknækket sidder en let
X-formet, forholdsmæssig stor hank med
afrundet, rektangulært tværsnit. Lidt over
bugknækket ses tre horisontale, parallelle og
smalle furer, der vistnok løber hele vejen rundt
om karret. På overdelen ses med jævne mel-
lemrum let neddybede ringgruber med for-
højet midterparti. Randdiameter: Ca. 11 cm.
Vægt: 150 gram. C1. 
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EU 2a: Fibula af jern, 2,0 cm langt fragment
af hovedenden (antagelig Almgren 1923 gr.
VII). Den velbevarede spiralarm er 1,8 cm
bred, og tværtråden, der sidder foran bøjlen,
er bevaret. Bøjlens tværsnit er halvcirkulært,
men foden mangler. Overgang B2/C1. 

EU 2b: Fibula af jern (Almgren 1923 gr. VII
ser. 1-2; Schulte 2006:74f nr. 2). 3,1 cm lang to-
leddet bøjlefibula med høj nåleskede. Fiblen
er omgivet af rustskorper, således at en præ-
cis beskrivelse er vanskelig. Spiralarmen er 1,9
cm lang, men antallet af vindinger kan ikke
fastslås. Tværtråden ligger foran bøjlen, der har
tagrygformet tværsnit på den bagerste del,
mens den ned mod spiralarmen har rektan-
gulært snit. Oven på det ret skarpe knæk, som
bøjlen har, sidder en skive med en diameter på
ca. 0,6 cm. L. Schulte har opfattet denne som
nittet fast og som leje for en indlægning af
f.eks. glas. Dette har dog ikke kunnet verifi-
ceres vha. røntgenoptagelse og må derfor be-
tegnes som tvivlsomt. Nålen er bevaret. C1. 

EU 3a: Remendedop af jern, 7,6 cm lang med
flad, udsvajet bagplade med tværgående, gra-
verede riller på forsiden. Bagpladen afsluttes
i en ring og en lille tap (Raddatz 1957 T. II,3).
(B2)-C1. 

EU 3b: Remspænde af jern, rektangulært og
med bevaret torn. 4,3 x 3,0 cm. Rammens
tværsnit er fladt rektangulært.

EU 3c: Rembeslag af jern, bestående af to 6,5
x 1,5 cm store jernblikstykker, der holdes sam-
men af tre jernnitter. Stykket må have siddet
i en genstand, antagelig en rem, med en tyk-
kelse på ca. 0,7 cm. Stykket buer lidt i læng-
deretningen; om dette har været tilfældet fra
starten, kan ikke afgøres (som bronzebeslaget
Engelhardt 1869 Pl. 13,47).

EU 3d: Nitte af jern, forbukket og fragmen-
teret, spinkel jernnitte, der har omfattet et ca.
0,5 cm tykt emne. Den kun delvis bevarede
nitteplade har været mindst 1,3 cm i tværmål;
form og størrelse på nittens hoved kan ikke
erkendes. 

EU 4: Glasperle?, tre mm-store, blå glas-
splinter.

EU 5: Benkam. Diverse små fragmenter af tre-
lagskam med spinkel stregornamentik og
hængende trekanter. B2-C. Hertil tre jern-
nitter, hhv. 0,8, 0,8 og 1,0 cm lange. B2-C. 

EU 6: Krampe, pyntesøm eller rembeslag?
Oval hovedplade og to sammenbukkede arme.
Pladens størrelse er 1,8 x 1,2 cm. 

Øvrige 
Brændte ben, 699 gram, svagt brændt, fra æl-
dre mand (maturus). 
Trækul, 301 gram.

EU 4. Glassplinter. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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Rektangulært fyldskifte med afrundede hjør-
ner, nedgravet gennem erosionslaget. Fra
fyldskiftets sydvestlige hjørne kunne et ca. 30
cm bredt, grøfteformet fyldskifte følges ca. 3
m mod syd, hvor det forsvandt ind i stenpak-
ningen FS. Anlæggets og størstedelen af grøf-
tens fyld bestod hovedsageligt af homogent,
gråt, sandet ler. Ca. 5-10 cm under overfladen
var fyldskiftet rektangulært med rundede
hjørner, nord-syd 240 cm, øst-vest 125 cm.
Centralt, og især i den sydlige halvdel, bestod
fylden af homogent, mørkgråt, sandet ler.
Ca. 10-15 cm under overfladen var formen
uforandret. Anlægget målte her nord-syd 232
cm, øst-vest 132 cm og stadig med samme fyld. 

Gravgruben var indtil 36 cm dyb med no-
get uregelmæssig, flad bund. Gravens bund har
været tilnærmelsesvis rektangulær med let
afrundede gavlender. Nord-syd 206 cm, øst-
vest 122 cm. Umiddelbart nord for midten af
anlægget kunne i gravbunden registreres en
nærmest brilleformet, indtil ca. 10 cm dyb ned-
gravning med uregelmæssig bund og homo-
gent, mørkgråt, sandet lerfyld. I nordkanten
af dette fandtes knivfragmentet EW 4 liggen-
de øst-vest. Denne nedgravning i gravbunden
kan ikke forklares nærmere, men da den hav-
de samme fyld som gravens mørke kerneom-
råde, må den antages at tilhøre anlægget. Det
kan dog ikke helt udelukkes, at knivfragmen-
tet, ligesom et stykke smeltet glas (EW 5) og
lidt brændt ben fra gravfylden, kan stamme fra
brandgrav, hvis indhold er delvis indblandet i
jordfæstegravens fyld. I et profil tværs gennem
graven viste sig en mørk bræmme, der havde
aftegnet sig i fladen langs øst- og nordkanten
som diffuse, skråtstillede lag parallelt med ned-
gravningens sider. Disse skal antagelig knyt-

tes sammen med gravrummets indstyrtning og
kan med forsigtighed tages til indtægt for, at
et plankelåg har dækket nedgravningen. 

Det grøfteformede fyldskifte syd for gra-
ven blev tømt i sin fulde udstrækning. Dette
var mod nord indtil 11 cm dybt, faldende til
ca. 6 cm mod syd. Mod nord fandtes et skår
indlejret i fylden. Fyld og bundniveau i den
rundbundede grøft svarede til gravens, så
sand synligvis er de to anlæg sammenhørende.
Fyldskiftets funktion er usikker, men mulig-
vis er der tale om en afvandingsgrøft, som kun
har været i funktion i forbindelse med gravens
etablering.

På gravbunden mod sydvest stod lerkarret
EW 1c i noget knust tilstand, omvæltet på si-

den med mundingen mod øst. Skårene herfra
lå spredt ud øst herfor. Et par løse skår, som
fandtes ca. 40 cm nord for EW 1c, antages li-
geledes at høre til karret. I gravens sydøstlige
hjørne stod længst mod syd og direkte på grav-
bunden karret EW 1b. Umiddelbart nord her-
for stod, ligeledes direkte på bunden, lerkar-
ret EW 1a. I den centrale og østlige del af syd-
lige halvdel fandtes på gravbunden og umid-
delbart herover spredt over et område på nord-
syd 30 cm, øst-vest ca. 25 cm 19 glas- og rav-
perler. Sydligst i klyngen lå bronzefiblen EW
2a på siden med nåleskeden mod sydøst og
med bøjlen mod syd. I en bue mod nordøst
strakte glas- og ravperlerne sig ud fra fiblen.
Ca. 20 cm nord for EW 2a fandtes jernfibula
EW 2b. Ca. 25 cm nordøst for EW 2a lå bron-
zefibula EW 2c og et fragment af fiblen EW
2b. På grund af perlernes og fiblernes place-
ring må afdøde have ligget med hovedet mod
syd, og sandsynligvis med ansigtet mod øst.
Som omtalt kan graven antages at have haft et
plankelåg. 

EW

Gravklynge: 3
Type: Jordfæstegrav
Bevaringskategori: 1
Datering: C3/D
AOT-værdi: 3-5 

EW

EW fra syd, niveau 1. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

EW fra syd, gravrummet delvis tømt med ler-
karrene EW 1c, EW 1b og EW 1a.
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Rektangulært fyldskifte med afrundede hjør-
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hjørner, nord-syd 240 cm, øst-vest 125 cm.
Centralt, og især i den sydlige halvdel, bestod
fylden af homogent, mørkgråt, sandet ler.
Ca. 10-15 cm under overfladen var formen
uforandret. Anlægget målte her nord-syd 232
cm, øst-vest 132 cm og stadig med samme fyld. 

Gravgruben var indtil 36 cm dyb med no-
get uregelmæssig, flad bund. Gravens bund har
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de samme fyld som gravens mørke kerneom-
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tes sammen med gravrummets indstyrtning og
kan med forsigtighed tages til indtægt for, at
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Fyldskiftets funktion er usikker, men mulig-
vis er der tale om en afvandingsgrøft, som kun
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Fyldbeskrivelse 
1)  Homogent, gråt sandet ler. 
2)  Spættet, gulgråt til grågult, sandet ler. 
3)  Lyst gråt, sandet ler. 
4)  Mørk gråbrunt, sandet ler, mørkere end
(1) = Anlæg FS. 
5)  Homogent, gråt sandet ler. Diffust af-
grænset. 
6)  Homogent, lyst gråt, sandet ler.
7)  Gult ler. Undergrund. 

1 : 40

N

Niv. 1

384

384

382

376

370

373

380

390
396

388
394

389
394

384
395

382

376

370

376

370

373

N

384

384

380

394
389

395
384

394
388

396
390

 401 :1 : 40
 1.. 1Niv

1 : 20

N

Niv. 2

EW 5
x

382

380

384

389

383388

385

385

1 : 20

N

Niv. 3

398398

391

392

387

393

390

390

394

395

396

385
399

384
401

388
396

EW 1c

EW 1c

EW 1c

EW 1a

EW 1b

185

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  08/06/09  12:30  Side 185



1 : 20

N

Niv. 4

404EW 4

EW 2b EW 2c

EW 2a

398 397

410 408

399 395

398395

1 : 20
Snit

350

V 

350

Ø 

1 : 20
Snit

350

V 

350

Ø 

1 : 4

N

Detail

EW 2b

EW 2b

EW 2a

EW 2b

EW 2c

395

395

398

399

399

398

399
398

398

399

399
398

399

398

394

400

396

396

398 400

Fyldbeskrivelse 
1)  Homogent, gråt sandet ler. 
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3)  Lyst gråt, sandet ler. 
4)  Mørk gråbrunt, sandet ler, mørkere end
(1) = Anlæg FS. 
5)  Homogent, gråt sandet ler. Diffust af-
grænset. 
6)  Homogent, lyst gråt, sandet ler.
7)  Gult ler. Undergrund. 
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grænset. 
6)  Homogent, lyst gråt, sandet ler.
7)  Gult ler. Undergrund. 
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Fund 
EW 1a: Lerkar, treleddet og groftmagret kar
(Albrectsen 1968 T. 32). Karret er lidt skævt
og uregelmæssigt, og den uornamenterede
overflade fremtræder meget ru. Det afrunde-
de bugknæk sidder højt på karret, og randen
er ufortykket og let udadfaldende. På karrets
inderside ses madskorper fra bunden og ca. 2/3
op ad karsiden. Højde: 12,1 cm. Randdiame-
ter: 12,4 cm. Bugdiameter: 14,4 cm. Bund-
diameter: 9,1 cm. C.

EW 1b: Lerkar, treleddet fingodskar (Al-
brectsen 1968 T. 39). Karret har afrundet bug
og markant afsat, konisk hals og let udadfal-
dende, ufortykket rand. Fra bugknækket og
op over skulderen sidder lave, lodrette vulster
og smalle furer, mens halsen er ornamenteret
med smalle, vandrette furer. Højde: 11,6 cm.
Bunddiameter: 14,5 cm. Randdiameter: 9,0 cm.
Bunddiameter: 6,5 cm. C3. 

EW 1a. Lerkar. Foto: Jørgen Nielsen. 

EW 1b. Lerkar. Foto: Jørgen Nielsen. 
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EW 1c: Lerkar, lille toleddet, groftmagret og
tykvægget kar (Albrectsen 1968 T. 18). Kar-
ret er stærkt fragmenteret, så bortset fra
randdiameteren på 12 cm kan dimensionerne
ikke fastslås. C. 

EW 2a: Fibula af bronze, oprindeligt ca. 10 cm
lang, men nu meget opløst på trods af en mas-
siv, støbt krop. Foden omslået. Bøjlen er mas-
siv og højt svunget med trekantet tværsnit. Fo-
den virker meget spinkel i forhold hertil. I bøj-
lens forlængelse afsluttes denne af en meget
profileret knop, og det samme gør spiralar-
mens ender. Fiblen må betegnes som en hy-
brid mellem en Nydamfibula og en egentlig
korsformet fibula (Reichstein 1975:41, “älte-
re Fibeln”, Taf. 80,4). C3/D.  

EW 2b: Fibula af jern. Små og ikke sammen-
sætlige stumper af spinkel bøjlefibula med
armbrøstkonstruktion og fast fod (Almgren
1923 gr. VI). Største stykke: 2,6 cm. C3? 

EW 2c: Fibula af bronze, ubestemmelig bøj-

lefibula, helt opløst. Lidt af en spinkel spira-
larm er bevaret. På bøjlen sidder tekstilrester.
C. 

EW 3a: Glasperler, 14 stk.: Skiveformet rød-
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brun (6), skiveformet hvid (3), skiveformet
grøn (3), skiveformet lyseblå (1), skiveformet
sort med gule prikker, fragmenteret før ned-
lægningen (1). Perlerne virker generelt store,
grove og opake. 

EW 3b: Ravperler, 5 stk.: Skiveformet, lille (5).
På en perle ses savemærker. 

(EW 4): Kniv T. 1 eller 2. To ikke sammen-
hængende fragmenter af klinge fra meget
opløst enægget kniv med ret eller let konveks
ryg og klingetværsnit 2 (Ilkjær 1993a:257).
Næppe nedlagt i intakt tilstand. Bladets bred-
de 1,2 cm, tykkelse 0,4 cm.

(EW 5): Glasperle?, mørk blå eller sort glas-
smeltedråbe. Smeltet mørkt glas, formodent-
lig indblandet fra forstyrret brandgrav. 

Øvrige 
Tekstilaftryk på fibula EW 2c, mindre end 1
cm², ubestemmeligt. 
Brændte ben, 1 gram, formodentlig indblan-
det fra forstyrret brandgrav. 
Afslag.

EW 3a. Glasperle med en skade, som den allere-
de har haft ved gravlæggelsen. 
Foto: Jørgen Nielsen. 

EW 3b. To skiveformede ravperler. Bemærk den uregelmæssige tykkelse og
slidspor i gennemboringen samt savespor på den ene. Foto: Jørgen Nielsen. 

EW 5. Glassmelteklump. Foto: Jørgen Nielsen.
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Afpløjet lerkar, der var gravet ned gennem ero-
sionslaget og placeret i undergrunden, hvor det
stod omtrent midt i en diffus, cirkulær ned-
gravning, ca. 25 cm i diameter. Fylden heri be-
stod af gråbrunt, spættet, leret sand. 

Nedgravningen var indtil 8 cm dyb med
fyld som i fladen, men mod syd var denne dog
noget diffust afgrænset. Karrets fyld var grå-
brun og let leret med brændte ben.

EX

Gravklynge: 3
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C2/C3
AOT-værdi: 1

EX

Fyldbeskrivelse 
1)  Gråbrunt, spættet og leret sand. 
Nedgravning. 
2)  Gulbrunt ler. Undergrund. 
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EX i snit fra vest. Foto: Charlotta M. Lindblom. 
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Fund 
EX 1: Urne, underdel af treleddet, tykvægget
og fintmagret lerkar, der ved udgravningen var
bevaret i ca. 4 cm’s højde og med en diame-
ter på ca. 20 cm. Der er dog bevaret flere skår
fra karrets bugparti og overdel, antagelig
fordi det har været kollapset før afpløjningen.
Dette understreges også af, at mange brud-
flager på underdelen ikke er friske. Karret er
treleddet med afrundet bugknæk og meget dif-
fus overgang mellem bund og side (Al-
brectsen 1968 T: 24?). Øverst på bugknækket
ses tætstillede, lave, lodrette furer med svage
rygge imellem. Overgangen skulder/hals
markeres af en lav, vandret fure. Halsen er ko-
nisk med lave, vandrette furer, der nærmest har
karakter af fingerafstrygning. Randen er kort,
ufortykket og let udadfaldende. På ydersiden
ses spor af sekundær brænding lidt over
bunden, antagelig som følge af, at karret har
været anvendt over åben ild. Ifølge O. Stilborg
indgår der diatoméerholdigt ler i magringen,
ligesom denne mener, at karrets inderside er
rødbrændt i forbindelse med rengøring (jf. ka-
pitel 5.10). Bunddiameter: 7,5 cm. C2/C3.

Øvrige
Brændte ben, 151 gram, svagt til moderat
brændt, fra voksen kvinde (adultus). 
Dyreknogler.
Makrofossiler.*
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Diffust, omtrent cirkulært fyldskifte med
gråbrun, sandet fyld iblandet enkelte ben-
stumper. Nord-syd 112 cm, øst-vest 100 cm. 

Gravgruben var indtil 22 cm dyb med ure-
gelmæssig bund. Fylden bestod af gråbrunt,
lidt trækulspættet sand. 

I en koncentration centralt i gravens syd-
lige halvdel fremkom en koncentration af ke-
ramik samt kniven EY 2, der lå nordøst-syd-
vest med anglen mod sydvest. De fleste gen-
stande lå ca. 15 cm over gravbunden. Mod
bunden fremkom sekundært brændt keramik
EY 1b. Alle fund fremkom i anlæggets syd-
lige halvdel. 

EY

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C1
AOT-værdi: 2 

EY

Fyldbeskrivelse
1)  Gråbrunt, spættet sand med trækul.
Gravgrube. 
2)  Brungult, kraftigt spættet sand. Del af
gravgrube?
3)  Leret sand. Undergrund. 

EY i fladen fra øst. 
Foto: Charlotta M. Lindblom. 

EY i snit fra syd. Foto: Charlotta M. Lindblom.
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Fund 
EY 1a: Lerkarskår, indtil 11 cm store skår af
treleddet hankekar i tyndvægget, fintmagret
gods (Albrectsen 1968 T. 3). Karret, der er
kraftigt sekundært brændt, har afrundet
bugknæk, og fra dette og indtil midt på skul-
deren er fastgjort en båndformet hank med
spidsovalt tværsnit. Randen er ufortykket, lav
og udadfaldende. På karrets skulder er tæt-
stillede, lodrette eller let skrå, smalle furer. Dis-
se afsluttes nedadtil af to smalle, vandrette fu-
rer, og under disse er en vandret række af cir-
kulære gruber. Under disse igen er to eller tre
smalle, vandrette furer, der med en placering
umiddelbart over bugknækket afslutter or-
namentfeltet nedadtil. Højde: 9,5 cm. Rand-
diameter: 13 cm. Bunddiameter: 6,5 cm.
Vægt: 231 gram. C1. 

EY 1b: Lerkarskår, indtil 8 cm store, men ho-
vedsageligt mindre skår af tykvægget, groft-
magret og kraftigt sekundært brændt, mindre
treleddet hankekar. Et enkelt randskår viser,
at randen har været lodret og ufortykket.
Overgang bund/side er diffus. På karrets
underdel ses et cirkulært hul, der må hidrø-
re fra et fæste efter en hank, der således har haft
en atypisk placering. Vægt: 110 gram. C1.

EY 1c: Lerkarskår, et 3,5 cm stort sideskår fra
tyndvægget, fintmagret og antagelig mindre
kar. Ikke sekundært brændt. Vægt: 5 gram.

EY 2: Kniv T. 2b med markant afsat angel. Be-
varet i 15 cm’s længde; skønsmæssigt 1 cm af
odden mangler. Anglens længde udgør 4,2 cm.
Bladets bredde er 2,3 cm, tykkelsen 0,4 cm.

Øvrige 
Brændte ben, 16 gram, moderat til kraftigt
brændt, fra voksent individ (adultus). 
Trækul, 2 gram.
Afslag. 
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Rundovalt, diffust fyldskifte, nord-syd 97 cm,
øst-vest 90 cm. Fylden var centralt i et nord-
sydorienteret bælte spættet, sort trækulholdigt
og lerblandet sand samt brunt, lerblandet sand.
Heri lå keramik. Ca. 5 cm under overfladen
fremtrådte anlægget som et nærmest nyre-
formet fyldskifte, nord-syd 75 cm, øst-vest 43
cm. Fylden var spættet, sort, trækulholdigt,
sandblandet ler og lyst gult, sandblandet un-
dergrundsler. 

Gravgruben var indtil 15 cm dyb med flad,
lidt uregelmæssig bund og lodrette sider.
Fylden heri bestod af trækulholdigt, sand-
blandet ler. I den øvre del var fylden mere san-
det med pletter af brunt, lerblandet sand, i ned-
re del leret med pletter af lyst gult under-
grundsler. I fylden lå spredte trækulstykker og
få nister af hvidbrændte ben. Sydligt i anlæg-
get fandtes en koncentration af lerkarskår. 

EZ

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 2
Datering: B-C1
AOT-værdi: 1    

EZ

Fyldbeskrivelse
1)  Spættet, sort trækulholdigt sand. Grav-
grube. 
2)  Brunt, lerblandet sand. Del af gravgrube?
3)  Gult, sandet ler. Undergrund. 
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EZ i fladen fra syd. Foto: Ole Lass Jensen. 

EZ i snit fra syd. Foto: Ole Lass Jensen. 
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Fund 
EZ 1a: Lerkarskår, en randskårflage fra kar
med nærmest ægformet korpus. Godset er ty-
kvægget, groftmagret og sekundært brændt.
Tæt under randen, der er svagt fortykket, sid-
der en båndformet hank med rundovalt
tværsnit. B-C1. 

EZ 1b: Lerkarskår, to randskår fra treleddet
kar med kort, lodret, ufortykket rand. Se-
kundært til kraftigt sekundært brændt. Selv om
skårenes uregelmæssighed ikke udelukker, at
de kan høre til EZ 1a, kan det heller ikke do-
kumenteres. B-C1. 

EZ 1a eller 1b: Ca. 40 sekundært brændte til
kraftigt sekundært brændte lerkarskår, der ikke
med sikkerhed kan tilskrives et bestemt af kar-
rene EZ 1a eller EZ 1b. Skårene er generelt me-
get ildpåvirkede og fragmenterede, og de er fra
meget grove og ensartet magrede lerkar.
Blandt skårene er en næsten intakt bund-
skårflage fra et kar med let afsat fod og en dia-
meter på 10 cm. Endvidere udviser et kraftigt
sekundært brændt sideskår rester af et han-
kefæste. Ifølge O. Stilborg er godset magret
med organisk materiale i form af frø (jf. ka-
pitel 5.10). Materialet fra karrene EZ 1a og EZ
1b vejer tilsammen 580 gram. 

EZ 1c: Lerkarskår, seks indtil 3,5 cm store skår
af fintmagret, tyndvægget og antagelig tre-
leddet kar. Et randskår er fortykket og let fa-
cetteret. Skårene er let sekundært brændte.
Vægt: 12 gram. B. 

Øvrige 
Brændte ben, 0,5 gram moderat brændte
bensmuler. 
Trækul, 86 gram, heraf er 100 stk. vedbestemt:
Hassel (Corylus avellana): 86 stk., kun fra min-
dre kæppe.
Bøg (Fagus silvatica): 14 stk. fra mindre
stammer og grene, dog ikke helt små grene.
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Fund 
FA 1a: Lerkarskår, to randskår og to sideskår,
indtil 7,5 cm store, fra groftmagret, tykvæg-
get og sekundært brændt kar med afrundet
korpus og kort, lodret og ufortykket, lige af-
skåret rand. Evt. Albrectsen (1968) T. 32?
Vægt: 90 gram. B/C. 

FA 1b: Lerkarskår, et lille sideskår af tynd-
vægget, kraftigt sekundært brændt kar, næp-
pe samme som FA 1a. Vægt: Ca. 1 gram. 

FA 2: Glasperle?, tre mm-store, blå glas-
splinter. 

Øvrige
Trækul, 68 gram.

Diffust, rundovalt fyldskifte, nordøst-sydvest
55 cm, nordvest-sydøst 60 cm, nedgravet i ero-
sionslaget. 

Gravgruben var indtil 22 cm dyb og ke-
delformet. Fylden bestod øverst af en blanding
af gravfyld og gråbrunt, sandet ler. Nederst var
fylden mørkbrunt til sort, trækulholdigt ler
med lerkarskår. Der fremkom ikke brændte
ben i anlægget. 

FA

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav?
Bevaringskategori: 1
Datering: C?
AOT-værdi: 2    

FA

Fyldbeskrivelse
1)  Mørkbrunt til sort, trækulholdigt sandet
ler. Gravgrube. 
2)  Gråbrunt, sandet ler. Erosionslag?
3)  Gulbrunt ler. Undergrund. 
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Uregelmæssigt, ovalt fyldskifte, øst-vest ca.
125 cm, nord-syd ca. 90 cm. Fylden bestod
hovedsageligt af brunt, let lerblandet sand
med enkelte uregelmæssige pletter af sort,
trækulholdigt sand. I et niveau ca. 5 cm
under overfladen fremtrådte anlægget som et
ovalt fyldskifte, nord-syd 85 cm, øst-vest 67
cm. Fylden var her spættet sort og fedtet,
stærkt trækulholdig med mange små stykker
brændte ben og klumper af gult, lerblandet
undergrundssand.

FB

Fyldbeskrivelse 
1)  Brunt, let sandet ler med plamager af
trækulholdigt sand. 
2)  Brunt, sandet ler med mange trækul-
stykker. 
3)  Sort, stærkt trækulholdigt ler med
mange stumper af brændt ben. Gravgru-
bens bundlag. 
4)  Gult, sandet ler. Undergrund. 

Gravklynge: 1 
Type: Brandpletgrav (med bundkar) 
Bevaringskategori: 2
Datering: B2/C1  
AOT-værdi: 5        

FB
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FB i fladen fra vest. 
Foto: Ole Lasse Jensen.  

FB i snit fra vest. 
Foto: Ole Lasse Jensen.  
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198

Gravgruben var indtil 15 cm dyb med flad
bund og skrå sider. Øverst bestod fylden af
brunt, let lerblandet sand. Dette øverste lag
er muligvis forstyrret. Herunder var fylden
spættet, sort og stærkt trækulholdigt ler med
mange små stykker brændte ben. Centralt
heri og direkte på grubebunden stod lerkar-
ret FB 1a bevaret i ca. 5 cm’s højde. Fylden i
karret svarede til den omgivende grubefyld.

I grubens vestende lå kniven FB 4 tæt på
overfladen, orienteret øst-vest med anglen
mod vest; et stykke af kniven lå dog ca. 15
cm øst herfor. Øst for lerkarret lå remspænde
FB 3 i to fragmenter med ca. 10 cm’s mel-
lemrum. Spredt i fylden omkring karret
fandtes skår af bikar. Liggende direkte på
bunden af lerkar FB 1a fandtes fiblen FB 2.

Fund 
FB 1a: Bundkar, underdel af lerkar bevaret i
ca. 5 cm’s højde. Karret er tyndvægget og
fintmagret. Et lille randskår fra et treleddet
kar med kort, lodret og ufortykket rand er i
samme gods som bundskårene, og antagelig
hører de sammen. Det samme gælder et bug-
skår med meget lave, smalle, skråtstillede fu-
rebundter i et horisontalt zigzagbånd. Dette
afsluttes opadtil af mindst en tilsvarende ho-
risontal fure. B2/C1. 

FB 1b: Lerkarskår, et lille groftmagret, anta-
gelig sekundært brændt sideskår, næppe fra
karret FB 1a. Vægt: 7 gram.   

FB 2: Fibula af bronze, 4,1 cm lang og indtil
2,5 cm bred. Nåleskeden mangler næsten, og
spiralen er også kun fragmentarisk til stede.
Der ses to tværsprosser på bøjlen, mens fo-
dens bevaringsgrad ikke tillader at afgøre,
om der her har været nok en (Dreisprossen-
fibula; Almgren 1923 gr. V ser. 1). Overgan-
gen mellem B2/C1.   

FB 3: Remspænde af jern, fragmenteret, men
oprindeligt ovalt eller cirkulært. Rester af
tornen er bevaret. Rammens tværsnit er cir-
kulært til firkantet.

FB 4: Kniv T. 2b. To fragmenter af oprinde-
ligt 14-15 cm lang kniv med lige ryg og afsat
angel. Anglens længde udgør 4,3 cm, bladets
bredde er 2,3 cm og tykkelsen 0,3 cm. Ned-
lagt som fragment? 

FB 5: Benkam, sammensat, men ubestem-
melig type. Hertil 0,9 cm lang jernnitte med
fladt hoved. 

Øvrige 
Brændte ben, 31 gram, moderat brændt,
sandsynligvis fra voksent individ. 
Trækul, 13 gram.

Dreisprossenfibula af bronze. Foto: Jørgen Nielsen. 
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198
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gelig sekundært brændt sideskår, næppe fra
karret FB 1a. Vægt: 7 gram.   

FB 2: Fibula af bronze, 4,1 cm lang og indtil
2,5 cm bred. Nåleskeden mangler næsten, og
spiralen er også kun fragmentarisk til stede.
Der ses to tværsprosser på bøjlen, mens fo-
dens bevaringsgrad ikke tillader at afgøre,
om der her har været nok en (Dreisprossen-
fibula; Almgren 1923 gr. V ser. 1). Overgan-
gen mellem B2/C1.   

FB 3: Remspænde af jern, fragmenteret, men
oprindeligt ovalt eller cirkulært. Rester af
tornen er bevaret. Rammens tværsnit er cir-
kulært til firkantet.

FB 4: Kniv T. 2b. To fragmenter af oprinde-
ligt 14-15 cm lang kniv med lige ryg og afsat
angel. Anglens længde udgør 4,3 cm, bladets
bredde er 2,3 cm og tykkelsen 0,3 cm. Ned-
lagt som fragment? 

FB 5: Benkam, sammensat, men ubestem-
melig type. Hertil 0,9 cm lang jernnitte med
fladt hoved. 

Øvrige 
Brændte ben, 31 gram, moderat brændt,
sandsynligvis fra voksent individ. 
Trækul, 13 gram.

Dreisprossenfibula af bronze. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Nærmest cirkulært, diffust fyldskifte, nord-
syd 36 cm, øst-vest 34 cm. Fylden bestod af
mørkbrunt til sort spættet trækulholdigt, let
sandet ler. 

Indtil 12 cm dyb, regelmæssig, rundbun-
det nedgravning med fyld som i fladen. 

Anlægget kan med forbehold tolkes som
et stolpehul i konstruktion K 6 (se katalog 1c).

Fund 
FC 1: Lerkarskår, fire indtil 2,5 cm store, tyk-
væggede, groftmagrede og let sekundært ild-
påvirkede skår med spor af madskorpe på in-
dersiden. Skårene er vist alle fra samme kar.
Vægt: 5 gram. 

FC

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav/stolpehul?
Bevaringskategori: 2
Datering: Ældre jernalder
AOT-værdi: 1       

FC

Fyldbeskrivelse 
1)  Mørkbrunt til sort, trækulholdigt ler. 
2)  Gult ler. Undergrund. 

FC i snit fra øst. Foto: Bo Steen. 
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Ovalt fyldskifte, øst-vest 40 cm, nord-syd 28
cm. Fylden bestående af mørkbrunt til sort
sand med trækulnister og smuler af brændte
ben. 

Indtil 14 cm dyb, kedelformet nedgravning
med fyld som i fladen. I nordkanten af ned-
gravningen sad en ca. 10 cm stor sten.         

Anlægget kan med forbehold tolkes som
et stolpehul i konstruktion K 6 (se katalog 1c).

Fund 
FD 1: Glasperler, en lille blå, skiveformet, en
lille blå rørformet, en blå smelteklump og en
rød glassmelteklump. 

Øvrige 
Brændte ben, 1 gram.

FD

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav/stolpehul?
Bevaringskategori: 2
Datering: (B)-C
AOT-værdi: 1 

FD

Fyldbeskrivelse 
1)  Mørkbrunt til sort, sandet ler med 
enkelte stumper af brændte ben. 
2)  Gult ler. Undergrund. 

FD i snit fra øst. Foto: Bo Steen. 
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Fund 
FE 1: Lerkarskår, et 2,5 cm stort skår af an-
tagelig treleddet fingodskar. En mindre for-
tykkelse ved en brudflade antyder, at skåret
stammer fra et hankekar. Skåret er næppe se-
kundært brændt. Vægt: 2 gram. C?

Øvrige 
Trækul, 10 gram.

Cirkulært fyldskifte, 40 cm i diameter. Fylden
mørkbrunt til sort, sandet ler med trækulni-
ster. 

Indtil 15 cm dyb nedgravning med lodrette
sider og uregelmæssig, flad bund. 

Anlægget kan med forbehold tolkes som
et stolpehul i konstruktion K 6 (se katalog 1c).

FE

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav/stolpehul?
Bevaringskategori: 2
Datering: C?
AOT-værdi: 1 

FE

Fyldbeskrivelse 
1)  Mørkbrunt til sort, sandet ler med 
træ kulnister. 
2)  Gult ler. Undergrund.
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Fund 
FF 1: Lerkarskår, et 2,5 cm stort, tyndvægget,
fintmagret sideskår, let sekundært brændt.
Vægt: 2 gram.

Øvrige 
Brændte ben, 3 gram, kraftigt brændt, fra vok-
sent individ. 

Ovalt fyldskifte, nordøst-sydvest 54 cm,
nordvest-sydøst 46 cm. Fylden bestod af
sortbrunt, sandet ler med trækulnister. 

Indtil 17 cm dyb, kedelformet nedgravning
med uregelmæssig rund bund.

Anlægget kan med forbehold tolkes som
et stolpehul i konstruktion K 6 (se katalog 1c).

FF

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav/stolpehul?
Bevaringskategori: 2
Datering: Ældre jernalder
AOT-værdi: 1          

FF

Fyldbeskrivelse 
1)  Sortbrunt, sandet ler med trækulnister. 
2)  Gult ler. Undergrund. 
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Fund 
FF 1: Lerkarskår, et 2,5 cm stort, tyndvægget,
fintmagret sideskår, let sekundært brændt.
Vægt: 2 gram.

Øvrige 
Brændte ben, 3 gram, kraftigt brændt, fra vok-
sent individ. 

Ovalt fyldskifte, nordøst-sydvest 54 cm,
nordvest-sydøst 46 cm. Fylden bestod af
sortbrunt, sandet ler med trækulnister. 

Indtil 17 cm dyb, kedelformet nedgravning
med uregelmæssig rund bund.

Anlægget kan med forbehold tolkes som
et stolpehul i konstruktion K 6 (se katalog 1c).

FF

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav/stolpehul?
Bevaringskategori: 2
Datering: Ældre jernalder
AOT-værdi: 1          

FF

Fyldbeskrivelse 
1)  Sortbrunt, sandet ler med trækulnister. 
2)  Gult ler. Undergrund. 
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Ovalt fyldskifte, nord-syd 50 cm, øst-vest 36
cm. Fylden bestod af mørkbrunt, sandet ler
med enkelte trækulnister; i toppen lå et enkelt
lerkarskår. 

Indtil 12 cm dyb nedgravning med jævn
bund og skrånende sider. 

Anlægget kan med forbehold tolkes som
et stolpehul i konstruktion K 6 (se katalog 1c)

Fund 
FG 1: Lerkarskår, et 3,5 cm stort bugskår af
treleddet fingodskar med brede, lodrette fu-
rer på bugknækket. Skåret er ikke sekundært
ildpåvirket. Vægt: 10 gram. C3.

FG

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav/stolpehul?
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 1

FG

Fyldbeskrivelse 
1)  Mørkbrunt sandet ler med enkelte træ-
kulnister. 
2)  Gult ler. Undergrund. 
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FG i snit fra øst. Foto: Bo Steen. 
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Ovalt, klart afgrænset fyldskifte. Nord-syd 85
cm, øst-vest 75 cm. Fylden hovedsageligt mørk
gråbrunt, lidt trækulspættet, sandet ler. I an-
læggets vestlige side gik nordvest-sydøst en 5-
10 cm bred zone af sort, trækulspættet, san-
det ler. Heri fandtes keramik. 

FH

Gravklynge: 3
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 1   

FH

Fyldbeskrivelse 
1)  Mørkere gråbrunt, sandet ler med lidt
trækul. 
2)  Sort, sandet ler med meget trækul. 
3)  Gulbrunt ler. Undergrund. 
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FH i niveau 1 fra øst. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

FH i snit fra vest. Foto: Charlotta M. Lindblom. 

Gravgruben var indtil 17 cm dyb og
rundbundet, nederst med fyld af mørk grå-
brunt, sandet ler. Herovenpå lå en bræmme af
sort, trækulspættet, sandet ler. Øverst og
centralt i anlægget var samme fyld som ved
bunden. Spredt i anlægget fandtes enkelte skår,

brændte ben, ildskørnet flint og trækul. Sidst-
nævnte var dog især i det omtalte koncentre-
rede lag.   
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FH i niveau 1 fra øst. 
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Fund 
FH 1a: Lerkarskår, ca. 20 indtil 9 cm store skår
fra groftmagret og kraftigt sekundært brændt
etleddet bæger (Albrectsen 1968 T. 50). Kar-
siden er konisk, men dens afslutning opadtil
kendes ikke. Overgangen mellem bund og side
markeres af en smal, dyb og vandret fure. Her-
over ses bundter af fire smalle, relativt dybe
og parallelle furer, der er lidt skæve i forhold
til bægerets vertikale snit. Det ser ud til, at fu-
rerne bliver dybere opefter. Disse er muligvis
blevet afgrænset opadtil af mindst tre vand-
rette, parallelle, smalle, men dybe furer.  Bæ-
gerets bunddiameter er 6,2 cm. Vægt: 162
gram. C3/D.

FH 1b: Lerkarskår, ca. 10 stk., fra kraftigt se-
kundært brændt, tyndvægget fingodskar, mu-
ligvis med plastisk ornamentik på det ret skar-
pe bugknæk. Da hele overfladen på karret er
opløst, kan ornamentikken ikke bestemmes
nærmere. Vægt: 21 gram. C3?

Øvrige 
Brændte ben, 0,5 gram kraftigt brændte ben-
smuler. 
Trækul, 328 gram, heraf er 100 stk. vedbestemt:
El (Alnus sp.): 39 stk. fra unge stammer til helt
små grene, ofte med insektgang.
Bøg (Fagus silvatica): 61 stk. fra unge stam-
mer og måske større grene.
Ildskørnet flint, 5 stk., største stykke 4,7 gram.
Vægt: 28 gram.  
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Helt diffust afgrænset område med mørk-
farvning af undergrundens ler. Nord-syd 190
cm, øst-vest 200 cm. Østligst i dette var en
mindre koncentration af sort til mørkbrunt
sandet ler med trækulnister og enkelte brænd-
te benstumper, ca. 70 cm i diameter. Her om-
kring var undergrunden farvet mørkbrun og
bestående af ler. Den brune fyld var et tyndt
lag, det samme var den sorte koncentration
med brændte ben. Antagelig er der tale om re-
ster af en ved dyrkning helt fjernet brand-
pletgrav.

Fund 
FJ 1: Lerkarskår, et 4,5 cm stort skår af tynd-
vægget, fintmagret og let sekundært brændt
kar. Vægt: 6 gram. 

FJ 2: Kniv, antagelig T. 2. 3,2 cm langt for-
modet medialfragment af blad fra ikke nær-
mere bestemmeligt blad fra enægget kniv. Bla-
dets bredde: 1,9 cm, tykkelsen 0,4 cm. Sam-
menrustet med FJ 3.

FJ 3: Beslag af jern, sammenrustet med FJ 2.
3,3 cm langt fragment af et 1 cm bredt jern-
bånd med to gennemboringer. Uvis funktion. 

FJ

Gravklynge: 1
Type: Forstyrret brand(plet)grav
Bevaringskategori: 3
Datering: Ældre jernalder
AOT-værdi: 3         

FJ

Øvrige 
Brændte ben, 18 gram, moderat brændt, fra
voksent (yngre?) individ. 
Trækul, 5 gram. Ved gennemgang af dette er
der fundet plantedele, der antagelig er fra lyng
(Calluna). 
Flint, ildskørnet.*

206

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  17/06/09  12:11  Side 206



Helt diffust afgrænset område med mørk-
farvning af undergrundens ler. Nord-syd 190
cm, øst-vest 200 cm. Østligst i dette var en
mindre koncentration af sort til mørkbrunt
sandet ler med trækulnister og enkelte brænd-
te benstumper, ca. 70 cm i diameter. Her om-
kring var undergrunden farvet mørkbrun og
bestående af ler. Den brune fyld var et tyndt
lag, det samme var den sorte koncentration
med brændte ben. Antagelig er der tale om re-
ster af en ved dyrkning helt fjernet brand-
pletgrav.

Fund 
FJ 1: Lerkarskår, et 4,5 cm stort skår af tynd-
vægget, fintmagret og let sekundært brændt
kar. Vægt: 6 gram. 

FJ 2: Kniv, antagelig T. 2. 3,2 cm langt for-
modet medialfragment af blad fra ikke nær-
mere bestemmeligt blad fra enægget kniv. Bla-
dets bredde: 1,9 cm, tykkelsen 0,4 cm. Sam-
menrustet med FJ 3.

FJ 3: Beslag af jern, sammenrustet med FJ 2.
3,3 cm langt fragment af et 1 cm bredt jern-
bånd med to gennemboringer. Uvis funktion. 

FJ

Gravklynge: 1
Type: Forstyrret brand(plet)grav
Bevaringskategori: 3
Datering: Ældre jernalder
AOT-værdi: 3         

FJ

Øvrige 
Brændte ben, 18 gram, moderat brændt, fra
voksent (yngre?) individ. 
Trækul, 5 gram. Ved gennemgang af dette er
der fundet plantedele, der antagelig er fra lyng
(Calluna). 
Flint, ildskørnet.*

206

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  17/06/09  12:11  Side 206

Fund 
GF 1: Urne, bundskårflage af tykvægget,
fintmagret kar, som stedvis er bevaret i ind-
til 2 cm’s højde. Bunddiameter: 14 cm.

Få bundskår af et helt afpløjet lerkar, ståen-
de in situ på undergrundens overflade. Der
kunne ikke ses klare nedgravningsspor om-
kring karret. Der var ikke bevaret brændte ben
i forbindelse med skårene, der formodentlig 
udgør de sidste rester af en urne. 

GF

Gravklynge: 2
Type: Urnegrav?
Bevaringskategori: 3
Datering: Ældre jernalder
AOT-værdi: 1           

GF
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Cirkulært fyldskifte, ca. 80 cm i diameter. An-
lægget var nedgravet i erosionslaget. Fylden
bestod af mørk gråbrunt, trækulspættet og le-
ret sand. I fladen skår og en ca. 15 cm stor sten.

Indtil ca. 35 cm dyb nogenlunde klart af-
grænset nedgravning med lodrette sider og flad
bund. Fylden bestod øverst af mørkere grå-

brunt, trækulspættet, leret sand. Fylden i
anlæggets nederste del bestod af sort, træk-
ulholdigt fyld. Under dette sås nedsivninger
i den omgivende undergrund. Der fremkom
lerkarskår såvel i anlæggets øverste som ne-
derste del. 

GG

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 1
Datering: C1
AOT-værdi: 2            

GG
Fyldbeskrivelse 
1)  Mørk gråbrunt og trækulspættet, leret
sand. 
2)  Gulbrunt, leret sand. Erosionslag. 
3)  Sort, trækulholdigt, leret sand. 
4)  Nedvaskede partier af lag (3). 
5)  Leret sand. Undergrund. 
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GG i fladen fra syd. Foto: Charlotta M. Lindblom. 

GG i snit fra øst. Foto: Charlotta M. Lindblom. 
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GG i fladen fra syd. Foto: Charlotta M. Lindblom. 

GG i snit fra øst. Foto: Charlotta M. Lindblom. 
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Fund 
GG 1a: Lerkarskår, ca. 15 indtil 6 cm store skår
af tyndvægget, fintmagret kar, heriblandt fle-
re bundskår. Skårene er let sekundært brændt.
Et enkelt sideskår har spor af brede, lave fu-
rer, men om disse er vand- eller lodrette, el-
ler om der overhovedet er tale om ornamen-
tik, er usikkert. Et kraftigt sekundært brændt
randskår fra et treleddet kar med kort, lodret
og tynd rand kan evt. høre til dette kar, der i
så fald antagelig er et mindre hankekar fra C1.
Vægt: 111 gram. C1?

GG 1b: Lerkarskår, ca. 15 indtil 7 cm store si-
deskår af tykvægget, groftmagret og kraftigt
sekundært brændt lerkar. Vægt: 91 gram.

GG 2: Benkam, 3,5 cm højt fragment af dæk-
 plade fra tolagskam med jernnitter og spor af
tværgående nitter af jern og ben. Dækpladen
er ornamenteret med cirkler med midtpunkt
og en bort bestående af en stiplet linie (Ilkjær
1993a:272 motiv 5 og 9). 

Øvrige 
Brændte ben, 7 gram, kraftigt brændt, fra vok-
sent individ. 
Trækul, 458 gram.
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Diffust ovalt fyldskifte, nord-syd ca. 60 cm,
øst-vest ca. 33 cm. Fyldskiftet var placeret op
ad en ca. 40 cm stor jordfast sten, og fylden
bestod af sortgråt til sort sand. Sydligt i fyld-
skiftet og næsten helt op ad den jordfaste sten
stod den noget afpløjede urne GH 1a på skrå
og hældende mod nordvest. I gravgrubens fyld
lå spredte skår af urnen GH 1a samt af lerkar
GH 1b. Der kunne ikke ses egentlige træ-
kulstykker i gruben og kun meget få ben-

GH

Gravklynge: 2
Type: Urnebrandgrube (våbengrav) 
Bevaringskategori: 2
Datering: B2-C1a
AOT-værdi: 7  

GH Fyldbeskrivelse 
1)  Sortgråt til sort sand, dog ikke med
egentlige trækulstykker og kun få benstum-
per. Gravgrube. 
2)  Homogent, mørk gråbrunt til gråsort
sand med store stykker brændte ben. Urne-
fyld. 
3)  Gult, sandet ler og sand, til dels stærkt
sammenkittet. Undergrund. 

210

GH med urne GH 1a i fladen fra nord. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

GH med urne GH 1a i snit fra nord. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

GH med den tømte urne GH 1a i snit fra øst. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

GH, frilagte jerngenstande under urne GH 1a
fra øst. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

GH. De to nedstukne dele af sværdet GH 2 efter
at øvrige jerngenstande er fjernet. Set fra øst.
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

stumper. Fylden i urnen bestod af homogent
mørk gråbrunt til gråsort sand med store styk-
ker brændte ben. 

Gravgruben var ca. 10 cm dyb med skrå
sider, flad bund og fyld svarende til fladens. 
På bunden af gravgruben nord for urne GH
1a lå skjoldbulen GH 4a på siden med spid-
sen mod nord. Nord for denne lå orienteret
omtrent nord-syd lansen GH 3b. Efter fjer-
nelse af urnen, som stod direkte på gult un-
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dergrundsler, fandtes umiddelbart herunder
flere jerngenstande på undergrundens over-
flade. Det drejede sig bl.a. om knivskedebe-
slag GH 6b, saks GH 5 samt skjoldnitter GH
4c. Jernsaksen var vredet ud af form og brudt
itu; en del af bladet var stukket ned i under-
grunden, mens andre dele lå på bunden af gru-
ben. Øst for saksen stod med en skrå vinkel
på ca. 45 grader grebdelen af sværdet GH 2
nedbanket ca. 40 cm i undergrundens skiftende
lag af ler og stenholdigt grus. Sværdets oddel
stod let på skrå og hældende mod syd tæt op
ad den jordfaste sten nordvestligt i koncen-
trationen af metaloldsager. Fastrustet hertil sad
spydspids GH 3a med odden nedad mod syd-
vest og døllen mod nordøst, altså hældende
mod nordøst. Begge genstande var nedbanket
i undergrundsler. 

Gravens konstruktion kan skildres som
følger: En grube er gravet; hvor dyb den har
været, kan ikke længere afgøres som følge af
afpløjningen. Fra grubebunden er sværddelene,
spydspidsen, kniven og dele af saksen banket
ned i undergrunden. Herover er på under-
grundens overflade anbragt de øvrige jernting
(nitter, skjoldhåndtagsbeslag, beslag m.m.). Di-
rekte på disse er urnen med brændte ben ned-
sat. Slutteligt er den vandretliggende lanse GH
3b og skjoldbulen GH 4a placeret udenfor ur-
nen. Uden om urnen er hældt udvalgte rester
af ligbålet, dog kun med lidt trækul og brænd-
te ben. 

Fund
GH 1a: Urne, underdel af større tykvægget og
groftmagret lerkar, som ved udgravningen var
bevaret i indtil ca. 12 cm’s højde og med en dia-
meter på ca. 25 cm. 

GH 1b: Lerkarskår, ca. 10 indtil 10 cm store
skår af tykvægget, fintmagret og kraftigt se-
kundært brændt, mellemstort kar. Karret er re-
præsenteret ved to større randskårflager, et
bundskår og nogle små sideskår. Korpus er
jævnt afrundet, randen meget kort og tynd.
Nogle skår udviser friske brud, så dele af ma-
terialet må være fjernet forud for optagelsen
af graven. Randdiameter: 13 cm. Vægt: 134
gram. B-C.
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GH 2: Sværd, tveægget. Antagelig er sværdet
til stede i fuldt omfang, men da det har været
nedlagt i to stykker, der antagelig som følge
af korrosion ikke passer helt nøjagtigt sammen,
kan den præcise længde ikke fastslås. Ægge-
ne forløber omtrent parallelt, og anglen har tra-
pezoidt omrids og rektangulært tværsnit med
en tykkelse på 0,6 cm. Grebafslutningen ud-
gøres af en rombisk jernplade, 1,7 x 1,6 cm i
tværmål (Biborski & Ilkjær 2006a:161, grup-
pe 2, B2-C1a). Overgang fra angel til klinge
som Abb. 113a, afslutning af spids som Abb.
107 S1. Simpelt, spidsovalt klingetværsnit
som Abb. 106,2. På spidsen, og kun her, er æg-
gen slebet i facet. Nuværende længde: Ca. 68,5
cm, hvoraf anglen udgør 13,5 cm og spidsen
5,5 cm. Maksimal klingebredde: 5,7 cm.
Mindste klingebredde: 4,5 cm. Klingetykkel-
se: 0,5 cm. B2.

GH 3a: Spydspids med én modhage (Ilkjær
1990a T. 21). 17,2 cm lang, men der mangler
antagelig ca. 0,5 cm af odden. Bladet har let
konvekse langsider og er ca. 3,1 cm bredt.
Tværsnittet er antagelig fladt rombisk (tvær-
snit 2). Overgangen mellem blad og dølle er
jævn i den ene side og nærmest ret i siden, hvor
modhageren sidder. Døllen er asymmetrisk og
let konisk; diameteren ved basis er 1,8 cm, og
der er et sæt nittehuller i ægplanet. Her er døl-
len cirkulær i tværsnit, mens den mod bladet
er rombisk. B2.

GH 3b: Lansespids, 21 cm lang, men ca. 0,5
cm af odden mangler og antagelig noget til-
svarende af døllen. Det svungne blad, der har
markant midterribbe, er let bøjet mod odden.
Æggen er beskadiget som følge af korrosion.
Bladtværsnit 6. Største bredde 4,3 cm, største
tykkelse 1,5 cm. Døllen er rørformet i omrids,
let oval i tværsnit (tværsnit 7) og indtil 2,1 cm
i diameter. Midterribben fortsætter som en
markering op ad døllen, og der er et sæt nit-
tehuller i ægplanet (Ilkjær 1990a T. 13). B2-
(C1b).   

GH 4a: Stangskjoldbule (Ilkjær 1990a; 2001
T. 3b). Fragmenteret, men ikke deformeret.
Diameter 13,0 cm. Den flade krave er ca. 2,5
cm bred, og hverken nitter eller nittehuller er
umiddelbart synlige. På røntgen ses dog to nit-
ter med hvælvet hoved. Den ca. 2,5 cm høje
hals er lodret og overdelen er lige. Overgan-
gen til den rette stang er klart defineret, og

GH 2. Tveægget sværd in toto 
– og odparti med facetslibning. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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stangens højde er 8,5 cm, mens diameteren er
1,0 cm. Samlet højde ca. 13,5 cm. B2-C1a. 

GH 4b: Skjoldhåndtagsbeslag, muligt frag-
ment af nitteplade af skjoldhåndtagsbeslag, der
i så fald må betragtes som en variant af Ilkjærs
(1990a; 2001) type 5e. 3,6 cm bredt ende-
fragment af 0,1 cm tykt jernblikstykke, bevaret
i 3,9 cm’s længde. Nitten, der sidder ca. 1,2 cm
fra stykkets lige afskårne ende, har cirkulært,
fladt hoved med en diameter på 1 cm (Zieling
1989 T. D). På undersiden sidder en kvadra-
tisk nitteplade, 0,8 x 0,8 cm stor.  

GH 4c: Skjoldbulenitter, 2 stk.: Skjoldbulenitte
med fladt, skiveformet hoved, 1,2 cm i dia-
meter. Naglens stilk er bøjet rundt i U-form.
1,2 cm langt fragment af skjoldbulenitte med
fladt, skiveformet hoved, 1,2 cm i diameter
(Zieling 1989 T. D). B1-C1b.  

GH 5: Saks (Knaack 1978 T. 1c), spinkel bøj-
lesaks, der før nedlægningen er bukket, så det
ene og nu kun partielt tilstedeværende blad går
skråt ind over det andet. Oprindelig længde
ca. 12,5 cm, heraf udgør de 0,2 cm tykke bla-
de ca. 7,5 cm. Dele heraf er sammenrustet med
beslag GH 7. 

GH 6a: Kniv T. 2. 8,9 cm langt fragment af
kraftig kniv med lige ryg. Odden er opløst,
mens stykket bagtil er afbrækket i en slags
hængselbrud. Bladets bredde mindst 2,3 cm,
tykkelsen 0,5 cm. Kniven har været nedlagt
som fragment.

GH 6b: Knivskedebeslag af jern. To ikke sam-
hørende kantbeslag af jernblik med U-formet
tværsnit, 3,1 og 2,2 cm lange. På det korte ses
kanten at være savtakket, det har den mulig-
vis også været på det lange.

GH 7: Beslag af jern, flere fragmenter af 1 cm
bredt og ca. 0,1 cm tykt jernbånd. I den ene
ende er båndet afbrækket, og i den anden sid-
der fastnittet hertil med en spinkel jernnitte
dele af endnu et spinkelt jernbånd; afstanden
mellem disse er ca. 0,25 cm. Skråt på disse to
bånd i en vinkel af ca. 45 grader sidder end-
nu et jernbånd, som er afbrækket i den ene
ende. Tilsammen må stykkerne have udgjort
et beslag eller evt. et ophæng. Øvrige 

Brændte ben, 827 gram, svagt brændt,
sandsynligvis fra ældre mand (maturus).
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Spredt over et ca. 1 m stort nord-syd-
orienteret område i fylden af den middelal-
derlige eller yngre grøft N fandtes brændte ben
samt skår af to lerkar. Det kan ikke udeluk-
kes, at der er tidsmæssig diskrepans mellem de
to lerkar, så skårene kan evt. hidrøre fra to for-
skellige urnegrave, der er forstyrret i forbin-
delse med anlæggelse af grøft N. 

Fund 
GJ 1: Urne?, skår af tykvægget, fintmagret ler-
kar med optrukket bund. Skårene er vist alle
fra underdelen af karret, der er sortbrændt og
med delvis blankglittet yderside. Bunddia-
meter: 10 cm. C, evt. senere del.

GJ 1b: Lerkarskår, ca. 40 indtil 5 cm store skår
af større, tyndvægget og fintmagret kar, hvis
form eller dimensioner ikke kan fastslås på
baggrund af de bevarede skår. På et sideskår
ses vandrette riller, hvorunder er skrå fure-
bundter. Skårene er ikke sekundært brændt.
C1.

GJ 2: Jerngenstand, uidentificerbar.

Øvrige 
Brændte ben, 9 gram, moderat brændt, sand-
synligvis fra barn. 
Lerkarskår, neolitisk?

GJ

Gravklynge: 1
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 3
Datering: C1
AOT-værdi: 2           

GJ
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Ovalt fyldskifte, nord-syd 71 cm, øst-vest 58
cm. Mod vest blev anlægget gennemskåret af
den middelalderlige eller yngre grøft HR.
Nedgravningens fyld var gråbrunt leret sand
med pletter af mørkgråt, trækulholdigt fyld,
der også indeholdt få, spredte stykker af
brændte ben. I overfladen af nedgravningens
sydlige halvdel fandtes en samling lerkarskår,
heriblandt bundskår, som repræsenterede en
næsten helt bortpløjet urne (GK 1a). Umid-
delbart syd for urnen fandtes dele af skjold-
bule GK 5 spredt over et areal med en diameter
på ca. 30 cm. I gravens nordlige del lå skår af
mindst to forskellige lerkar i overfladen (GK
1b og GK 1c). 

Gravgruben var kun bevaret til en dybde
af omtrent 6 cm med homogen fyld fra top til
bund. Umiddelbart under overfladen fandtes
en større samling lerkarskår i gravens nord-
ligste del. Samme sted – ca. 40 cm nordøst for
urnen – lå en koncentration af jerngenstande:
Orienteret sydøst-nordvest lå på gravgrubens
bund grebenden af et enægget sværd (GK 2)
med grebet mod syd. Under sværdets gre-
bende i gravens østlige udkant stod lansen GK
4 nedstukket i undergrundsleret i en vinkel på
ca. 45 grader og hældende mod nordvest. Ca.

10 cm vest herfor lå i gravgruben grebenden
af en stor kniv (GK 7) samt en jernstang (GK
8). Umiddelbart nord for gravgruben stod
spydspidsen GK 3 nedstukket. Det kunne pga.
genstandenes spredning i graven ses, at i
hvert fald skjoldbulen, sværdet og kniven har
været itubrudt allerede ved nedlæggelsen. 

Gravens konstruktion må være sket som
følger: På bunden af en grube, hvis dybde,
form eller dimensioner ikke kan bestemmes
som følge af afpløjning, blev lerkar GK 1a pla-
ceret, sandsynligvis med indhold af brændte
ben. Under og umiddelbart uden om karret
har man placeret fragmenter af den itubrud-
te skjoldbule GK 5. Ca. 40 cm nordøst for ur-
nen lagdes på gravbunden grebenden af det
overbrudte sværd GK 2 – og tæt vest herfor
knivfragmentet (GK 7). Under grebet af
sværd GK 2 og umiddelbart udenfor fyld-
skiftet blev lansespidsen GK 5 nedstukket –
og endelig blev spydspids GK 3 nedstukket
nord for gravgruben. Skår fra bikar samt di-
verse mindre jerngenstande blev placeret på
grubebunden mellem urnen og gravgrubens
nordkant. Over genstandene blev der afslut-
ningsvis placeret fyld, bestående af sorterede
rester fra ligbålet. 

GK

Gravklynge: 2
Type: Urnebrandgrube (våbengrav) 
Bevaringskategori: 3
Datering: B2-(C1)
AOT-værdi: 7 

GK

GK i fladen fra nord. Foto: Ole Lass Jensen. 

GK i snit fra nord. Foto: Ole Lass Jensen. 
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Fyldbeskrivelse 
1)  Gråbrun til mørkgråt sandet ler med træ-
kul og få stumper af brændt ben. Gravgrube. 
2)  Forstyrrelse = grøft HR. 
3)  Gult, sandet ler. Undergrund. 

1 : 20

N

Niv. 1

247

247

249

245

248

247

HR

GK 1a

GK 5

GK 3

Snit 1

250

247

1 : 20

N

Niv. 2

247
250

Snit 2

249   
249   

GK 5

GK 5

GK 5

249
251

250
251

248
250

GK 4

GK 2

GK 7

GK 8
248
249

247
249

250
259

247
250

250

1 : 4

N

Niv. 3

249

249

GK 2

GK 4

250

259

1 : 20
Snit 1

240

V Ø 

240

1 : 20
Snit 2

GK 2 

GK 4

240

NV SØ

240

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  08/06/09  12:50  Side 216



216

Fyldbeskrivelse 
1)  Gråbrun til mørkgråt sandet ler med træ-
kul og få stumper af brændt ben. Gravgrube. 
2)  Forstyrrelse = grøft HR. 
3)  Gult, sandet ler. Undergrund. 

1 : 20

N

Niv. 1

247

247

249

245

248

247

HR

GK 1a

GK 5

GK 3

Snit 1

250

247

1 : 20

N

Niv. 2

247
250

Snit 2

249   
249   

GK 5

GK 5

GK 5

249
251

250
251

248
250

GK 4

GK 2

GK 7

GK 8
248
249

247
249

250
259

247
250

250

1 : 4

N

Niv. 3

249

249

GK 2

GK 4

250

259

1 : 20
Snit 1

240

V Ø 

240

1 : 20
Snit 2

GK 2 

GK 4

240

NV SØ

240

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  08/06/09  12:50  Side 216

217

Fund 
GK 1a: Urne, underdel af stort lerkar i tyk-
vægget, groftmagret gods. Karret er bevaret i
indtil ca. 4 cm’s højde. Bunddiameter: Ca. 18
cm. 

GK 1b: Lerkarskår, ca. 75 indtil 5 cm store skår
af tyndvægget, fintmagret, sortbrændt han-
kekar; der synes at være skår fra alle dele af kar-
ret i materialet. Korpus er fladtrykt kuglefor-
met, og randen er fortykket og afrundet. Der
foreligger en løs X-formet hank med rund-
ovalt tværsnit; placeringen af denne kendes
ikke. Overgangen mellem bund og side er me-
get diffus. Øverst på skulderen ses fem smal-
le parallelle og vandrette furer; herunder er skif-
tevis skråtstillede dobbelte furer. Karret er ikke
sekundært brændt, men det kan ikke udeluk-
kes, at det har været nedlagt i smadret tilstand.
Randdiameter: 16 cm. Vægt: 355 gram. B2.

GK 1c: Lerkarskår, ca. 50 meget små, men en-
kelte indtil 4 cm store skår af mindre fintmagret
og sekundært brændt kar. Skårene fremtræder
meget sekundært brændt og smuldrende, så
karrets form kan ikke fastslås. Til stede er blot
dele af en mindre let X-formet hank med af-
rundet, rektangulært tværsnit. Det kan ikke helt
udelukkes, at skårene stammer fra samme kar
som GK 1b, som i så fald er blevet uensartet
ildpåvirket på ligbålet. Vægt: 56 gram. B.

GK 2: Sværd, enægget, ca. 27 cm langt frag-
ment af grebenden. Hele det let krumme
grebparti er til stede, mens klingen er lige over-
brudt ca. 16 cm fra grebet; dette er utvivlsomt
sket før nedlæggelsen, og sværdet er nedlagt
pars pro toto. Anglen er ca. 11,5 cm lang, let
krummet med rektangulært tværsnit på 2,7 x
1,0 cm. Anglen afsluttes af en rektangulær ca.
2,0 x 0,9 cm stor grebplade af jern. I anglens
midterakse ses tre nittehuller med en indbyr-
des afstand af ca. 5 cm; i to af disse sidder end-
nu rester af spinkle jernnitter. Klingen er 6,3
cm bred og 0,4 cm tyk med kileformet tvær-
snit; ved ryggen ses dog en let fortykkelse. Selv
om klingen ikke er intakt, kan den med for-
behold henføres til Biborskis type D
(1978:124ff, jf. ryc. 72d). B2-(C1a).

GK 3: Spydspids med én modhage (Ilkjær
1990a T. 21). Bladet har fladt rombisk tvær -
snit (tværsnit  2), og æggene er konvekst sva-
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jede. Den i tværsnit rombiske dølle er af-
brækket bagtil, så længden har oprindeligt væ-
ret måske 1 cm mere end de nuværende 8,1 cm.
Bladets bredde: 2,1 cm, tykkelse 0,5 cm. B1-
C1.

GK 4: Lansespids (Ilkjær 1990a T. 3?). Læng-
de 17,5 cm, heraf udgør døllen ca. 6,7 cm. Bla-
det er noget korroderet langs begge ægge, der
antagelig udelukkende af denne årsag frem-
træder svajede. Bredden har været knap 3,5 cm.
Tværsnittet er fladt rombisk (tværsnit 2).
Overgangen mellem blad og dølle er markant
afsat, og døllen er vist let konisk. Døllen er 1,7
cm i diameter ved basis, men dens omrids og
tværsnit kan ikke fastslås med sikkerhed. B1-
C1b. 

GK 5: Skjoldbule, stærkt fragmenteret, anta-
gelig allerede inden deponeringen i graven.
Største fragment ca. 9 cm i tværmål, og dette
stykke virker delvis fladbanket. Et fragment
viser, at kraven har været flad og halsen tilsy-
neladende lodret. Kravens bredde mindst 2,3
cm, heri mindst et nittehul. Et 2,6 cm langt
fragment af en spinkel jernstang kan evt.
være fra skjoldbulen, der i så fald kan be-
stemmes som en stangskjoldbule (Ilkjær
1990a; 2001 T. 3). B2-C1. 

GK 6: Ragekniv? 3,1 cm langt og indtil 2,8 cm
bredt fragment af spinkel ragekniv eller bred
enægget kniv med konkav ryg. Førstnævnte
mulighed synes mest sandsynlig, da bladet er
meget tyndt. 

GK 7: Kniv, T. 1a. 5,9 cm langt fragment af
overgangen mellem blad og angel af kraftig
enægget kniv. Såvel blad som angel er over-
brudt. Bredde af blad: 3,1 cm, tykkelse 0,4 cm.
Anglen har fladt, rektangulært tværsnit og må-
ler ca. 1,2 x 0,3 cm. Nedlagt som fragment. 

GK 8: Jernstang, 3,4 cm langt, bøjet og for-
vredet fragment af spinkel jernstang med
rektangulært tværsnit, 0,7x0,5 cm. Overbrudt
i begge ender. Der kan være tale om et frag-
ment af en angel, men i så fald ikke fra GK 7.

Øvrige 
Brændte ben, 14 gram, moderat brændt. 
Trækul, 4 gram.
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Cirkulært fyldskifte, 90 cm i diameter. Den
centrale del af anlægget bestod af mørk grå-
brunt, trækulspættet, leret sand. 

Gravgruben var indtil ca. 26 cm dyb med
nærmest lodrette sider og flad bund. I toppen
var anlæggets fyld mørk gråbrunt, trækul-
spættet, leret sand, mens der på bunden var et
tyndt lag af gråbrunt, trækulspættet sand. I den
sydlige halvdel af anlægget lå på siden skår-
flager af lerkar GL 1. 

GLGravklynge: 2
Type: Brandpletgrav (våbengrav?)
Bevaringskategori: 1
Datering: C1
AOT-værdi: 3        

GL
Fyldbeskrivelse 
1)  Mørkere gråbrunt, trækulspættet, leret
sand. 
2)  Gråbrunt leret sand, indeholdende en-
kelte trækulstykker. 
3)  Gråbrunt, trækulspættet, sand. 
4)  Leret sand. Undergrund. 
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GL i fladen fra nord. Foto: Charlotta M. Lindblom. 

GL med lerkarskår GL 1a fra vest. 
Foto: Charlotta M. Lindblom. GL i snit fra nord. Foto: Charlotta M. Lindblom. 
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Fund 
GL 1a: Lerkarskår, ca. 15 indtil 11 cm store
skår af tyndvægget, treleddet kar, antagelig
hankekar som Albrectsen (1968) T. 3. Et
sted mellem halvdelen og 2/3 af karret skøn-
nes at være til stede. Bugknækket er afrundet,
og halsen let udadfaldende og tynd. Godset er
generelt fintmagret, men der er dog enkelte
større korn samt hulrum efter organisk ma-
gring. Skårene er kraftigt sekundært brænd-
te. På karrets overdel ses spor af smalle, van-
drette furer. Randdiameter: 14 cm. Vægt:
202 gram. C1. 

GL 1b: Lerkarskår, to indtil 2,5 cm store fint-
magrede skår, det ene et muligvis let sekundært
brændt randskår, vist fra treleddet kar med let
udadfaldende, lige afskåret rand. Det andet skår
er et kraftigere sekundært brændt sideskår, mu-
ligvis fra samme kar. Vægt: 5 gram. C?

GL 2: Fibula af jern, toleddet med arm-
brøstkonstruktion. 4,2 cm langt fragment af
spiralarm, hvorpå sidder et 1,6 cm langt frag-
ment af en 0,8 cm bred, båndformet bøjle med
fladt, rektangulært tværsnit og langsgående kel
(evt. Almgren 1923 gr. VII). 

GL 3: Skjoldhåndtagsbeslag?, fragment. Jern-
blik, 3,8 x 3,3 cm stort og 0,2 cm tykt jern-
blikstykke. To kanter, der mødes i en ret vin-
kel, er intakte, mens de øvrige er afbrudt. I en
stor rustkage på siden kan der ved røntgen-
gennemlysning ses en ca. 1,2 cm lang nitte med
1 x 0,8 cm stor nitteplade i den ene ende og
hvælvet, cirkulært hoved i den anden; dia-
meteren heraf er ca. 1,3 cm. Der er antagelig
tale om en nitteplade fra et yngre romertids
skjoldhåndtagsbeslag. C?  

Øvrige 
Brændte ben, 3 gram, kraftigt brændt. 
Trækul, 481 gram, heraf er 100 stk. vedbestemt:
Hassel (Corylus avellana): 100 stk., små og sto-
re dimensioner, få med kollapset ved.
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Fund 
GL 1a: Lerkarskår, ca. 15 indtil 11 cm store
skår af tyndvægget, treleddet kar, antagelig
hankekar som Albrectsen (1968) T. 3. Et
sted mellem halvdelen og 2/3 af karret skøn-
nes at være til stede. Bugknækket er afrundet,
og halsen let udadfaldende og tynd. Godset er
generelt fintmagret, men der er dog enkelte
større korn samt hulrum efter organisk ma-
gring. Skårene er kraftigt sekundært brænd-
te. På karrets overdel ses spor af smalle, van-
drette furer. Randdiameter: 14 cm. Vægt:
202 gram. C1. 

GL 1b: Lerkarskår, to indtil 2,5 cm store fint-
magrede skår, det ene et muligvis let sekundært
brændt randskår, vist fra treleddet kar med let
udadfaldende, lige afskåret rand. Det andet skår
er et kraftigere sekundært brændt sideskår, mu-
ligvis fra samme kar. Vægt: 5 gram. C?

GL 2: Fibula af jern, toleddet med arm-
brøstkonstruktion. 4,2 cm langt fragment af
spiralarm, hvorpå sidder et 1,6 cm langt frag-
ment af en 0,8 cm bred, båndformet bøjle med
fladt, rektangulært tværsnit og langsgående kel
(evt. Almgren 1923 gr. VII). 

GL 3: Skjoldhåndtagsbeslag?, fragment. Jern-
blik, 3,8 x 3,3 cm stort og 0,2 cm tykt jern-
blikstykke. To kanter, der mødes i en ret vin-
kel, er intakte, mens de øvrige er afbrudt. I en
stor rustkage på siden kan der ved røntgen-
gennemlysning ses en ca. 1,2 cm lang nitte med
1 x 0,8 cm stor nitteplade i den ene ende og
hvælvet, cirkulært hoved i den anden; dia-
meteren heraf er ca. 1,3 cm. Der er antagelig
tale om en nitteplade fra et yngre romertids
skjoldhåndtagsbeslag. C?  

Øvrige 
Brændte ben, 3 gram, kraftigt brændt. 
Trækul, 481 gram, heraf er 100 stk. vedbestemt:
Hassel (Corylus avellana): 100 stk., små og sto-
re dimensioner, få med kollapset ved.
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Langovalt fyldskifte, nord-syd 180 cm, øst-
vest 130 cm. Den centrale del af anlægget be-
stod af trækulholdigt, sortbrunt sand. Grav-
gruben var meget tydelig og skarpt afgrænset
mod undergrunden. 

GM

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav (våbengrav)
Bevaringskategori: 2
Datering: B (B2)
AOT-værdi: 4     

GM

Fyldbeskrivelse 
1)  Trækulholdigt, sortbrunt sand. 
2)  Gråbrunt, brunspættet sand. 
3)  Sand. Undergrund. 
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GM i fladen fra vest. 
Foto: Charlotta M. Lindblom. 

GM i snit fra øst. 
Foto: Charlotta M. Lindblom.

Nedgravningens form var meget uregel-
mæssig og med en ujævn bund, der var dybest
centralt. Fylden svarede til fladens, og den var
meget homogen fra top til bund. På det dy-
beste sted var nedgravningen 33 cm dyb. 

I den mørke fyld fremkom spredte kera-
mikskår. Fragmenter af en kniv og en lanse-
eller spydspids fandtes i toppen af anlægget,
begge antagelig nedlagt pars pro toto. 

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  08/06/09  12:50  Side 221



222

Fund 
GM 1a: Lerkarskår, ca. 15 indtil 9 cm store
skår af større tykvægget, groftmagret og se-
kundært til kraftigt sekundært brændt lerkar.
Et enkelt randskår viser, at randen har været
fortykket og lige afskåret opadtil. Randdia-
meter: Ca. 22 cm. Bunddiameter: Ca. 17 cm.
Vægt: 448 gram. B.

GM 1b: Lerkarskår, ni indtil 7 cm store skår
af lille, tyndvægget og fintmagret hankekar
med kort, fortykket og let afrundet rand. Kar-
rets korpus har været rundt, og tæt under ran-
den ses rester af en X-formet hank med af-
rundet, rektangulært tværsnit. Det kan ikke
med sikkerhed afgøres, om karret har været
ornamenteret, da overfladen er opløst som føl-
ge af kraftig sekundær ildpåvirkning. Nær han-
kefæstet ses dog rester af en mulig ringgrube.
Randdiameter: 12 cm. Vægt: 57 gram. B.

GM 2: Lanse eller spyd. 3,8 cm langt fragment
af bagenden af konisk dølle; heri er et sæt nit-
tehuller, og omkring disse ses lidt kobber rester
fra en indlægning. Døllen har cirkulært tvær-
snit uden tydelige facetter, og dens diameter er
1,6 cm. Antagelig nedlagt som fragment. B-C.

GM 3: Kniv T. 1a. 10,1 cm langt fragment af
oprindeligt 13-14 cm lang, enægget kniv med
konveks ryg og svagt markeret overgang fra
angel til blad. Bladets længde udgør 8,9 cm,
mens bredden og tykkelsen er hhv. 2,9 og 0,3
cm. Æggen slebet skråt til. Nedlagt som
fragment. 

GM 4: Ildstål?, 3,3 cm lang jernstang med tre-
kantet tværsnit, evt. fragment af ildstål. 

Øvrige 
Brændte ben, 0,5 gram kraftigt brændte ben-
smuler. 
Trækul, 647 gram. Ved gennemgang heraf er
der påvist plantedele fra knoldet draphavre
(Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum) samt
et korn af avnklædt byg (Hordeum vulgare).
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Fund 
GM 1a: Lerkarskår, ca. 15 indtil 9 cm store
skår af større tykvægget, groftmagret og se-
kundært til kraftigt sekundært brændt lerkar.
Et enkelt randskår viser, at randen har været
fortykket og lige afskåret opadtil. Randdia-
meter: Ca. 22 cm. Bunddiameter: Ca. 17 cm.
Vægt: 448 gram. B.

GM 1b: Lerkarskår, ni indtil 7 cm store skår
af lille, tyndvægget og fintmagret hankekar
med kort, fortykket og let afrundet rand. Kar-
rets korpus har været rundt, og tæt under ran-
den ses rester af en X-formet hank med af-
rundet, rektangulært tværsnit. Det kan ikke
med sikkerhed afgøres, om karret har været
ornamenteret, da overfladen er opløst som føl-
ge af kraftig sekundær ildpåvirkning. Nær han-
kefæstet ses dog rester af en mulig ringgrube.
Randdiameter: 12 cm. Vægt: 57 gram. B.

GM 2: Lanse eller spyd. 3,8 cm langt fragment
af bagenden af konisk dølle; heri er et sæt nit-
tehuller, og omkring disse ses lidt kobber rester
fra en indlægning. Døllen har cirkulært tvær-
snit uden tydelige facetter, og dens diameter er
1,6 cm. Antagelig nedlagt som fragment. B-C.

GM 3: Kniv T. 1a. 10,1 cm langt fragment af
oprindeligt 13-14 cm lang, enægget kniv med
konveks ryg og svagt markeret overgang fra
angel til blad. Bladets længde udgør 8,9 cm,
mens bredden og tykkelsen er hhv. 2,9 og 0,3
cm. Æggen slebet skråt til. Nedlagt som
fragment. 

GM 4: Ildstål?, 3,3 cm lang jernstang med tre-
kantet tværsnit, evt. fragment af ildstål. 

Øvrige 
Brændte ben, 0,5 gram kraftigt brændte ben-
smuler. 
Trækul, 647 gram. Ved gennemgang heraf er
der påvist plantedele fra knoldet draphavre
(Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum) samt
et korn af avnklædt byg (Hordeum vulgare).
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Meget diffust afgrænset, rektangulært fyld-
skifte med afrundede hjørner. Fylden bestod
af homogent, gråbrunt og let stenet sand. Ca.
10 cm under det øverste niveau aftegnede an-
lægget sig som en lidt uregelmæssig, rektan-
gulær nedgravning, i hvis østlige side sad en
ca. 40 cm stor, jordfast sten. Nord-syd indtil
260 cm, øst-vest 110 cm. Fylden svarede for
størstedelens vedkommende til det øverste ni-
veau. 

Gravgruben var en velafgrænset nedgrav-
ning med rundet bund, indtil ca. 26 cm dyb
og med homogen fyld fra top til bund. I an-
læggets sydvestlige hjørne stod to delvis af-
pløjede lerkar GN 1b og GN 1c. Sidstnævn-
te hældede mod nord. Nordvest for disse kar
stod lerkar GN 1a med en hældning på ca. 45
grader mod øst. Karret var intakt og havde

hanken mod nord. I gravens centrale, vestli-
ge del lå saksen GN 5 orienteret nordøst-syd-
vest med bladene mod nordøst. Denne samt
kniven GN 6a og bronzepincet GN 4a lå skråt
med en hældning på ca. 45 grader som en sam-
let helhed. Hertil skal antagelig føjes øreske
GN 4b, som formodes at være flyttet ca. 15
cm mod vest fra de øvrige genstande af jord-
boende dyr. Centralt i graven stod kniven GN
6b på skrå i en vinkel på ca. 45 grader med ang-
len nedad, antagelig i en dyregang. Centralt i
gravens sydende fandtes jernfiblen GN 2
med nåleskeden mod nordvest. Ca. 12 cm syd
for denne lå glasperlerne GN 3. Ved soldning
af fylden fra gravens sydlige halvdel fremkom
tre jernnitter, antagelig fra en sammensat
benkam. 

GN

Gravklynge: 4
Type: Jordfæstegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 7         

GN

GN i fladen fra syd. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

GN, sydlige halvdel tømt med lerkarrene GN 1a,
GN 1b og GN 1c. Foto: Mogens Bo Henriksen.

GN i snit fra nord. Foto: Mogens Bo Henriksen.
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Fyldbeskrivelse 
1)  Homogent, gråbrunt sand.
2)  Lyst gråbrunt sand. 
3)  Spættet, gulbrunt til brunt sand, antage-
lig forstyrrelse fra dyr. 
4)  Gult, stenet grus. Undergrund. 
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Fyldbeskrivelse 
1)  Homogent, gråbrunt sand.
2)  Lyst gråbrunt sand. 
3)  Spættet, gulbrunt til brunt sand, antage-
lig forstyrrelse fra dyr. 
4)  Gult, stenet grus. Undergrund. 
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Fund 
GN 1a: Lerkar, toleddet, groftmagret lerkar
med grebtap (Albrectsen 1968 T. 47-48).
Bugknækket sidder højt og er ret markant,
grebtappen er ca. 6,5 cm bred. På ydersiden
ses lidt sodspor. Højde: 10,1 cm. Randdia-
meter: 10,9 cm. Bugdiameter: 16 cm. Bund-
diameter: 7,9 cm. C2-C3. 

GN 1b: Lerkar, treleddet, tyndvægget og
fintmagret hankekar (Albrectsen 1968 T. 7).
Karret er kun partielt bevaret; således foreligger
en bundskårflage, der viser, at overgangen mel-
lem bund og side har været afrundet, et par
skår fra karrets overdel, der viser at bugknæk-
ket har været afrundet, og at skulderen har væ-
ret ornamenteret med brede, horisontale fu-
rer, samt at halsen har været let konisk og glat.
Hanken har været båndformet med afrundet,
rektangulært tværsnit. Karrets dimensioner kan
ikke fastslås, bortset fra bunddiameteren, der
er ca. 5 cm. C3. 

GN 1c: Lerkar, tyndvægget og fintmagret, an-
tagelig treleddet kar, evt. oprindeligt med hank.
Ifølge Ole Stilborg er godset magret med ben
(jf. kapitel 5.10). Karret er afpløjet i ca. 8 cm
højde. Det kan dog ses at have haft afrundet
bugknæk, og umiddelbart herover har der væ-
ret meget lave og brede lodrette furer. Bug-
diameter: ca. 16 cm. Bunddiameter: 6 cm. C3? 

GN 1a. Lerkar med grebtap. Foto: Jørgen Nielsen. 
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GN 2: Fibula af jern, fragmenteret, oprinde-
lig længde ca. 6 cm. Spiralarmen er ca. 1,4 cm
bred og med ca. fire vindinger. Fynsk Nydam-
fibula (Almgren 1923 gr. VI; Albrectsen 1968
T. 24). C3. 

GN 3: Glasperler, 2 stk., skiveformede: blå (1),
orange (1).

GN 4a: Pincet af bronze, 7,2 cm lang med 0,6
cm brede læber. På pincettens bredsider ses
tværgående, fin stregornamentik og facettering.
I den øsken, som afslutter stykket opadtil, sid-
der en bronzering med en diameter på 1,4 cm.
Heri sidder bronzegenstand GN 4c.

GN 4b: Øreske af bronze, mindst 6,8 cm lang
og smal med lille, let udvidet skeblad i den ene
ende, i bagenden oprullet i en simpel ring.
Umiddelbart over bladet ses tre smalle tvær-
streger på forsiden. Nær øjet ses tre lignende
stregbundter; mellem to af disse er kanten af-
faset i hak. 

GN 4c: Nål? af bronze. Siddende i ringen på
GN 4a sad en anden, fragmenteret og spinkel
bronzering med en diameter på ca. 0,9 cm. I
denne sidder et ca. 1 cm langt fragment af en
bronzegenstand, der bagtil afsluttes i et op-
rullet øje. Stykket har fladt, rektangulært
tværsnit. Evt. fragment af nål eller øreske (dog
ikke GN 4b)?  

GN 5: Saks, oprindeligt ca. 24 cm lang, her-
af udgør de 2,4 cm brede blade 11,4 cm. Bla-
denes ryg er konveks, æggen lige (Knaack 1978
T. 1b).

GN 6a: Kniv T. 3. Bevaret i 5,5 cm længde,
men ca. 1 cm af odden mangler. Bladet er sva-
jet, og skaftet rullet op i en spiral (Norling-
Christensen 1954 T. 3,6). Bladets bredde ca.
1,5 cm, tykkelsen 0,3 cm.

GN 6b: Kniv T. 2a. Bevaret længde 8,7 cm,
men odden mangler, så den oprindelige læng-
de kan anslås til ca. 10,5 cm. Bredde af blad 1,1
cm, tykkelse 0,5 cm.

GN 7:  Benkam? Tre jernnitter, mellem 0,8 og
1,2 cm lange, antagelig fra sammensat benkam.
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GN 2: Fibula af jern, fragmenteret, oprinde-
lig længde ca. 6 cm. Spiralarmen er ca. 1,4 cm
bred og med ca. fire vindinger. Fynsk Nydam-
fibula (Almgren 1923 gr. VI; Albrectsen 1968
T. 24). C3. 

GN 3: Glasperler, 2 stk., skiveformede: blå (1),
orange (1).

GN 4a: Pincet af bronze, 7,2 cm lang med 0,6
cm brede læber. På pincettens bredsider ses
tværgående, fin stregornamentik og facettering.
I den øsken, som afslutter stykket opadtil, sid-
der en bronzering med en diameter på 1,4 cm.
Heri sidder bronzegenstand GN 4c.

GN 4b: Øreske af bronze, mindst 6,8 cm lang
og smal med lille, let udvidet skeblad i den ene
ende, i bagenden oprullet i en simpel ring.
Umiddelbart over bladet ses tre smalle tvær-
streger på forsiden. Nær øjet ses tre lignende
stregbundter; mellem to af disse er kanten af-
faset i hak. 

GN 4c: Nål? af bronze. Siddende i ringen på
GN 4a sad en anden, fragmenteret og spinkel
bronzering med en diameter på ca. 0,9 cm. I
denne sidder et ca. 1 cm langt fragment af en
bronzegenstand, der bagtil afsluttes i et op-
rullet øje. Stykket har fladt, rektangulært
tværsnit. Evt. fragment af nål eller øreske (dog
ikke GN 4b)?  

GN 5: Saks, oprindeligt ca. 24 cm lang, her-
af udgør de 2,4 cm brede blade 11,4 cm. Bla-
denes ryg er konveks, æggen lige (Knaack 1978
T. 1b).

GN 6a: Kniv T. 3. Bevaret i 5,5 cm længde,
men ca. 1 cm af odden mangler. Bladet er sva-
jet, og skaftet rullet op i en spiral (Norling-
Christensen 1954 T. 3,6). Bladets bredde ca.
1,5 cm, tykkelsen 0,3 cm.

GN 6b: Kniv T. 2a. Bevaret længde 8,7 cm,
men odden mangler, så den oprindelige læng-
de kan anslås til ca. 10,5 cm. Bredde af blad 1,1
cm, tykkelse 0,5 cm.

GN 7:  Benkam? Tre jernnitter, mellem 0,8 og
1,2 cm lange, antagelig fra sammensat benkam.
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Lerkar, afpløjet omtrent til bugknækket og
meget sammentrykket. Ca. 10 cm nord for ur-
nen stod lerkar GP 1c. Der kunne ikke iagt-
tages klare nedgravningsspor omkring karrene,
der var nedsat direkte i undergrundsleret. Lidt
under karrenes bevarede overkant kunne det
konstateres, at der nord for GP 1c var et min-
dre fyldskifte, hvis sydlige afgrænsning ikke
blev fundet. Dette fyldskifte bestod af en ca.
60 cm lang og bred aftegning. 

Denne aftegning var 10 cm dyb med fyld
af brungult, leret sand, og bunden var flad.
Dette fyldskifte kan, hvis det overhovedet har
noget med de to lerkar at gøre, være rester af
en nedgravning til disse. En anden mulighed
er, at fyldskiftet kun har omfattet karret GP
1c, der ikke indeholdt brændte ben. I så fald
kunne dette anlæg tolkes som en lerkarde-
ponering eller evt. en lille jordfæstegrav, der
har været etableret senere end nedsættelsen af

karret GP 1a. Da karret GP 1c tilsyneladen-
de er lidt yngre end GP 1a og GP 1b, kan en
sådan tolkning ikke udelukkes.

Fylden i urnen GP 1a bestod af gråbrunt,
sandet ler, iblandet store mængder brændte
ben fra top til bund, men især koncentreret ved
bunden af karret i et ca. 6 cm tykt lag. I top-
pen af karret lå store skårflager fra karret GP
1b, hvis hank vendte mod øst. Inden i disse
skårflager lå to randskår, formodentlig fra kar-
ret GP 1a. Fylden i karret GP 1c bestod fra top
til bund af gråbrunt, leret sand uden brænd-
te ben.

GP

Gravklynge: 1
Type: Urnegrav 
(med bikar?/lerkardeponering?
Bevaringskategori: 2
Datering: B2-C
AOT-værdi: 1         

GP

GP med urne GP 1a i fladen fra syd. 
Foto: Charlotta M. Lindblom. 

GP med urne GP 1a og lerkar GP 1b frilagt fra øst.
Foto: Charlotta M. Lindblom. 

GP. Udgravning af urne GP 1a med skår-
flager fra GP 1c. Foto: Mogens Bo Henriksen.  

GP med urne GP 1a i snit fra syd. 
Foto: Charlotta M. Lindblom. 

GP med urne GP 1a og lerkar GP 1b frilagt fra vest.
Charlotta M. Lindblom. 
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Fund 
GP 1a: Urne, som ved afdækningen var bevaret
i indtil 15 cm’s højde svarende til omkring el-
ler måske endda lidt under bugknækket. Her
havde karret en diameter på ca. 45 cm, og det
har således været meget stort. Godset er tykt
og groftmagret, men meget smuldrende, så der
kan ikke udledes meget om form og orna-
mentik. Korpus har været treleddet, og ran-
den antagelig lodret, men randlæbens ud-
formning kendes ikke. På et par sideskår sid-
der rester af en X-formet hank med ekstremt
udsvajede fæsteender. Et par skår viser, at kar-
ret har haft mindst en bukkel med en diame-
ter på ca. 6 cm. På karrets overdel har der end-
videre været to bælter med skiftevis skråtstil-
lede, smalle furebundter, som opad og ned-
ad er afgrænset af to smalle, vandrette furer. B.

GP 1b: Lerkarskår, ca. 30 indtil 10 cm store
skår af tyndvægget, fintmagret, sekundært
brændt hankekar. Knap halvdelen af karret er
til stede. Karrets korpus er let fladtrykt kug-
leformet, og herpå er en kort, let udadfalden-
de og ufortykket rand. Fra bugknækket til
øverst på skulderen sidder en let X-formet
hank med affasede kanter og trapezoidt tværs-
nit. Skårene stammer langt overvejende fra kar-
rets overdel; en enkelt skårflage viser dog, at
overgangen fra bund til side har været ret dif-
fus. Ca. 4 cm fra hankens ene side ses en cir-

228

Fyldbeskrivelse
1)  Brungult, leret sand. Nedgravning til
lerkar? 
2)  Spættet, gulbrunt til brunt ler. Under-
grund. 
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kulær grube med let forhøjet midterparti; an-
tagelig har tilsvarende gruber siddet på den an-
den side af hanken såvel som under denne.
Med udgangspunkt i den bevarede grube
forløber tre smalle dobbeltfurer horisontalt
omkring karrets overdel, således at det nederste
sæt fortsætter under gruben, hvor det antagelig
har strakt sig til en nu manglende grube her.
Mellem de to øverste sæt ses skiftevis skråt-
stillede furebundter; det samme hænger under
det nederste sæt. Højde: ca. 10,7 cm. Rand-
diameter: 12 cm. Bunddiameter: 6 cm. Vægt:
252 gram. B2.

GP 1c: Lerkar, treleddet og uornamenteret (Al-
brectsen 1968 T. 13). Karret er groftmagret, let
skævt og muligvis let sekundært brændt.
Bunden er let optrukket, eller måske blot ure-
gelmæssig. Det afrundede bugknæk sidder om-
trent midt på karsiden. Halsen er ufortykket,
og den lige afskårne randlæbe er udadfalden-
de. Højde: 10,2 cm. Randdiameter: 13,0 cm.
Bugdiameter: 13,9 cm. Bunddiameter: 7,0. C1.

Øvrige 
Brændte ben, 2655 gram, svagt til moderat
brændt, fra voksen mand (adultus). På trods
af usædvanlig stor benmængde kan der ikke
påvises mere end et individ. 
Dyreknogler. 
Trækul, 19 gram. 

GP 1c. Lerkar. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Cirkulært fyldskifte, bestående af mørk grå-
brunt, trækulspættet, sandet ler. Anlægget var
nedgravet i erosionslaget. Nord-syd 55 cm,
øst-vest 50 cm. 

Nedgravningen var en 14 cm dyb grube
med afrundede kanter og bund og med fyld
som i fladen. I den østlige halvdel fremkom et
par skår. 

GQ

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav?
Bevaringskategori: 2
Datering: Ældre jernalder
AOT-værdi: 1       

GQ

Fyldbeskrivelse 
1)  Mørk gulbrunt, trækulspættet og sandet ler. 
2)  Brungult, sandet ler, erosionslag?
3)  Ler. Undergrund. 

GQ i fladen fra nord. Foto: Ole Lass Jensen. 

GQ i snit fra øst. Foto: Ole Lass Jensen.
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Fund 
GQ 1: Lerkarskår, to indtil 2,5 cm store si-
deskår af kraftigt sekundært brændt, tynd-
vægget og fintmagret kar. På indersiden ses
madskorpe. Vægt: 5 gram. 

Øvrige 
Trækul, 16 gram.

230
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Lidt uregelmæssigt, rundovalt fyldskifte, øst-
vest 74 cm, nord-syd 59 cm. I fyldskiftets vest-
lige del havde den middelalderlige eller yngre
grøft HR forårsaget en overfladisk forstyrrelse.
I overfladen var fylden gråbrun, sandet med
pletter af mørkgråt, trækulholdigt sand. Ca.
2 cm under overfladen blev fylden næsten ho-
mogen mørkgrå med få pletter af gråbrunt
sand. I fylden sås spredte småstykker af
brændte ben.

Nedgravningen var indtil ca. 15 cm dyb
med skrå sider og nogenlunde flad bund. Fyl-
den svarede til fladens. Der fandtes enkelte
spredte lerkarskår i fylden. I nedgravningens
østlige del fandtes flere skår fra samme lille kar
(GR 1). I fyldskiftets overflade fandtes tre frag-
menter af jernfibula GR 2. I fyldens nedre del
fandtes en dårligt bevaret kniv GR 5a, mens
ildstål GR 4 fandtes i den sydvestlige del.
Overalt i fylden sås små, spredte stumper
brændte ben.

GR
Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C1
AOT-værdi: 6

GR

Fyldbeskrivelse
1) Gråbrunt, leret sand med partier af
trækulholdigt sand og spredte småstykker
af brændt ben.
2) Forstyrrelse = grøft HR.
3) Leret sand. Undergrund.
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GR i fladen fra nord. Den lyse aftegning i toppen
er den yngre grøft HR. Foto: Ole Lass Jensen.

GR i snit fra nord. Foto: Ole Lass Jensen.
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232

Fund 
GR 1: Lerkarskår, ca. 30 indtil 8 cm store, men
for hovedpartens vedkommende langt mindre,
skår af tyndvægget, finmagret, treleddet han-
kekop (Albrectsen 1968 T. 3). Skårene, der er
sekundært til kraftigt sekundært brændt, sy-
nes især at stamme fra karrets overdel; fra bun-
den er kun et enkelt lille skår. Bugknækket er
afrundet, og halsen er kort, lodret og tynd. Fra
overgangen hals/skulder til bugknækket sid-
der en båndformet hank med afrundet rek-
tangulært tværsnit. Der ses ingen ornamentik
på skårene, men dette kan muligvis skyldes den
sekundære ildpåvirkning. Randdiameter: 10
cm. Vægt: 174 gram. C1.

GR 2: Fibula af jern, 2,9 cm lang fibula med
armbrøstkonstruktion. Spiralarmen er 1,7
cm lang, og der er 3-4 vindinger på hver side
af bøjlen, der har rombisk tværsnit (Almgren
1923 gr. VII Ser 1b; Albrectsen 1968 T. 5;
Schulte 2006:75 nr. 3). C1.

GR 3: Remspænde af jern, rektangulært,
med bevaret torn. Rammens tværsnit er nær-
mest trekantet. 2,7 x 2,0 cm (Madyda-Legut-
ko 1986 T. G 7). B-C.

GR 4: Ildstål af jern, 9 cm lang. Tværsnit i den
ene ende cirkulært, midt på kvadratisk og i den
anden ende rektangulært. På midten 0,6 cm tyk
(Ilkjær 1993a:242ff).

GR 5a: Kniv T. 1 eller 2. 5,3 cm langt od-
fragment og dele af angel fra spinkel kniv, mu-
ligvis med ret ryg. Bladets bredde 0,7 cm, tyk-
kelse 0,3 cm. Nedlagt som fragment. 

GR 5b: Knivskedebeslag af jern, 3,5 cm langt
fragment af kantblik med U-formet tværsnit.

GR 6: Benkam, meget lille fragment af tre-
lagskam.  

Øvrige 
Brændte ben, 24 gram, kraftig brændt, fra
menneske. Ingen oplysninger om køn eller al-
dersgruppe mulig. 
Trækul, 77 gram. Ved gennemgang heraf er der
påvist plantedele fra knoldet draphavre (Arrhe-
natherum elatius ssp. bulbosum). 
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Diffust, uregelmæssigt cirkulært fyldskifte,
nordnordvest-sydsydøst indtil ca. 170 cm, øst-
vest indtil ca. 125 cm. I fladen meget diffust
mod GT. Fylden bestod af mørk gråbrunt, le-
ret sand med flere sten, stedvis med partier af
mere sort materiale. Spredt i fylden lå enkel-
te stumper af keramik og brændte ben. 

GS

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 2
Datering: (B2)-C1 (ældre end GT?)
AOT-værdi: 6         

GS

GS og GT i fladen fra vest. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

GS og GT i snit fra vest. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

GS i snit fra vest. Foto: Mogens Bo Henriksen.

Indtil ca. 33 cm dyb, uregelmæssig, ke-
delformet nedgravning med gråbrunt, sandet
fyld med ganske få spredte stykker brændt ben
og keramik. I grubens centrale del fandtes et
lille, helt opløst stykke bronze, antagelig en
smelteklump (GS 5). Anlægget var meget dif-
fust afgrænset mod GT, men da der ikke i fyl-
den mod syd optrådte spor af GT’s gravfyld,
kan det formodes, at GS er ældst. 
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Fyldbeskrivelse 
1)  Mørk gråbrunt, let leret sand. 
3)  Leret sand. Undergrund. 
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Fyldbeskrivelse 
1)  Mørk gråbrunt, let leret sand. 
3)  Leret sand. Undergrund. 
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Fund 
GS 1a: Lerkarskår, otte indtil 5 cm store, men
især mindre skår af tyndvægget, fintmagret kar,
antagelig treleddet. På det største skår ses det,
at karret på skulderen har haft fire parallelle,
smalle og horisontale furer, og både over og
under disse ses skiftevis skråtstillede fure-
bundter. Enkelte af skårene virker sekundært
ildpåvirkede. Vægt: 26 gram. (B2)-C1.

GS 1b: Lerkarskår, et 2 cm stort og sekundært
brændt tykvægget, fintmagret lerkarskår.
Vægt: 2 gram. 

GS 2: Spillebrik af ben, halvkugleformet og
fragmenteret. 1,6 cm i diameter og 0,4 cm høj. 

GS 3: Benkam, fragment af dækplade fra sam-
mensat benkam med to koncentriske ringe og
midterpunkt (Ilkjær 1993a:272 motiv 6).

GS 4: Smelteklump af guld. Lille amorf
klump, 0,5 cm i diameter. Vægt: 0,2 gram. 

GS 5: Smelteklump? af bronze, lidt helt op-
løste bronzesmuler. 

GS 6: Nitte? Lille ubestemmelig jerngenstand.
Fra GS eller GT, snarest sidstnævnte (se den-
ne): Glasperle, skiveformet, bordeaux, og
ildpåvirket.

Øvrige 
Brændte ben, 16 gram, kraftigt brændt, fra
voksent (ældre?) individ. 
Trækul, 50 gram, heraf er 100 stk. vedbestemt: 
Pil (Salix sp.): 1 stk. fra ung stamme.
Hassel (Corylus avellana): 81 stk., antagelig
mindre kæppe, enkelte med kollapset ved. 
Birk (Betula sp.): 2 stk. fra unge stammer.
Bøg (Fagus silvatica): 5 stk. fra unge stammer
og grene, dog ikke helt små grene.
Lind (Tilia sp.): 11 stk. fra yngre stammer.
Ildskørnet flint, 6 stk., største stykke 1,4 cm.
Vægt: 2 gram.  
Afslag. 

GS 2. Benspillebrik med drejespor. 
Foto: Jørgen Nielsen. 

GS 4. Guldsmelteklump. 
Foto: Jørgen Nielsen.  
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Næsten cirkulært, nogenlunde velafgrænset
fyldskifte, ca. 120 cm i diameter. Fylden ho-
vedsageligt mørk gråbrunt, leret sand med lidt
indblanding af undergrundsmateriale. Centralt
og vestligt i graven fandtes en koncentration
af gråbrunt til sort, stærkt trækulspættet, le-
ret sand med keramik og brændte ben. 

GT

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C1, yngre end GS?
AOT-værdi: 7   

GT

Fyldbeskrivelse
1)  Mørk gråbrunt, let leret sand. 
2)  Gråbrunt til sort, stærkt trækulspættet,
leret sand. 
3)  Leret sand. Undergrund. 

Indtil ca. 27 cm dyb, fladbundet ned-
gravning med fyld bestående af gråsort til sort,
trækulholdigt, leret sand flankeret af en dif-
fus sandbræmme. Spredt i fyldens centrale,
trækulholdige del fremkom keramik, brænd-
te ben og jerngenstande. Dette område må op-
fattes som selve graven. 

GT med skårsamling; vestlige del delvis tømt.
Foto: Charlotta M. Lindblom. 

GT i snit fra vest. Foto: Mogens Bo Henriksen.
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Fund 
GT 1a: Lerkarskår, ca. 20 indtil 9,5 cm store,
meget kraftigt sekundært brændte og til dels
forvredne skår af tyndvægget, fintmagret
hankekar (Albrectsen 1968 T. 3). Skår fra hele
karret er til stede. Bugknækket på det trele-
dede kar er forholdsvis skarp, halsen kort,
ufortykket og ganske svagt udadfaldende. En
forholdsvis stor, båndformet hank med let ud-
videde fæsteender er fastgjort fra bugknæk-
ket til kort under halsen; denne har afrundet,
rektangulært tværsnit. Øverst på skulderen er
tre smalle, vandrette furer, og herunder ses ned
mod bugen skiftevis skråtstillede, smalle fu-
rebundter. Muligvis afsluttes bæltet nedadtil
af en vandret fure. I hvert fald på den ene side
af hanken har der været en halvbueformet ræk-
ke af indtrykte gruber, og tilsvarende gruber
har tilsyneladende været anbragt mellem fu-
rebundterne yderligere et par steder. En fuld-
stændig afklaring heraf vanskeliggøres dog af,
at overfladen er præget af den sekundære
brænding. Højde: Ca. 9,7 cm. Randdiameter:
10 cm. Bunddiameter: Ca. 8 cm. Vægt: 326
gram. C1.

GT 1b: Lerkarskår, ca. 10 indtil 13 cm store
skår af tykvægget, groftmagret og delvis se-
kundært brændt hankekar; dele fra hele kar-
ret er til stede. Korpus er treleddet med me-
get kort, lodret og ufortykket rand (nærmest
Albrectsen 1968 T. 3). Fra det afrundede
bugknæk til tæt under randen sidder en
båndformet hank med afrundet, rektangulært
tværsnit. Omkring nedre hankefæste ses tre
groft indtrykte gruber. Randdiameter: Ca. 14
cm. Bunddiameter: 7 cm. Vægt: 300 gram. C1.

GT 2: Fibula af bronze, 2,0 cm langt og let ild-
påvirket fragment af 1,0 cm bred bøjle (Alm-
gren 1923 gr. V ser. 11 eller gr. VII ser. 2). B2-
C1.

GT 3: Jernkam, 3,0 x 2,8 cm stort fragment af
tandpartiet. Hertil foreligger et mindre styk-
ke. Der er så lidt bevaret af stykket, at det kun
kan konstateres, at kammen har haft fem tæn-
der pr. cm. 

GT 4: Glasperle, skiveformet, blåsort. Hertil
skiveformet, bordeaux og ildpåvirket perle, der
dog kan være fra GS. 
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Fund 
GT 1a: Lerkarskår, ca. 20 indtil 9,5 cm store,
meget kraftigt sekundært brændte og til dels
forvredne skår af tyndvægget, fintmagret
hankekar (Albrectsen 1968 T. 3). Skår fra hele
karret er til stede. Bugknækket på det trele-
dede kar er forholdsvis skarp, halsen kort,
ufortykket og ganske svagt udadfaldende. En
forholdsvis stor, båndformet hank med let ud-
videde fæsteender er fastgjort fra bugknæk-
ket til kort under halsen; denne har afrundet,
rektangulært tværsnit. Øverst på skulderen er
tre smalle, vandrette furer, og herunder ses ned
mod bugen skiftevis skråtstillede, smalle fu-
rebundter. Muligvis afsluttes bæltet nedadtil
af en vandret fure. I hvert fald på den ene side
af hanken har der været en halvbueformet ræk-
ke af indtrykte gruber, og tilsvarende gruber
har tilsyneladende været anbragt mellem fu-
rebundterne yderligere et par steder. En fuld-
stændig afklaring heraf vanskeliggøres dog af,
at overfladen er præget af den sekundære
brænding. Højde: Ca. 9,7 cm. Randdiameter:
10 cm. Bunddiameter: Ca. 8 cm. Vægt: 326
gram. C1.

GT 1b: Lerkarskår, ca. 10 indtil 13 cm store
skår af tykvægget, groftmagret og delvis se-
kundært brændt hankekar; dele fra hele kar-
ret er til stede. Korpus er treleddet med me-
get kort, lodret og ufortykket rand (nærmest
Albrectsen 1968 T. 3). Fra det afrundede
bugknæk til tæt under randen sidder en
båndformet hank med afrundet, rektangulært
tværsnit. Omkring nedre hankefæste ses tre
groft indtrykte gruber. Randdiameter: Ca. 14
cm. Bunddiameter: 7 cm. Vægt: 300 gram. C1.

GT 2: Fibula af bronze, 2,0 cm langt og let ild-
påvirket fragment af 1,0 cm bred bøjle (Alm-
gren 1923 gr. V ser. 11 eller gr. VII ser. 2). B2-
C1.

GT 3: Jernkam, 3,0 x 2,8 cm stort fragment af
tandpartiet. Hertil foreligger et mindre styk-
ke. Der er så lidt bevaret af stykket, at det kun
kan konstateres, at kammen har haft fem tæn-
der pr. cm. 

GT 4: Glasperle, skiveformet, blåsort. Hertil
skiveformet, bordeaux og ildpåvirket perle, der
dog kan være fra GS. 
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GT 5: Kniv T. 2b. Tre ikke sammenhængen-
de fragmenter af kniv med afsat angel. Knivens
samlede længde: mindst 11,5 cm. Bladets
bredde 1,8 cm, tykkelsen 0,3 cm. Muligvis ned-
lagt som fragmenter. 

GT 6: Smelteklump af sølv, 1,5 cm i diameter.
Vægt: 2,9 gram.

GT 7: Benkam, meget små fragmenter af tre-
lagskam med jernnitte. På flere stykker ses
spinkelt indridset stregornamentik, muligvis
i form af skrå rillebundter og koncentriske
cirkler (Ilkjær 1990a 272 motiv 5). 

Øvrige 
Brændte ben, 192 gram, moderat til kraftigt
brændt, fra voksent (ældre) individ. 
Trækul, 224 g. 
Ildskørnet flint, 2 stk. Største stykke 1,9 cm.
Vægt: 2 gram.  

GT 6. Sølvsmelteklump. 
Foto: Jørgen Nielsen.  
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Omtrent cirkulært fyldskifte, ca. 83 cm i dia-
meter. Centralt i fyldskiftet var en noget dif-
fus, rundoval plamage med sortgrå, trækul-
holdig, sandet fyld. Denne var ca. 45 cm i dia-
meter. 

Noget uregelmæssig nedgravning med
nærmest lodrette kanter og ujævn bund, ind-
til 14 cm dyb. Øverst i gravgruben var fylden
sortgrå, sandet trækulholdig med pletter af
brunt, sandet ler. Herunder fulgte en mere ho-
mogen, sortgrå, sandet fyld. I fyldskiftets cen-
trale del fremkom en mindre samling lerkar-
skår. I den homogene, sortgrå fyld fandtes
nogle få, brændte benstykker. 

Fund 
GU 1a: Lerkarskår, et 5 cm stort sideskår fra
fintmagret og kraftigt sekundært brændt han-
kekar. Karrets form lader sig ikke rekon-
struere; der ses blot rester af et hankefæste fra
en hank med ovalt tværsnit. Vægt: 15 gram.
B-C.

GU 1b: Lerkarskår, et 5 cm stort bugskår fra
antagelig treleddet kar med forholdsvis skarpt
bugknæk. Karret er tyndvægget og fintmag-
ret og kraftigt sekundært brændt. Vægt: 8
gram. C1?

GU 1a eller GU 1b: Ca. 10 indtil 7 cm store,
kraftigt sekundært brændte skår, som ikke med
sikkerhed kan knyttes til et bestemt af oven-
nævnte kar. Vægt: 127 gram.

Øvrige 
Brændte ben, 2 gram, kraftigt brændt, ingen
oplysninger mulige. 
Trækul, 25 gram.

GU

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C1?
AOT-værdi: 1     

GU Fyldbeskrivelse 
1)  Sortgråt, trækulholdigt sand. Gravgru-
be, opfyldningslag. 
2)  Brunt sand med plamager af (4). Del af
gravgrube? 
3)  Sortgråt, trækulholdigt sand med få,
spredte småstykker af brændt ben. Grav-
grube, bundlag. 
4)  Gult, lerholdigt sand, nedefter rent ler.
Undergrund. 
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GU i fladen fra syd. Foto: Ole Lass Jensen. 

GU i snit fra syd. Foto: Ole Lass Jensen. 
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Omtrent cirkulært fyldskifte, ca. 83 cm i dia-
meter. Centralt i fyldskiftet var en noget dif-
fus, rundoval plamage med sortgrå, trækul-
holdig, sandet fyld. Denne var ca. 45 cm i dia-
meter. 

Noget uregelmæssig nedgravning med
nærmest lodrette kanter og ujævn bund, ind-
til 14 cm dyb. Øverst i gravgruben var fylden
sortgrå, sandet trækulholdig med pletter af
brunt, sandet ler. Herunder fulgte en mere ho-
mogen, sortgrå, sandet fyld. I fyldskiftets cen-
trale del fremkom en mindre samling lerkar-
skår. I den homogene, sortgrå fyld fandtes
nogle få, brændte benstykker. 

Fund 
GU 1a: Lerkarskår, et 5 cm stort sideskår fra
fintmagret og kraftigt sekundært brændt han-
kekar. Karrets form lader sig ikke rekon-
struere; der ses blot rester af et hankefæste fra
en hank med ovalt tværsnit. Vægt: 15 gram.
B-C.

GU 1b: Lerkarskår, et 5 cm stort bugskår fra
antagelig treleddet kar med forholdsvis skarpt
bugknæk. Karret er tyndvægget og fintmag-
ret og kraftigt sekundært brændt. Vægt: 8
gram. C1?

GU 1a eller GU 1b: Ca. 10 indtil 7 cm store,
kraftigt sekundært brændte skår, som ikke med
sikkerhed kan knyttes til et bestemt af oven-
nævnte kar. Vægt: 127 gram.

Øvrige 
Brændte ben, 2 gram, kraftigt brændt, ingen
oplysninger mulige. 
Trækul, 25 gram.

GU

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C1?
AOT-værdi: 1     

GU Fyldbeskrivelse 
1)  Sortgråt, trækulholdigt sand. Gravgru-
be, opfyldningslag. 
2)  Brunt sand med plamager af (4). Del af
gravgrube? 
3)  Sortgråt, trækulholdigt sand med få,
spredte småstykker af brændt ben. Grav-
grube, bundlag. 
4)  Gult, lerholdigt sand, nedefter rent ler.
Undergrund. 
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GU i fladen fra syd. Foto: Ole Lass Jensen. 

GU i snit fra syd. Foto: Ole Lass Jensen. 
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241

Ovalt fyldskifte, nordvest-sydøst 103 cm, syd-
vest-nordøst 70 cm. Spættet fyld bestående af
brunt, lerblandet sand og gråsort, trækulhol-
digt, lerblandet sand.

Indtil 7 cm dyb nedgravning med fyld som
i fladen. Fylden indeholdt en halv snes stør-
re trækulstykker. Derudover kun et enkelt, lil-
le, ukarakteristisk lerkarskår. Der blev ikke
iagttaget spor af brændte ben.

Fund 
GW 1a: Lerkarskår, et 2,5 cm stort sideskår af
tykvægget, fintmagret og let sekundært ild-
påvirket lerkar. Vægt: 3 gram.

GW 1b:Lerkarskår, et 2 cm stort sideskår af
tyndvægget, fintmagret og sekundært brændt
lerkar, næppe samme som GW 1a. Vægt: 2
gram.  

Øvrige 
Trækul, 44 gram.

GW

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav?
Bevaringskategori: 3
Datering: Ældre jernalder
AOT-værdi: 1    

GW

Fyldbeskrivelse 
1)  Spættet, brunt til gråsort, trækulholdigt
og leret sand. 
2)  Gult, sandet ler. Undergrund. 

1 : 20

N

Niv. 1

312

311 307

1 : 20
Snit

300

Ø V 

300

 V 

300

  

Snit

Ø 

300

   

 201 :1 : 20

GW i fladen fra syd. Foto: Ole Lass Jensen. 
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Langovalt fyldskifte, nord-syd 145 cm, øst-
vest 110 cm. Længst mod syd i anlægget af-
tegnede selve graven sig som et cirkulært fyld-
skifte, ca. 60 cm i diameter. Det cirkulære fyld-
skifte indeholdt gråbrunt, sandet fyld med ke-
ramik. 

Gravgruben var en fladbundet nedgrav-
ning, indtil ca. 12 cm dyb med fyld som i fla-
den, flad bund og skrånende sider. 

Fund 
GX 1a: Lerkarskår, ca. 10 indtil 5 cm store,
men hovedsageligt mindre skår af meget
tyndvægget og fintmagret, sortbrændt kar med
kort, lodret og ufortykket rand. Karret er næp-
pe sekundært brændt. Overfladen er glittet i
et omfang, så den fremtræder glinsende og
nærmest fedtet. Vægt: 41 gram. C, at dømme
ud fra overfladebehandlingen snarest perio-
dens slutning.

GX 1b: Lerkarskår, et 2 cm stort sideskår af
tykvægget, fintmagret og meget kraftigt se-
kundært brændt kar. Vægt: 2 gram. 

GX 1c: Lerkarskår, et 2 cm stort sideskår af
tykvægget, fintmagret og vist ikke sekundært
brændt kar, ej med sikkerhed identisk med GX
1b. Vægt: 2 gram. 

GX

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3?
AOT-værdi: 1      

GX
Fyldbeskrivelse 
1)  Mørk gråbrunt sand. Heri keramik og
brændte ben. Gravgrube. 
2)  Brungult til gråbrunt sand. Evt. ero-
sionslag?
3)  Nedsivning fra lag (1). 
4)  Sand. Undergrund. 
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GX i fladen fra øst. Foto: Charlotta M. Lindblom. 

Øvrige 
Brændte ben, 24 gram, moderat brændt,
sandsynligvis fra voksent individ. Usikkert
køn og aldersgruppe. 
Trækul, 6 gram.
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Langovalt fyldskifte, nord-syd 145 cm, øst-
vest 110 cm. Længst mod syd i anlægget af-
tegnede selve graven sig som et cirkulært fyld-
skifte, ca. 60 cm i diameter. Det cirkulære fyld-
skifte indeholdt gråbrunt, sandet fyld med ke-
ramik. 

Gravgruben var en fladbundet nedgrav-
ning, indtil ca. 12 cm dyb med fyld som i fla-
den, flad bund og skrånende sider. 

Fund 
GX 1a: Lerkarskår, ca. 10 indtil 5 cm store,
men hovedsageligt mindre skår af meget
tyndvægget og fintmagret, sortbrændt kar med
kort, lodret og ufortykket rand. Karret er næp-
pe sekundært brændt. Overfladen er glittet i
et omfang, så den fremtræder glinsende og
nærmest fedtet. Vægt: 41 gram. C, at dømme
ud fra overfladebehandlingen snarest perio-
dens slutning.

GX 1b: Lerkarskår, et 2 cm stort sideskår af
tykvægget, fintmagret og meget kraftigt se-
kundært brændt kar. Vægt: 2 gram. 

GX 1c: Lerkarskår, et 2 cm stort sideskår af
tykvægget, fintmagret og vist ikke sekundært
brændt kar, ej med sikkerhed identisk med GX
1b. Vægt: 2 gram. 

GX

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3?
AOT-værdi: 1      

GX
Fyldbeskrivelse 
1)  Mørk gråbrunt sand. Heri keramik og
brændte ben. Gravgrube. 
2)  Brungult til gråbrunt sand. Evt. ero-
sionslag?
3)  Nedsivning fra lag (1). 
4)  Sand. Undergrund. 
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GX i fladen fra øst. Foto: Charlotta M. Lindblom. 

Øvrige 
Brændte ben, 24 gram, moderat brændt,
sandsynligvis fra voksent individ. Usikkert
køn og aldersgruppe. 
Trækul, 6 gram.
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Rundagtigt fyldskifte, ca. 140 cm i diameter.
Centralt i fyldskiftet var fylden sortgrå, san-
det og trækulholdig. I periferien bestod fyl-
den af brunt sand. 

Indtil 16 cm dyb nedgravning med flad
bund og skrå til lodrette sider. Fylden svare-
de til fladens. Anlægget indeholdt enkelte
spredte trækulstykker, et ukarakteristisk ler-
karskår og et flintafslag. Anlægget skar gru-
ben HB og er stratigrafisk yngre end denne.

Fund
GY 1: Lerkarskår, et 3,5 cm stort, tykvægget,
groftmagret og let sekundært brændt sideskår.
Vægt: 7 gram.

GY

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav?
Bevaringskategori: 2
Datering: Ældre jernalder?
AOT-værdi: 1           

GY

Fyldbeskrivelse 
1)  Sortgråt sand med trækul.
2)  Brunt sand med partier af (1). 
3)  Lyst gult sand, antagelig dyregang. 
4)  Brunt sand = grube HB. 
5)  Gult sand. Undergrund. 

GY i fladen fra nordvest; i baggrunden gruben HB.
Foto: Ole Lass Jensen. 
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Øvrige 
Brændte ben, 1 gram, moderat brændt kra-
niefragment, sandsynligvis fra yngre individ
(juvenis). 
Trækul, 34 gram.
Hasselnød (Corylus avellana), fragment af for-
kullet skal. 
Afslag. 
Lerkarskår, glaseret, recent. Utvivlsomt se-
kundær indblanding.
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Rundovalt, noget diffust fyldskifte, nedgravet
i erosionslaget. Nord-syd ca. 80 cm, øst-vest
ca. 73 cm. Fylden hovedsageligt kulsort,
spættet, sandet ler med trækul, brændte ben
og enkelte skår i fladen. 

Indtil 20 cm dyb med flad, uregelmæssig
og noget diffus bund og fyld som i fladen. Ho-
vedsageligt centralt i graven lå store mængder
keramik, dog næsten udelukkende i ét lag. Skår
af to kar var blandet rundt mellem hinanden.
Fylden var iblandet en del ret store trækul-
stykker og dårligt bevarede brændte ben. Syd-
vestligt i graven lå kniven GÆ 4 med anglen
mod sydøst. 

GÆ

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C1 (yngre end GÅ?)
AOT-værdi: 5 (6)            

GÆ

HA, GÆ, GØ og GÅ i fladen fra øst. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

GÆ i snit fra nordvest. 
Foto: Mogens Bo Henriksen.

GÆ. Nordøstlige halvdel delvis tømt. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

GÆ. Keramiksamling i sydlige halvdel. 
Foto: Mogens Bo Henriksen.
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Rundovalt, noget diffust fyldskifte, nedgravet
i erosionslaget. Nord-syd ca. 80 cm, øst-vest
ca. 73 cm. Fylden hovedsageligt kulsort,
spættet, sandet ler med trækul, brændte ben
og enkelte skår i fladen. 

Indtil 20 cm dyb med flad, uregelmæssig
og noget diffus bund og fyld som i fladen. Ho-
vedsageligt centralt i graven lå store mængder
keramik, dog næsten udelukkende i ét lag. Skår
af to kar var blandet rundt mellem hinanden.
Fylden var iblandet en del ret store trækul-
stykker og dårligt bevarede brændte ben. Syd-
vestligt i graven lå kniven GÆ 4 med anglen
mod sydøst. 

GÆ

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C1 (yngre end GÅ?)
AOT-værdi: 5 (6)            

GÆ

HA, GÆ, GØ og GÅ i fladen fra øst. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

GÆ i snit fra nordvest. 
Foto: Mogens Bo Henriksen.

GÆ. Nordøstlige halvdel delvis tømt. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

GÆ. Keramiksamling i sydlige halvdel. 
Foto: Mogens Bo Henriksen.
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Fund 
GÆ 1a: Lerkarskår, ca. 50 indtil 10 cm store, men ge-
nerelt langt mindre, skår af tyndvægget, firleddet han-
kekar (Albrectsen 1968 T. 10). Karret er tyndvægget,
fintmagret og meget kraftigt sekundært brændt; nog-
le skår er således skævvredne. Skår fra hele karret er
til stede, især er randpartiet velrepræsenteret. Randen
er kort, lodret og ufortykket, og tæt herunder sidder
en skæv båndformet hank, hvis nedre fæste er place-
ret på det afrundede bugknæk. Hankens tværsnit er
linseformet. Tæt under randen ses to vandrette,
smalle furer, og herunder er skiftevis skråtstillede fu-
rebundter, der nedadtil omkring bugknækket afslut-
tes af en smal, vandret fure. Randdiameter: 12 cm.
Bunddiameter: 6 cm. Højde af standring: 2,5 cm. Vægt:
434 gram. C1. 

GÆ 1b: Lerkarskår, ca. 30 indtil 11 cm store skår af
sekundært brændt, tykvægget og groftmagret, enleddet
kar (Albrectsen 1968 T. 8). Skår fra hele karret er til
stede, således meget store dele af randpartiet i gene-
relt store skår. Ca. 1 cm under den ufortykkede rand
sidder en skæv, båndformet hank med let udvidede fæ-
steender og linseformet tværsnit. Ifølge O. Stilborg
indgår diatoméerholdigt ler i magringen. Randdia-
meter: 17 cm. Bunddiameter: Ca. 11 cm. Vægt: 910
gram. C1.

Fyldbeskrivelse 
1)  Spættet, hovedsageligt kulsort, sandet
ler med lerkarskår og trækul. Gravgrube. 
2)  Spættet, gråbrunt, sandet ler. Erosions-
lag. 
3)  Gult, sandet ler. Undergrund. 
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Knust bundskårflage fra helt bortpløjet urne.
Under skårene fandtes enkelte stumper af
brændt ben i dyregange.  

Gravklynge: 1
Type: Urnegrav?
Bevaringskategori: 3
Datering: Ældre jernalder
AOT-værdi: 1            

GØ

246

GÆ 2: Glasperle?, smeltet mørk grøn og trans-
parent glasklump. 

GÆ 3: Smelteklump af sølv, kuglerund, 0,2 cm
i diameter. Vægt: 0,1 gram. 

GÆ 4: Kniv T. 1b med let konveks ryg og
markant afsat angel. Længde 12,6 cm, heraf ud-
gør bladet 9,4 og anglen 3,2 cm. Bladets
bredde er 1,9 cm og tykkelsen 0,3 cm.

GÆ 5: Benkam, sammensat med jernnitter. På
dækpladen er fin stregornamentik, bl.a. en smal
fure langs ryggen. Nitterne har kvadratisk
tværsnit og en længde på 0,8 og 1,0 cm.   

(GÆ 6): Glasskår, 0,6 x 0,3 x 0,1 cm stort,
vandgrønt, ildpåvirket?

Øvrige 
Brændte ben, 19 gram, moderat brændt. 
Trækul, 271 gram. Ved gennemgang heraf er
der påvist plantedele fra knoldet draphavre
(Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum). 

GÆ 2. Glassmelteklumper. Foto: Jørgen Nielsen. 

GÆ 6. Glasskår. Foto: Jørgen Nielsen. 

Fund 
GØ 1: Urne, bundskårflage af tykvægget, fint-
magret kar, der højst er bevaret i 1 cm’s høj-
de.

Øvrige 
Brændte ben, 1 gram, kraftigt brændt. 
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GØ 1: Urne, bundskårflage af tykvægget, fint-
magret kar, der højst er bevaret i 1 cm’s høj-
de.

Øvrige 
Brændte ben, 1 gram, kraftigt brændt. 
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Afpløjet lerkar, der var nedsat i erosionslaget.
Der sås ingen klare nedgravningsspor uden om
karret.  

Fylden i karrets flade bestod af gråbrunt,
leret sand indeholdende en mængde brændte
ben iblandet en del trækulstumper. I lerkarrets
nordvestlige del lå smeltet glas og bronzebe-
slag. Ca. i midten af urnens overflade fremkom
nogle små bronzefragmenter og smeltet glas. 

GÅ

Gravklynge: 1
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: (B)-C (stratigrafisk ældre end GÆ?)
AOT-værdi: 3                

GÅ

Fyldbeskrivelse 
1)  Spættet, gråbrunt, sandet ler. Erosionslag. 
2)  Gult, sandet ler. Undergrund. 
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GÆ og GÅ i fladen fra nordvest. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

GÆ og GÅ i snit fra nordvest. 
Foto: Mogens Bo Henriksen.
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Fund 
GÅ 1a: Urne, underdel af lerkar, ved ud-
gravningen bevaret i indtil ca. 3 cm’s højde og
med en diameter på ca. 19 cm. Karret er i tyk-
vægget, fintmagret gods. På ydersiden ses lidt
sodspor. Bunddiameter: 12 cm. 

GÅ 1b: Lerkarskår, et 3,5 cm stort, tykvæg-
get og groftmagret lerkarskår, kraftigt se-
kundært brændt. Vægt: 4 gram. 

GÅ 2: Bronzeblik, antagelig fra kedel. Fem
stykker ca. 0,1 cm tykt bronzeblik, største
stykke 2,5 cm i diameter. Samlet vægt ca. 3
gram. Kun det ene stykke har kant; det har
nærmest ågformet omrids med en gennem-
boring i den ene vinge og en firkantet ud-
skæring midt på. En metalanalyse indikerer,
at fragmenterne kan stamme fra en Øst-
lands-kedel (jf. afsnit 5.9.3.1). 

GÅ 3: Glasperler, to eller flere polykrome glas-
perler, delvis sammensmeltede i en større
klump. Af identificerbare farver er hvid, rød
og blå. 

Øvrige 
Brændte ben, 270 gram, moderat brændt, fra
voksent individ. 
Trækul, under 1 gram.

GÅ 2. Bronzeblik fra kedel. Foto: Jørgen Nielsen. 

GÅ 3. Nedsmeltede polykrome glasperler. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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HA

Rundovalt, noget diffust fyldskifte, nedgravet
i erosionslaget. Fyldskiftet var i fladen diffust
mod brandpletgrav HE, der lå umiddelbart
syd herfor. Nord-syd 65 cm, øst-vest 70 cm.
Fylden bestod af spættet, gråbrunt og gråsort
til kulsort, sandet ler med trækul, brændte ben
og enkelte stumper af lerkarskår. 

Indtil ca. 35 cm dyb, kedelformet grav-
grube. Omkring gravgrubens centrale del
fandtes få cm over bunden spredte skår, næs-
ten uden undtagelse kun i et lag. I anlæggets
nordvestlige del fandtes en ødelagt fibula. An-
læggets relativt stratigrafiske forhold til HE
kunne ikke afklares med sikkerhed. 

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 1
Datering: (B)-C1
AOT-værdi: 4     

HA

HA i fladen fra øst. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

HA. Keramiksamling i nordlige halvdel. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

HA i snit fra vest. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

HA (tv.) og HB i snit fra vest. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Fund
HA 1a: Lerkarskår, indtil 6 cm store, kraftigt
sekundært brændte skår fra tyndvægget,
groftmagret, toleddet hankekar (nærmest Al-
brectsen 1968 T. 8). Karret har nærmest væ-
ret halvkugleformet med ufortykket rand; tæt
herunder er fastgjort en let X-formet hank
med linseformet tværsnit. Randdiameter: 16
cm. Vægt: Mindst 100 gram. (B)-C1. 

HA 1b: Lerkarskår, to indtil 3 cm store skår,
antagelig fra samme kar; begge er groftmag-
rede og sekundært brændte. Det ene er et
randskår, der stammer fra et mindre treleddet
kar med kort, tynd randlæbe, det andet er et
fragment af en vist let X-formet hank med
fladt, linseformet tværsnit. Det kan ikke helt
udelukkes, at hanken kan høre til HA 1a.
Vægt: 8 gram. C1?

250

Fyldbeskrivelse 
1)  Spættet, gråbrunt og gråsort til helt sort
sandet ler med trækul og lerkarskår. Grav-
grube, HA
2)  Gråsort, sandet ler med nogle trækul-
stumper og nister af brændt ben. Klart af-
grænset mod (1), men diffus mod (3). Anta-
gelig dyreforstyrrelse. 
3)  Spættet, mørk gråbrunt sand. Erosions-
lag.
4)  Spættet, gråbrunt til sortgråt, sandet ler
med trækul, enkelte lerkarskår og brændt
ben. Gravgrube, HE.
5)  Sandet ler. Undergrund. 
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HA 1c: Lerkarskår, et 3 cm stort fragment af
en groftmagret og sekundært brændt, pølse-
formet hank. Det kan ikke udelukkes, at
hanken hører til HA 1b. Vægt: 6 gram.

HA 1a, HA 1b eller HA 1c: Lerkarskår, ca. 20
indtil 7 cm store, men hovedsageligt mindre,
bund- og sideskår i tyndvægget, groftmagret
gods. Skårene antages at hidrøre fra HA 1a-
1c, men som følge af disse kars ensartede gods
kan ingen af skårene tilskrives et bestemt kar.
Vægt: 155 gram.

HA 1d: Lerkarskår, to indtil 4 cm store skår
af tyndvægget, fintmagret og sekundært
brændt kar. Vægt: 6 gram. 

HA 2: Fibula af bronze, to fragmenter fra ho-
veddelen af ubestemmelig, toleddet bronze-
fibula med kraftig bøjle med rektangulært
tværsnit. Også dele af spiralarmen er bevaret.
På bøjlen lige over spiralarmen ses tværgående
riller. 

HA 3: Glasperle?, hvid, opak og smeltet
glasklump.

HA 4: Jerntråd/-stift, ca. 1 cm lang og 0,2 cm
tyk.

Øvrige 
Brændte ben, 6 gram, moderat til kraftigt
brændt. 
Trækul, 398 gram, heraf er 100 stk. vedbestemt:
Hassel (Corylus avellana): 51 stk., antagelig fra
mindre kæppe, ellers ingen kommentarer.
Bøg (Fagus silvatica): 37 stk. fra unge stam-
mer og grene, dog ikke helt små grene.
Spidsløn (Acer sp.): 6 stk. fra unge stammer.
Lind (Tilia sp.): 6 stk. fra unge stammer.
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HC

Gravklynge: 2
Type: Jordfæstegrav
Bevaringskategori: 1
Datering: C3
AOT-værdi: 7            

HC

HC fra vest, niveau 3. 
Foto: Ole Lass Jensen.  

HC i fladen fra syd, niveau 1. 
Foto: Ole Lass Jensen. 

HC. Sammenfaldet lerkar HC 1b i lod. 
Foto: Ole Lass Jensen. 

HC fra vest, niveau 2. 
Foto: Ole Lass Jensen. 

HC 5a-b. Glas- og ravperler i præparat, niveau
1. Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Næsten rektangulært, diffust fyldskifte, nord-
syd ca. 220 cm, øst-vest 140 cm. Centralt fo-
rekom en fyld af brunt, lerblandet sand med
småsten og få spredte trækulnister. Næsten
hele vejen ned gennem fyldskiftet og spredt
over det meste af gravrummet lå i alt ca. 15 sten
med en størrelse på 15-37 cm, heriblandt et
stykke af en formodet neolitisk slibesten. Des-
uden sås flere stenspor med samme dimen-
sioner som stenene.

Gravgruben var indtil 30 cm dyb med flad
bund og let skrånende sider, der foroven var
meget diffust afgrænset mod undergrundsle-
ret. I de øverste 2-6 cm var fylden brunt, ler-
blandet sand. Nedefter bestod fylden af spæt-
tet, lyst til mellembrunt, stærkt lerblandet sand. 

Ved gravens sydende og 1-2 cm over
gravbunden stod lerkar HC 1a med en hæld-
ning på ca. 45 grader mod nord. Karret kan evt.
være faldet ned i graven efter at have stået på
et kistelåg. På gravbunden ca. 20 cm nordøst
for lerkar HC 1a og ganske tæt op ad ned-
gravningsgrænsen fandtes lerkar HC 1b.
Dette kar var trykket helt sammen ovenfra; så-
ledes lå karrets overdel direkte på bundskå-
rene. Selve karbunden stod direkte på grav-
grubens bund. 

1-2 cm over gravens bundlag og umid-
delbart syd for midten af gravrummet lå 146
perler fordelt på 109 af glas og 37 af rav. Dis-

se var fordelt over et område, der strakte sig
30 cm øst-vest og 20 cm nord-syd, nærmest
organiseret i tre klynger. Den største og tæt-
teste lå mod syd og strakte sig over ca. 19 x 7
cm; østligt i klyngen lå en stor, konisk ravperle
som midtpunkt i et symmetrisk opbygget per-
leforløb. I klyngen indgik lidt helt opløst jern,
og mod vest blev den afsluttet af et helt op-
løst bronzestykke (HC 2), der stammer fra en
fibula. Kun adskilt fra denne koncentration af
et ca. 2 cm bredt, fundtomt område lå nord
herfor en ca. 12 x 5 cm stor og ligeledes tæt
klynge. Ca. 5 cm vest for den store klynge lå
to mindre spredte klynger – og sammen med
disse lå sølvfingerring HC 3. Det er vanske-
ligt at rekonstruere kædens eller kædernes
oprindelige udformning, men der synes at
kunne udskilles nogle dobbeltrækkeforløb.
Perlerne i den sydlige og nordlige klynge ad-
skiller sig på flere punkter fra hinanden, så de
kan evt. have udgjort to separate kæder. Fin-
gerringen HC 3 og den mulige fibula HC 2
kan evt. have udgjort den nedre afslutning på
et eller flere kædeforløb. 

1-2 cm over bundlaget, midt for grav-
bundens østlige udkant og tæt op til denne, lå
en samling af mindst syv sæt sølvhægter og 
-maller. Størstedelen lå på en omtrent ret nord-
vest-sydøst-orienteret og ca. 9 cm lang linie;
de øvrige lå i et tilsvarende lineært forløb

parallelt hermed, forskudt ca. 5 cm mod
nordøst. 

Umiddelbart nord for gravbundens mid-
te lå kniv HC 6 direkte på gravens bund. Kni-
vens blad pegede mod nord, anglen mod syd.
Ved anglen sås rester af træ. I gravens syd-
vestlige del – ligeledes direkte ovenpå gravens
lerbund – lå en lille jerngenstand HC 7, mu-
ligvis spidsen af en nål. 

På gravbundens nordøstligste del lå et få
mm tykt lag af brungråt, lerblandet sand, klart
afgrænset fra den øvrige gravfyld. Muligvis er
der tale om spor af organisk materiale i form
af skind eller lignende.

Indblandet i fylden fandtes bearbejdet
flint, herunder en tværpil, en slibesten samt ler-
karskår, alt antagelig neolitisk. 

Der fandtes hverken spor af kiste eller lig,
men placeringen af perlekæden samt knivens
orientering antyder, at afdøde har ligget med
hovedet mod syd. Med største forsigtighed kan
perlernes fordeling tages til indtægt for, at af-
døde har ligget på venstre side med ryggen ud
mod gravens østvæg. I så fald har lerkarrene
været placeret neden for hovedet. Ved en så-
dan lejring af liget må sølvhægter og -maller
have siddet omkring ligets bælteregion, evt. på
dragtens ærmer; alternativt kan de have væ-
ret knyttet til en løstliggende beklædnings-
genstand. 

HC 5a-b. Præparat med hægter og maller. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

HC 5a-b. Glas- og ravperler i præparat, niveau
2. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

HC 5a-b. Glas- og ravperler i præparat, niveau 3.
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Fyldbeskrivelse 
1)  Brunt, leret sand, diffust mod (2). 
2)  Som (1), iblandet pletter af under-
grundsler. 
3)  Spættet, lyst til mellembrunt, meget le-
ret sand med mange mindre partier af un-
dergrundsler. Heri få, spredte trækulnister.
4) Gult ler. Undergrund. 
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1 : 4

N

Detail 

HC 3

HC 4

HC 2

Fund 
HC 1a: Lerkar, toleddet kar i groftmagret gods
(Albrectsen 1968 T. 47-48, dog uden hank).
Bunden er svagt afsat, overfladen glattet,
men ujævn. Randen er ufortykket og afrun-
det. Højde: 11,1 cm. Randdiameter: 11,3.
Bugdiameter: 16,8 cm. Bunddiameter: Ca. 8
cm. C2-C3. 

HC 1b: Lerkar, treleddet, tyndvægget og
fintmagret kar (Albrectsen 1968 T. 37-39). Kar-
ret er partielt bevaret i indtil 10 cm’s højde, så-
ledes at bugknækket kan ses at være afrundet.
Fra bugknækket og op over overdelen ses let
skråtstillede, brede, flade furer, adskilt af lave
vulster. Over afslutningen af fureornamen-
tikken har været mindst en lav, lodret vulst
med skrå indsnit. Overgangen mellem over-
del og hals samt halsens udformning og evt.
ornamentik kendes ikke. Halsen kan dog for-
modes at have været lav og uornamenteret. Et
bevaret randparti viser, at den ufortykkede
randlæbe har været let udadfaldende. Rand-
diameter: 11 cm. C3.

HC 1a. Lerkar. Foto: Jørgen Nielsen.  
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HC 2: Fibula? Opløst bronze, ubestemmeligt,
evt. fra fibula.   

HC 3: Fingerring af sølv, løkkeknudering, in-
dre diameter 1,7 cm (Beckmann 1969 gr. IV
T. 16). Vægt: 1,4 gram. C-D. 

HC 4: Hægter/maller. Mindst syv sæt kring-
leformede sølvhægter og -maller. Mallernes
længde ca. 0,9 cm, hægternes ca. 0,8 cm. C-D.  

HC 5a: Glasperler, 105 stk.: Skiveformet
hvid (19), rødbrun (19), orange (17), gul (15),
ringformet koboltblå (14), skiveformet grøn
(9), gråsort (1), lyseblå (1). Skiveformet mo-
saik, gul grundfarve og røde, gule og sorte
blomster (1). Skiveformet, stor, turkis (1). Po-
lyedrisk blå (4), teglrød (2). Melonformet, blå
(1), ubestemmelig blå? (1). 

HC 5b: Ravperler, 41 stk.: Skiveformet, lille
(32, heraf nogle drejede), berlokker (6, heraf
1 repareret), skiveformet, stor (2, heraf 1
drejet), rørformet (1). 

HC 1b. Lerkar. Foto: Jørgen Nielsen.

HC 3. Sølvfingerring set fra forskellige sider. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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HC 5b: Ravperler, 41 stk.: Skiveformet, lille
(32, heraf nogle drejede), berlokker (6, heraf
1 repareret), skiveformet, stor (2, heraf 1
drejet), rørformet (1). 

HC 1b. Lerkar. Foto: Jørgen Nielsen.

HC 3. Sølvfingerring set fra forskellige sider. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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HC 5a. Udvalg af glasperler. Foto: Jørgen Nielsen. HC 5b. Rørformet ravperle. Foto: Jørgen Nielsen.

HC 5b. Seks ravberlokker. Bemærk slidspor og reparation. Foto: Jørgen Nielsen.

HC 5b. Udvalg af små, skiveformede ravperler. Foto: Jørgen Nielsen.

HC 5b. To store skiveformede ravperler. Foto: Jørgen Nielsen.
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HC 6: Kniv T. 1b. På anglen sidder en rom-
bisk fæsteknap af bronze, og på bladet ses mu-
lige rester af skede af organisk materiale. Be-
varet længde: 18,9 cm; oprindelig længde ca.
20,5 cm. Anglen er 9,5 cm lang; bladets bred-
de ca. 1,5 cm, tykkelsen ca. 0,3 cm.

HC 7: Nål? 1,8 cm lang og 0,2 cm tyk, til-
spidset jernstift, evt. spids af nål. Herpå vist
træfibre.

Øvrige 
Trækul, 2 gram. 
Lerkarskår, neolitiske. 
Slibesten, fragment, neolitisk?
Tværpil, neolitisk?
Afslag.
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HD

Gravklynge: 1
Type: Jordfæstegrav  
Bevaringskategori: 1
Datering: C3
AOT-værdi: 5    

HD

HD i snit fra syd med remspænde HD 4 og kniv
HD 5 in situ. Foto: Arne Tubæk Naamansen.

HD i fladen fra sydsydøst, niveau 3. I norden-
den ses de to frigravede lerkar HD 1b-HD 1c og
det opløste kar HD 1a. 
Foto: Arne Tubæk Naamansen. 

HD fladen fra vest, niveau 2. 
Foto: Arne Tubæk Naamansen. 

HD i snit fra nord. 
Foto: Arne Tubæk Naamansen.

HD. Lerkar HD 1b og HD 1a fra øst. 
Foto: Arne Tubæk Naamansen. 

HD i fladen fra sydvest, niveau 1. 
Foto: Arne Tubæk Naamansen. 
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Fyldbeskrivelse 
1)  Mørk gråbrunt, leret sand. 
2)  Gult, leret sand med mørke gråbrune
pletter. 
3)  Spættet, mørk gråbrunt, leret sand. 
4)  Sandet ler. Undergrund. 
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Rektangulært, klart afgrænset fyldskifte med
afrundede ender. Fylden i størstedelen af fla-
den bestod af mørkbrunt sand. Ca. 10 cm un-
der afrømningsniveau var længden nord-syd
200 cm, bredden 75 cm. Ca. 15 cm under over-
fladen var anlæggets udstrækning indskræn-
ket til 180 cm nord-syd og 55 cm øst-vest. Ca.
25 cm under overfladen og faktisk på grav-
bunden aftegnede anlægget sig som et regel-
mæssigt, rektangulært fyldskifte med lige
gavlender og let afrundede hjørner, nord-syd
178 cm, øst-vest 42 cm. Fylden svarede til det
øverste niveau. 

Gravgruben var en regelmæssig, rund-
bundet nedgravning, indtil 25 cm dyb med ho-
mogen fyld svarende til fladens. 

Mod øst lidt nord for midten af graven
fremkom et helt sammenfaldet og opløst ler-
kar (HD 1a). Bundniveauet på dette kar var
ca. 15 cm over gravbunden. I gravens nord-
vestlige hjørne blev på gravbunden eller højst
2 cm herover afdækket to hele lerkar; det syd-
ligste af disse, HD 1b, hældte let mod vest,
mens det nordlige HD 1c hældte let mod nord. 

Centralt i gravens sydende lå bronzefib-
len HD 2 med nåleskeden mod nordvest. Få
cm over gravbunden og orienteret nordøst-
sydvest lå centralt i graven kniv HD 5. Nær
knivens sydende lå remspændet HD 4. Nord-
øst for kniven lå sølvfingerringen HD 3 nog-
le cm over gravbunden. 

Vurderet ud fra gravgodset har liget utvivl-
somt ligget med hovedet i sydenden; lejringen
kan dog ikke afklares. 

Spredt i gravfylden fandtes enkelte neoli-
tiske småskår samt trækulstumper. 

Fund
HD 1a: Lerkar, helt opløst og ubestemmeligt.
Godset kan på baggrund af bevarede smuler
bestemmes som groftmagret. 

HD 1b: Lerkar, treleddet fingodskar (Al-
brectsen 1968 T. 39, men med glat hals).
Bugknækket er afrundet, og halsen høj, cy-
lindrisk og glat, afsluttende i en let udadfal-
dende, ufortykket læbe. På bugknækket ses
brede, lodrette furer. Højde 13,3 cm. Rand-
diameter 13,7 cm, bugdiameter 15,7 cm.
Bunddiameter: 6,9 cm. C3. 

HD 1b. Lerkar. Foto: Jørgen Nielsen.
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HD 1c: Lerkar, treleddet, groftmagret og
noget uregelmæssigt kar (Albrectsen 1968 T.
32). Det højtsiddende bugknæk er afrundet og
højtsiddende, og randen ufortykket, lodret og
lige afskåret. Standfladen er let konveks. Ca.
halvt op i karret sidder fastbrændte mad-
skorper på indersiden. Højde: 13 cm. Rand-
diameter: ca. 11,2 cm. Bugdiameter: Ca. 15,5
cm. C. 

HD 2: Fibula af bronze, Niemberger-type, ca.
4,2 cm langt fragment af hovedenden med to
vindinger på hver side af bøjlen (Almgren 1923
gr. VI; Albrectsen 1968 T. 25). Herpå tekstil-
rester. (C2)/C3. 

HD 3: Fingerring af sølv, løkkeknudering, lidt
skævtrykt, indvendig diameter 1,4-1,5 cm
(Beckmann 1969 gr. IV T. 16). Vægt: 1,5 gram.
C-D.  

HD 4: Remspænde af jern, ovalt med bevaret
torn. Rammen har cirkulært tværsnit. 5,2 x 3,6
cm (Madyda-Legutko 1986 T. H 11). C1b-D. 

HD 5: Kniv T. 1b. På overgang klinge/angel
ses oval parerplade af jern. Anglen afsluttes af
en rombisk fæsteplade af jern. Organiske re-
ster på bladet kan stamme fra en skede. Bevaret
i ca. 23,8 cm’s længde, oprindelig længde ca.
24,8 cm, hvoraf anglen udgør 10,4 cm. Bladets
bredde 2,5 cm, tykkelsen 0,6 cm. 

Øvrige 
Tekstilrester på fibula HD 2. 
Trækul, 6 gram.
Lerkarskår, neolitiske.

HD 3. Løkkeknudering af sølv. Foto: Jørgen Nielsen. 

HD 1c. Lerkar. Foto: Jens Gregers Aagaard. 
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Nærmest nyreformet, uregelmæssigt og dif-
fust fyldskifte, nedgravet i erosionslaget. I fla-
den var anlægget diffust mod brandpletgraven
HA, der lå umiddelbart nord herfor. Sydvest-
nordøst 80 cm, nordøst-sydvest 70 cm. Fyl-
den var hovedsageligt gråbrunt til gråsort,
spættet ler med sand, heri lidt spredt keramik
og få trækul- og benstumper. 

Nedgravningen var en indtil ca. 10 cm dyb,
totalt diffus, lokal farvning af det erosionslag,
som overlejrede undergrunden på stedet.

Fyldskiftet kunne kun vanskeligt adskilles fra
erosionslaget ved dets større indhold af træ-
kul og generelt lidt mørkere farve og tilste-
deværelsen af få skår og stumper af brændt
ben. I den vestlige halvdel nær overfladen og
nærmest i erosionslaget umiddelbart vest for
anlægget fremkom kniv HE 2. 

Det relativt stratigrafiske forhold til HA
forblev uafklaret (jvf. denne). Anlægget kan
evt. blot være fyld fra HA, som er opblandet
med det omkringliggende erosionslag.  

HE

Gravklynge: 1
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 3
Datering: C1
AOT-værdi: 2       

HE
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HA (tv) og HE i snit fra vest. 
Foto: Mogens Bo Henriksen.Fyldbeskrivelse 

1)  Spættet, gråbrunt og gråsort til helt sort
sandet ler med trækul og lerkarskår. Grav-
grube, HA
2)  Gråsort, sandet ler med nogle trækul-
stumper og nister af brændt ben. Klart af-
grænset mod (1), men diffus mod (3). Anta-
gelig dyreforstyrrelse. 
3)  Spættet, mørk gråbrunt sand. Erosions-
lag.
4)  Spættet, gråbrunt til sortgråt, sandet ler
med trækul, enkelte lerkarskår og brændt
ben. Gravgrube, HE.
5)  Sandet ler. Undergrund. 

Øvrige 
Tekstilrester på fibula HD 2. 
Trækul, 6 gram.
Lerkarskår, neolitiske.
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Fund 
HE 1: Lerkarskår, 10 indtil 7 cm store, se-
kundært brændte skår af fintmagret, tynd-
vægget og treleddet kar (Albrectsen 1968 T.
3). Der er kun skår fra karrets overdel, som vi-
ser, at bugknækket har været forholdsvis
skarpt, og at randen har været kort, lodret og
ufortykket. Fra tæt under randen til bugknæk-
ket er fastgjort en let X-formet hank med lin-
seformet tværsnit. Vægt: 64 gram. C1.

HE 2: Kniv T. 1-2. 4,7 cm langt fragment af
klinge af kniv med lige ryg. Bladets bredde
mindst 2,1 cm, tykkelsen 0,3 cm. Nedlagt som
fragment.  

Øvrige 
Brændte ben, 2 gram, kraftigt brændt, fra men-
neske. 
Trækul, 22 gram.
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Noget uregelmæssigt og diffust, rektangulært
fyldskifte med brun til gråbrun sandfyld. 5-
10 cm under overfladen aftegnede anlægget sig
mere klart som en mere regelmæssig, rektan-
gulær nedgravning. Nordnordøst-sydsyd-
vest 258 cm, nordnordvest-sydsydøst 116 cm.
Fylden var omtrent som i overfladen, dog

mørkere i sydlige end i nordlige halvdel.
Rundt langs kanten i syd- og østsiden samt i
en smal bræmme mod nordvest var fylden
spættet og stedvis diffust afgrænset i en
bræmme af gulbrunt til gråbrunt sand. Bræm-
men kunne følges nedefter og senere i profil,
uden at der kom klarhed over dens betydning.

HF

Gravklynge: 1
Type: Jordfæstegrav
Bevaringskategori: 1
Datering: C3
AOT-værdi: 7   

HF
Fyldbeskrivelse 
1)  Brunt og gråbrunt til gulbrunt sand.
Mørkest i sydlige halvdel. Gravgrube. 
2)  Spættet og stedvis diffust afgrænset fyld
med gulbrunt til gråbrunt sand. Gravgrube. 
3)  Spættet, gråbrunt sand, diffust afgrænset
mod (1). Gravgrube. 
4)  Sand, stedvis ler. Undergrund. 

Der er næppe tale om en kistekonstruktion,
men snarere om fyldlag, der er afsat i forbin-
delse med gravrummets opfyldning, måske ef-
ter at et evt. plankelåg er bortrådnet. Ca. 25-
30 cm under overfladen var formen stadig re-
gelmæssigt rektangulær med målene 212 x 116
cm. 

HF i fladen fra vest, niveau 2. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

HF, gravgruben tømt, set fra vest. På bunden ses
lerkarrene HF 1a-1c. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

HF i snit fra nord med lerkar HF 1a.
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

HF i snit fra syd med lerkarrene HF 1b-1c. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

HF 3a-b, samling af perler, øverste lag. 
Foto: Mogens Bo Henriksen.  

HF 3a-b. Perler omkring fibula HF 2b. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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HF 3a-b. Perler omkring fibula HF 2a. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

Gravgruben var fladbundet med lodrette
sider, en anelse dybere mod vest end mod
øst og indtil ca. 52 cm dyb. 

I gravens sydende lå mod sydøst ler-
karret HF 1c på siden med mundingen mod
NV. Ca. 30 cm vest herfor i gravrummets
sydvesthjørne lå karret HC 1b hældende ca.
45 grader mod øst. Lidt nord for gravens
midte i og lidt forskudt mod vest for mid-
teraksen stod karret HC 1a, hældende ca.
45 grader mod øst. I samme område lå ori-
enteret nordvest-sydøst kniven HF 6, også
hældende ca. 45 grader mod øst. 

I østsiden og lidt nord for midten af gra-
ven blev afdækket en koncentration af
små jerngenstande, hvoraf nogle (HF 7) kan
være nitter fra en sammensat benkam,
mens andre (HF 8c-HF 8d) kan være rester
af kramper. Lignende kramper fandtes ca.
55 cm nord herfor ved gravens nordende.
Disse formodede kramper kan evt. have
holdt sammen på et plankelåg. I bundlaget
i gravens sydende, uvist præcis hvor, frem-
kom en tenkrog af jern. 

15 cm nord for lerkar HF 1c lå den helt
opløste fibula HF 2a. Ca. 20 cm sydvest her-
for lå jernfiblen HF 2c, og yderligere 12 cm
mod sydvest jernfiblen HF 2b. Afstanden
mellem de to fibler HF 2a og HF 2b var så-
ledes knap 35 cm. HF 2b udgjorde den syd-
lige afslutning af en sværm af i alt 409 per-
ler, fordelt på 274 af glas og 135 af grav.
Sværmen strakte sig indtil ca. 45 cm nord
for HF 2b; øst-vest var spredningen lige-
ledes ca. 45 cm, idet HF 2a omtrent lå i den
nordøstlige udkant af sværmen. En bety-
delig del af perlerne lå dog samlet inden for
et område, der strakte sig nord-syd over ca.
30 cm og øst-vest over ca. 20 cm. I den syd-
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vestlige udkant af denne koncentration lå af-
slutningsring HF 4b ganske tæt på fiblen HF
2b. Inden for perlesværmen kunne der iagt-
tages koncentrationer, især omkring fiblerne
og afslutningsringene. Det var dog ikke mu-
ligt at erkende egentlige forløb, endsige møn-
stre i disse koncentrationer.

Gravgodsets spredning tillader at kon-
kludere, at afdøde har ligget med hovedet i
gravrummets sydende; om lejringen kan der
ikke siges noget. Antagelig på hver side i skul-
der- eller brystregionen har et lerkar været pla-
ceret, det samme har der i lår-/knæregionen.
I bæltet har siddet en kniv. Muligvis har også
en kam indgået i bælteudstyret, hvis ikke den-
ne har ligget for sig selv lidt længere nede på
kroppen. I brystregionen har der været en el-
ler flere omfattende perlekæder, der har væ-
ret fastholdt af to jernfibler og en eller to
bronzefibler. To jernfibler må have siddet
øverst i kæden, vist sammen med en afslut-
ningsring af jern, mens en bronzefibula mu-
ligvis har fastgjort kæden til dragten et styk-
ke nede på brystet. 

Fund 
HF 1a: Lerkar, toleddet fingodskar med greb-
tap (Albrectsen 1968 T. 47-48; Jensen 1977 T.
C1; Ethelberg 1990 T. 4a). På den let konvekse
overdel ses tæt under den ufortykkede rand
en omløbende, smal fure, og herunder er der
skiftevis skrå furebundter ned til bugknækket.
På oversiden af grebtappen er der endvidere
usystematiske tværstreger. Højde: 7,8 cm.
Randdiameter: 9,7 cm. Bugdiameter: 17,3
cm. Bunddiameter: 6,9 cm. C2-C3.

HF 1b: Lerkar, treleddet hankekar (Albrect -
sen 1968 T. 6). Bugknækket er afrundet og hal-
sen er konisk, randlæben udadfaldende og ufor-
tykket. Fra bugknækket til øverst på hal sen sid-
der en båndformet hank med ovalt tværsnit.
Godset er tyndt og fintmagret, og overfladen
har oprindeligt været glat. På hver side af han-
ken er en roset i form af en flad, cirkulær gru-
be, hvorom er tætstillede, lave, cirkulære gru-
ber. En tilsvarende roset ses på siden modsat
hanken. De tre grube-områder er forbundet
med smalle, vandrette furer, der dækker hele
området fra bugknækket til midt på halsen. Un-
der disse linier ses stedvis korte, skrå fure-
bundter. Bunden er let optrukket. Højde: 9,1
cm. Randdiameter: 12,3 cm. Bugdiameter: 13
cm. Bunddiameter: 6 cm. (C2)-C3. 1 : 4
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HF 1a. Lerkar med grebtap. 
Foto: Jørgen Nielsen. 

HF 1b. Hankekar. 
Foto: Jørgen Nielsen.

268

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  08/06/09  14:16  Side 268



HF 1a. Lerkar med grebtap. 
Foto: Jørgen Nielsen. 

HF 1b. Hankekar. 
Foto: Jørgen Nielsen.
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HF 1c: Lerkar, treleddet fingodskar (Al-
brectsen 1968 T. 39) med to modstillede,
båndformede hanke med udvidede fæsteen-
der. Godset er meget fintmagret, glittet og sort-
brændt. Bugknækket er afrundet, og på
knækkets overside ses flade, lodrette furer. Den
koniske og opefter cylindriske hals har bre-
de, vandrette furer. Mundingen er tynd og let
udadfaldende. Bunden er let optrukket, og der
ses slid på standfladen. På hver side af hanken
ses en lille gruppe med tre cirkler, bestående
af indprikkede smågruber. Højde: 12,8 cm.
Randdiameter: 9,5 cm. Bugdiameter: 13,7
cm. Bunddiameter: 5,3 cm. C3. 

HF 1c. Tohanket kar. Foto: Jørgen Nielsen.
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HF 2a: Fibula af bronze? Helt opløst bron-
zegenstand, antagelig fibula. Det kan ikke ude-
lukkes, at HF 2a og HF 2d er dele af samme
genstand. 

HF 2b: Fibula af jern, to fragmenter, som dels
udgøres af et 3,1 cm langt fragment af en spin-
kel bøjle og et 1,2 cm langt fragment af hovedet
med armbrøstkonstruktion og to vindinger på
hver side af bøjlen. Fynsk Nydam-fibula
(Almgren 1923 gr. VI; Albrectsen 1968 T. 24).
C3. 

HF 2c: Fibula af jern, ca. 4,8 cm lang med arm-
brøstkonstruktion og 2-3 vindinger på hver
side af bøjlen. Fynsk Nydam-fibula (Almg-
ren 1923 gr. VI; Albrectsen 1968 T. 24). C3. 

HF 2d: Fibula af bronze, meget opløst, stør-
ste stykke 1,5 cm. Både lidt af foden og lidt af
spiralen er bevaret. Typen kan kun bestemmes
med nogen usikkerhed (Almgren 1923 gr. VII
ser 3; Albrectsen 1968 T. 14-16). Det kan ikke
helt udelukkes, at HF 2d kan være en del af
HF 2a. C 2. 

HF 3a: Glasperler, 274 stk.: Skiveformet, blå
(238), blågrøn (1), grøn (3), hvid (1), violet (8),
orange (1). Dobbeltkonisk, lys violet (2).
Melonformet, lys violet (1). Polyedrisk, blå (2),
teglrød (1). Segmenteret, ubestemmelig (2),
grønblå toleddet (1), violet toleddet (10),
violet treleddet (2). Skiveformet, vandgrøn
med rød zigzagstribe (1). 

HF 3b: Ravperler, 135 stk.: Skiveformet, lil-
le (115, heraf 1 af berlok, flere drejede), ski-
veformet, stor (1). Berlok (18, heraf flere med
boreornamentik), sækformet (1). 

HF 3a. Udvalg af blå, skiveformede 
glasperler. Foto: Jørgen Nielsen. 

HF 3a. Grøn glasperle med rester af rød 
zigzagstribe. Foto: Jørgen Nielsen. 

HF 3a. Udvalg af glasperler. Foto: Jørgen Nielsen. 

HF 3a. Polyedrisk, rød glasperle. 
Foto: Jørgen Nielsen.  
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HF 3b. 18 ravberlokker; bemærk borehuller på flere eksemplarer. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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HF 3b. Udvalg af små, skiveformede ravperler. 
Foto: Jørgen Nielsen. 

HF 3b. Omdannet ravberlok. 
Foto: Jørgen Nielsen. 

HF 3b. Stor, skiveformet ravperle. 
Foto: Jørgen Nielsen. 

HF 3b. Sækformet ravperle. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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HF 4a: Ring af bronze, kraftig ramme med cir-
kulært tværsnit, 1,6 cm i diameter. Antagelig
afslutning i perlekæde.

HF 4b: Ring af jern, kun halvdelen til stede,
ca. 3,2 cm i diameter. Rammen har cirkulært
tværsnit. Antagelig afslutningsring fra perle-
kæde.

HF 5: Tenkrog. 2,1 cm lang, spinkel jernkrog
med påsiddende rester af langsgående træfi-
bre. Samlet længde 2,3 cm.

HF 6: Kniv T. 1a (?). Spinkel kniv med let kon-
veks ryg; overgangen mellem blad/angel er dif-
fus. Træskaft er delvis bevaret; anglen går kun
ca. halvt herind i. Odden er afbrækket. Oprin-
delig længde har været ca. 17,5 cm, hvoraf ang-
len har udgjort mindst 6,5 cm. Bladets bred-
de: 1,7 cm, tykkelse 0,4 cm.

HF 7: Jernnitter, to spinkle jernstifter, evt. nit-
ter fra sammensat benkam? 0,7-1,3 cm lange.

Øvrige
HF 8a: Krampe?, fragmenter af spinkel jern-
stang, muligvis fra krampe som HF 8b.

HF 8b: Krampe?, L-formet, men oprindeligt
nærmest retvinklet U-formet jerngenstand la-
vet af en dobbeltbukket, spinkel jernstang, 3
cm høj og ca. 3,8 cm bred. Den bevarede arm
spidser til, den anden er afbrækket. Antage-
lig krampe. 

HF 8c: Nitte? Ca. 1,5 cm langt, spinkelt jern-
stykke.

HF 8d: Krampe?, 3,5 cm lang og 1,2 cm  bred,
spinkel L-formet jernstang med rektangulært
tværsnit .

Før konservering sad der træfibre på jern-
stykkerne HF 8a-8d. Muligvis har stykkerne
siddet i et plankelåg, og de regnes derfor ikke
som decideret gravgods.  
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Langovalt fyldskifte, ca. 330 cm nord-syd og
200 cm øst-vest. Den centrale del af anlægget
bestod af homogent, brungult til brunt sand.
Uden om dette lå en bræmme gulbrunt, kraf-
tigt spættet sand.

Ca. 15 cm under det øverste niveau var an-
læggets størrelse indskrænket til, hvad der sva-
rede til den centrale del i niveau 1. Dimen-

sionerne var her 215 cm nord-syd og ca. 125
cm øst-vest. Ud fra gravens nordgavl strakte
sig en ca. 60 cm lang og smal dyregang mod
nord.

Gravgruben aftegnede sig som en ca. 32 cm
dyb nedgravning med flad bund og for-
holdsvis lodrette kanter. Fylden svarede til fla-
dens.

I gravens sydvestlige del stod lerkar HG
1b lidt over gravens bund. Ved gravens mid-
te i den østlige side lå et smadret fodbæger HG
1a; skårene lå med indtil ca. 20 cm’s afstand og
ca. 20 cm over gravbunden. Disse forhold kan
antyde, at karret oprindeligt har været place-
ret på et plankelåg og først er endt i gravgru-
ben i forbindelse med lågets sammenfald.

HG

Gravklynge: 1
Type: Jordfæstegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C2
AOT-værdi: 9

HG

HG fra vest, niveau 2.
Foto: Charlotta M. Lindblom.

HG i snit fra syd.
Foto: Charlotta M. Lindblom.

HG. Forløb af ravperler in situ.
Foto: Charlotta M. Lindblom.

HG i snit fra nord.
Foto: Charlotta M. Lindblom.

HG 1a. Lerkar in situ.
Foto: Charlotta M. Lindblom.
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Ved midten af gravens vestside lå jern-
kammen HG 6 med påsiddende trærester, evt.
fra et etui. Ca. midt i graven fremkom bron-
zeremspænde HG 5, hvorpå sad et større styk-
ke tekstil. Ca. 15 cm øst herfor lå grebet af kni-
ven HG 7 med odenden pegende mod nord-
vest. Umiddelbart øst for knivgrebet lå en min-
dre, ubestemt jerngenstand HG 9.

Centralt i gravrummets sydlige halvdel af-
dækkedes et ca. 32 x 35 cm stort, diffust om-
råde bestående af mørk gråbrunt sand. Nord-
ligt i mørkfarvningen lå sølvfiblen HG 2.
Umiddelbar omkring denne og indtil 20 cm
syd herfor lå fragmenter af nål og spiralkon-
struktion fra fiblen, antagelig endt her i for-
bindelse med fiblens opløsning. Tæt syd for
fiblen lå et fragment af en sølvfingerring HG
3. Mellem fibelkroppen og de herfra hidrø-
rende fragmenter lå en ca. 27 x 19 cm stor
sværm af i alt 69 perler, fordelt på 62 af rav og
7 af glas. Generelt lå perlerne meget spredt, dog
med tendens til at de større, skiveformede rav-
perler lå sydligst i koncentrationen og muligvis
har udgjort afslutningen nedadtil. Ved fiblen,
som tilsvarende må have afsluttet kæden
opadtil, lå et nærmest urørt forløb af i hvert
fald 12 små skiveformede ravperler. Det er mu-
ligt, at den nær herved liggende fingerring også
har indgået i kæden. Ved soldning af fyld fra
gravens sydende fremkom jernnitter HG 8. 

Placeringen af perlekæden såvel som kni-
vens orientering dokumenterer, at afdøde har
ligget med hovedet i gravens sydende; om lej-
ringen kan intet siges. Om livet har afdøde haft
et bælte, hvori har hængt en kniv. I ligets hof-
teregion har jernkammen været placeret, mens
et lerkar har været anbragt på hver side af det-
te i mave-/brystregionen. På brystet har sid-
det en opsætning af perler i én eller flere kæ-
der, opadtil fastholdt af en sølvfibula. Endelig
har en med jernnitter sammensat benkam
været placeret i gravens sydende, uvist hvor. 

Fyldbeskrivelse 
1)  Spættet, gulbrunt til brunspættet sand.
Gravgrube. 
2)  Homogent, brungult til brunt sand.
Gravgrube. 
3)  Mørk gråbrunt sand; heri lå fibula HG 2
og de fleste af perlerne HG 4a og HG 4b.
Evt. opløst organisk materiale på grav -
bunden. 
4)  Gult sand. Undergrund.  
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4)  Gult sand. Undergrund.  
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Fund 
HG 1a: Lerkar, indefra åbent firleddet bæger
med hank i tyndvægget, fintmagret gods (Al-
brectsen 1968 T 9). Over halvdelen af karrets
randparti mangler, det samme gør hanken, der
har været fastgjort fra bugknækket til over-
gangen mellem overdel og hals. Hanken har
haft fladt, ovalt tværsnit. I hvert fald på den
ene side af hanken, men antagelig oprindeligt
på begge, er der en roset i form af en cirku-
lær grube omgivet af mindre, cirkulære gru-
ber. Derefter følger fra bugknækket og opef-
ter lodrette, tætstillede riller, som opadtil af-
sluttes af vandrette ditto. For hver 7-7,5 cm
afbrydes dette bælte af samme rosetmotiv som
ved hanken. Højde: 9,7 cm. Randdiameter: 11
cm. Bugdiameter: 12,1 cm. Bunddiameter: 5,9
cm. C1-C2.

HG 1b: Lerkar, skår fra underdelen af tyk-
vægget, groftmagret to- eller treleddet lerkar.
Karret er repræsenteret ved skår fra bund og
underdel og akkurat til bugknækket, der har
siddet ca. 8 cm over bunden. Ingen skår til-
hører overdelen, så muligvis har blot under-
delen været nedsat som et etleddet kar. 

HG 1a. Lerkar. Foto: Jørgen Nielsen. 
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HG 2: Fibula af sølv, 6,5 cm lang Sackrau-fi-
bula med trekantet fod (Almgren 1923 gr. VI;
Albrectsen 1968 T. 31). Herpå ses spinkel streg-
ornamentik langs kanten. Bøjlens underside
er flad og oversiden facetteret. To steder lige
over foden ses omløbende beviklinger af
sølvperletråd, og herimellem har været guld-
blikbelægning. Noget lignende har været
øverst på bøjlen ved overgangen til hovedet.
Der ses huller i bøjlen efter to spiralarme, hvor-
af den ene antagelig ingen fjederfunktion har
haft. Fiblens bøjle ender i en mindre karnis-
profileret knop. I en langsgående fure på over-
siden ses rester af niello. De mange løse sølv-
tråds- og spiralfragmenter fra graven skal an-
tagelig knyttes til fiblen. På undersiden af bøj-
len ses bearbejdningsspor. C2. 

HG 3: Fingerring af sølv, 2 cm langt fragment
af spinkel og meget smal båndformet finger-
ring. Kanterne på ringen er riflede, og på langs
af oversiden ses en smal fure (Beckmann
1969 gr. II T. 8b). Vægt: 0,2 gram. C2?

HG 2. Fiblen fra oven og fra siden. Foto: Jørgen Nielsen. 

HG 2. Fiblens underside med bearbejdningsspor og oversiden med niello-
indlægning. Foto: Jørgen Nielsen. 
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HG 4a: Glasperler, 7 stk.: Skiveformet blå (2),
skiveformet blåsort (3), ringformet koboltblå
(1), skiveformet hvid (1). 

HG 4b: Ravperler, 62 stk.: Skiveformet, lille
(61), rørformet (1). Nogle af perlerne er dre-
jede. 

HG 5: Remspænde? Fragment af bronzering
med ramme med fladt, D-formet tværsnit, me-
get opløst. Største stykke er 1,9 cm; herpå sid-
der rester af tekstil. 

HG 4b. Udvalg af små, skiveformede ravperler. Bemærk stykkerne med affasning af kanten.
Foto: Jørgen Nielsen. 

HG 4a. Udvalg af glasperler. Foto: Jørgen Nielsen. 

HG 4b. Rørformet ravperle. Foto: Jørgen Nielsen.
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HG 6: Jernkam med trærester (Levada 2000
gr. I-6). Intakt og velbevaret jernkam, kun
tandspidserne er lidt fragmenterede. Overdelen
har rund bue og en gennembrydning med to
halvcirkler og et hjerteformet hul. Hjørne-
tænderne er let krumme. På kammens ene side
sidder på skrå i forhold til tændernes læng-
deretning træfibre, antagelig fra et etui. Læng-
de: 7 cm. Højde: 6,1 cm. Tykkelse: 0,2 cm.
Tandhøjde: 2,1 cm. Der er fem tænder pr. cm.

HG 7: Kniv T. 1b. Anglen er afsat og ryggen
let konveks. Muligvis har der været en oval pa-
rerplade af jern på overgangen mellem angel
og blad. I enden af anglen ses rester af en fæs-
teplade, som nu er trekantet, men som måske
oprindelig har været rombisk. På anglen sid-
der rester af træskaft med langsgående fibre.
Bevaret længde 16,6 cm, oprindelig længde ca.
17 cm, hvoraf anglen udgør 8,2 cm. Bladets
bredde 1,6 cm, tykkelse 0,4 cm. 

HG 8: Benkam, otte jernnitter fra sammen-
sat benkam, indtil 1,0 cm lange. 

HG 9: Jern, mindre genstand.*     

Øvrige 
HG 10: Tekstilfragmenter i jernkorrosion
med aftryk af entrådet, z-spundet tråd. Lær-
redsvævning, trådtykkelse ca. 1 mm.
Afslag. 

HG 6. Jernkam med aftryk af træfibre. Foto: Jørgen Nielsen. 

HG 7. Kniv med aftryk af træ på anglen. Foto: Jørgen Nielsen. 

HG 8. Jernnitter fra benkam. Foto: Jørgen Nielsen.
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Øvrige 
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Langstrakt fyldskifte, nord-syd 170 cm, øst-
vest 105 cm med fyld af gråbrunt, let leret sand.
Ca. 15 cm under overfladen aftegnede anlægget
sig som en lidt uregelmæssig nedgravning,
nord-syd 162 cm, øst-vest 98 cm. Fylden var
omtrent som i overfladen. Langs kanten sås en
bræmme af lyst gråbrunt sand. Denne udgør
næppe spor efter en kistekonstruktion, men
er snarere et resultat af gravrummets opfyld-
ning, måske i forbindelse med sammenfald af
et evt. dækkende plankelåg. 

Gravgruben var en indtil 28 cm dyb ned-
gravning med let skrånende sider og jævn
bund. Fylden var ensartet fra top til bund og
svarende til fladens. 

Direkte på gravbunden i det sydøstlige
hjørne stod lerkar HH 1 med en hældning på
45 grader mod øst. Øverst i gravfylden i gra-
vens sydvestlige hjørne fandtes i alt 13 glas-
og ravperler, og ca. 10 cm herunder fandtes
yderligere fem perler. Omtrent midt i gravens
sydlige halvdel fandtes umiddelbart over
gravbunden en større samling ravperler samt
enkelte glasperler spredt over et 30 x 40 cm
stort område. Den samlede horisontale ud-
bredelse af de i alt mindst 100 perler, fordelt
på 12 af glas og mindst 88 af rav, var således
ca. 60 x 40 cm. Perlerne lå helt uden system,
men inden for koncentrationen centralt i
gravrummet var der en tendens til opdeling i
to klynger: En mindre nordligt i udkanten af
den samlede sværm samlet omkring fiblerne
HH 2a og 2b, der lå med ca. 5 cm mellemrum,
og så en større klynge ca. 10 cm sydøst her-
for. Fiblerne kan have fastholdt kædens ned-
re ende til dragten. 

At dømme ud fra perlernes placering har
afdøde ligget med hovedet i gravens sydende. 

HH

Gravklynge: 1
Type: Jordfæstegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C3
AOT-værdi: 3          

HH

Fyldbeskrivelse 
1)  Gråbrunt, let leret sand. Gravgrube. 
2)  Lyst gråbrunt, leret sand. 
3)  Ler og sand. Undergrund. 
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HH i fladen fra vest, niveau 1. 
Foto: Ole Lass Jensen.
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Detail

HH 2a
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Fyldbeskrivelse 
1)  Gråbrunt, let leret sand. Gravgrube. 
2)  Lyst gråbrunt, leret sand. 
3)  Ler og sand. Undergrund. 
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Detail

HH 2a

HH 2a

HH 2b

Fyldbeskrivelse 
1)  Gråbrunt, let leret sand. Gravgrube. 
2)  Lyst gråbrunt, leret sand. 
3)  Ler og sand. Undergrund. 
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Fund 
HH 1: Lerkar, groftmagret og noget uregel-
mæssigt, treleddet hankekar (Albrectsen 1968
T. 6). Karret har jævnt afrundet bugknæk og
kort, udadfaldende og ufortykket rand. Fra
bugknækket til overgangen mellem overdel og
hals er fastgjort en lidt skæv, båndformet hank
med afrundet, rektangulært tværsnit. På kar-
rets overdel er en noget grov og uregelmæs-
sig ornamentik udført som lave gruber og fu-
rer. På hver side af hanken er tre cirkulære gru-
ber i en lodret linie, dernæst følger tre lodrette
furer, som afløses af en gruppe med fire eller
fem gruber. Højde: 9,9 cm. Randdiameter: 11,3
cm. Bugdiameter: 12,6 cm. (C2)-C3. 

HH 1. Hankekar. Foto: Jørgen Nielsen.  
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HH 2a: Fibula af jern, Fynsk Nydamfibula
(Almgren 1923 gr. VI; Albrectsen 1968 T. 24).
To ikke sammenhørende fragmenter af hove-
denden fra jernfibula. Spiralkonstruktionen er
1,1 cm lang med højst fire vindinger, og tvær-
tråden er ført i en stor bue bagom bøjlen. Den-
nes tværsnit er vist cirkulært. Hertil hører an-
tagelig et 3,2 cm langt fragment af fodenden,
som viser, at denne har haft omslået fod. C3. 

HH 2b: Fibula af bronze, kun et 1,1 cm langt
fragment af spiralen er bevaret. Ubestemme-
lig type, at dømme ud fra den spinkle kon-
struktion dog fra yngre romertid. Stykker af
spinkel bronzetråd kan høre hertil.
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HH 3a. Udvalg af glasperler. Foto: Jørgen Nielsen. 

HH 3b. Stor, skiveformet ravperle. Foto: Jørgen Nielsen. 

HH 3b. Udvalg af aflange ravperler. Foto: Jørgen Nielsen. 

HH 3b. Seks af de syv ravberlokker fra graven. Foto: Jørgen Nielsen. 

HH 3b. Udvalg af små, skiveformede ravperler. Bemærk de uregelmæssige former. 
Foto: Jørgen Nielsen. 

HH 3a: Glasperler, 12 stk.: Ubestemt blå (6),
polyedrisk blå (2), skiveformet blå (3), ski-
veformet grøn (1). 

HH 3b: Ravperler, 88 stk.: Skiveformet, lille
(71), berlok (7), rørformet (4), kasseformet (2),
skiveformet stor (1), polyedrisk (1), ube-
stemmelig (2). En del af de små skiveforme-
de ravperler er så fragmenterede, at det tota-
le antal ikke kan opgøres med fuld sikkerhed.

Øvrige 
Afslag. 
Lerkarskår, neolitisk.
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Nærmest rektangulært fyldskifte, nord-syd
180 cm, øst-vest ca. 90 cm. Fyldskiftet inde-
holdt gråbrunt, homogent sand. 

Indtil 24 cm dyb nedgravning med af-
rundede kanter og flad bund. Fylden svarede
til fladens. I den nordlige halvdel fremkom
spredt enkelte små og ukarakteristiske ler-
karskår.
Anlæggets orientering og dimensioner svarer
til de øvrige jordfæstegrave, om end anlægget
er lidt mindre end disse. Hvis anlægget er en
grav, må det opfattes som en barnegrav. 

Fund 
HJ 1: Lerkarskår, fem små skår i tykvægget,
groftmagret oldtidsgods, vist fra samme kar.
På indersiden ses fastbrændt madskorpe. 

HJ

Gravklynge: 1
Type: Jordfæstegrav?
Bevaringskategori: 1
Datering: Ældre jernalder?
AOT-værdi: 1 

HJ

Fyldbeskrivelse
1)  Homogent, gråbrunt sand med mange sten. 
2)  Sand. Undergrund. 
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HJ i snit fra syd. Foto: Charlotta M. Lindblom. 
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HJ i snit fra syd. Foto: Charlotta M. Lindblom. 
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Cirkulært fyldskifte, 35 cm nord-syd og 36 cm
øst-vest. Fylden bestod af gråsort, sandet ler. 

Indtil 28 cm dyb nedgravning med lodrette
sider og flad bund. Fylden i anlæggets centrale
del bestod af gråsort til gråbrunt sandet ler
iblandet få stumper brændt ben. Uden om
denne centrale del var zoner af grågult, san-
det ler med mange sten, som muligvis skal op-
fattes som nedgravningsfyld. Anlægget er
muligvis et stolpehul i konstruktion K 6 (se
katalog 1c) snarere end en egentlig brand-
pletgrav.  

Fund 
HK 1: Lerkarskår, to indtil 1,5 cm store skår
i tyndvægget og fintmagret gods, ikke nød-
vendigvis fra samme kar. Hvis skårene er se-
kundært ildpåvirket, er det kun i let grad.
Vægt: 2 gram.

HK 2: Glasbæger eller -perle(r)? 2-3 cm stor
vandgrøn, transparent og splintret glasklump.
Der er ikke bevaret overflade på stykket, hvor-
for det ikke kan afgøres, om det stammer fra
et bæger eller perle(r). 

Øvrige 
Brændte ben, 0,5 gram, kraftigt brændt. 
Trækul, 10 gram.
Makrofossiler.*

HK
Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav?
Bevaringskategori: 2
Datering: B-C
AOT-værdi: 2

HK
Fyldbeskrivelse 
1)  Gråsort til gråbrunt, sandet ler med lidt
brændt ben. Heri tillige mange nævestore
sten. Gravgrube eller stolpehul?
2)  Grågult ler med mange sten. Nedgrav-
ning til stolpe/grav?
3)  Ler. Undergrund. 
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HK i snit fra nord. Foto: Charlotta M. Lindblom. 

HK 2. Glassmelteklumper. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Noget diffust, kulsort, rundovalt og trækul-
holdigt fyldskifte med nister af brændte ben,
trækul og skår. Nord-syd ca. 55 cm, øst-vest
ca. 55 cm. 

Indtil ca. 10 cm dyb, klart afgrænset ned-
gravning med let rundet bund. Brændte ben
fandtes i små, spredtliggende og generelt op-
løste stumper. Enkelte op til 2-3 cm store træ-
kulstykker lå ligeledes spredt i fylden, mens
lerkarskår hovedsageligt fandtes i toppen af an-
lægget. 

JD

Gravklynge: 3
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 3
Datering: (B2)-C1
AOT-værdi: 3   

JD

Fyldbeskrivelse 
1)  Kulsort, trækulholdigt, let sandet ler med
brændte ben, lerkarskår m.v. Gravgrube. 
2)  Let sandet ler. Undergrund. 
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JD i fladen fra vest. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

JD i snit fra vest. Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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JD

Gravklynge: 3
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 3
Datering: (B2)-C1
AOT-værdi: 3   

JD

Fyldbeskrivelse 
1)  Kulsort, trækulholdigt, let sandet ler med
brændte ben, lerkarskår m.v. Gravgrube. 
2)  Let sandet ler. Undergrund. 
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JD i fladen fra vest. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

JD i snit fra vest. Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Fund
JD 1a: Lerkarskår, indtil 6,5 cm store skår fra
treleddet, tyndvægget og fintmagret hankekar.
Karret er kraftigt sekundært brændt og min-
der i godset meget om JD 1b. Der foreligger
skår fra overdelen, hvor en kort, lodret og tynd
rand kan ses. På overgangen mellem overdel
og hals og ned til det formodede bugknæk er
fastgjort en bred, let X-formet hank med lin-
seformet tværsnit (antagelig Albrectsen 1968
T. 3). På karrets overdel ses rester af skråt-
stillede bundter af smalle furer. Randdiame-
ter: Ca. 13 cm. En formodentlig til dette kar
hørende bundskårflage viser, at karret har haft
en bunddiameter på 7 cm. Vægt: Mindst 98
gram. C1. 

JD 1b: Lerkarskår, et randskår af mindre tynd-
vægget, fintmagret, etleddet kar med let for-
tykket rand. Karret er kraftigt sekundært
brændt, og i godset minder det så meget om
JD 1a, at det ikke kan adskilles herfra. Vægt:
5 gram. C. 

JD 1a/1b: Hertil 37 gram kraftigt sekundært
brændte sideskår, der ikke med sikkerhed kan
knyttes til et bestemt af karrene JD 1a eller JD
1b. 

JD 2: Fibula, ubestemmelig, antagelig af
bronze. 1,5 cm langt fragment af spiralkerne
af jern. 

JD 3: Benkam, fragmenter af trelagskam.
Hertil to jernnitter, hhv. 0,6 og 1,3 cm lange. 

Øvrige 
Brændte ben, 63 gram, svagt til moderat
brændt og i små stykker. Fra barn? 
Trækul, 333 gram.
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Afpløjet lerkar, nedsat i en meget snæver ned-
gravningsgrube med fyld af mørk gråbrunt,
sandet ler og gråbrunt, spættet, sandet ler; dele
af dette hidrørte dog fra erosionslaget, som ur-
nen var nedgravet i, således at det nærmest stod
med bunden på undergrundens overflade. 

Fylden i urnen fra top til bund homogent,
mørk gråbrunt, sandet ler med spredte,
brændte benstumper. De brændte ben var til
stede i meget små, måske ligefrem knuste styk-
ker. I fylden lå et stykke ubearbejdet flint samt
en jernnitte. 

Fund
JH 1: Urne, underdel af større groftmagret,
tyk  vægget og toleddet lerkar, der ved ud-
gravningen var bevaret i 9 cm’s højde og med
en diameter på ca. 25 cm. Karret har en tynd
randlæbe, der fortsætter i direkte forlængel-
se af karsiden. På ydersiden ses lidt sodspor,
og på indersiden ganske lidt madskorpe. Et
fragment af en bred, båndformet hank må høre
til karret, uden at dennes placering kan fast-
slås. Bunddiameter: Ca. 11 cm. Evt. Al-
brectsen (1968) T. 32. C.

JH 2: Jernnitte, antagelig fra benkam, 1,1 cm
lang. 

Øvrige 
Brændte ben, 628 gram, kraftigt brændt og i
små stykker; fra voksent individ, antagelig æl-
dre kvinde, aldersgruppe maturus? I leddene
ses begyndende forkalkning. 
Trækul, under 1 gram.
Flintstykke, ubearbejdet, 4,1 x 2,7 cm.

JH

Gravklynge: 3 
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C
AOT-værdi: 2     

JH

Fyldbeskrivelse 
1)  Gråbrunt, spættet, sandet ler. Erosionslag. 
2)  Mørk gråbrunt, sandet ler. Nedgravning. 
3)  Ler. Undergrund. 

JH i fladen fra nord. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

JH i snit fra nord. Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Afpløjet lerkar, nedsat i en meget snæver ned-
gravningsgrube med fyld af mørk gråbrunt,
sandet ler og gråbrunt, spættet, sandet ler; dele
af dette hidrørte dog fra erosionslaget, som ur-
nen var nedgravet i, således at det nærmest stod
med bunden på undergrundens overflade. 

Fylden i urnen fra top til bund homogent,
mørk gråbrunt, sandet ler med spredte,
brændte benstumper. De brændte ben var til
stede i meget små, måske ligefrem knuste styk-
ker. I fylden lå et stykke ubearbejdet flint samt
en jernnitte. 

Fund
JH 1: Urne, underdel af større groftmagret,
tyk  vægget og toleddet lerkar, der ved ud-
gravningen var bevaret i 9 cm’s højde og med
en diameter på ca. 25 cm. Karret har en tynd
randlæbe, der fortsætter i direkte forlængel-
se af karsiden. På ydersiden ses lidt sodspor,
og på indersiden ganske lidt madskorpe. Et
fragment af en bred, båndformet hank må høre
til karret, uden at dennes placering kan fast-
slås. Bunddiameter: Ca. 11 cm. Evt. Al-
brectsen (1968) T. 32. C.

JH 2: Jernnitte, antagelig fra benkam, 1,1 cm
lang. 

Øvrige 
Brændte ben, 628 gram, kraftigt brændt og i
små stykker; fra voksent individ, antagelig æl-
dre kvinde, aldersgruppe maturus? I leddene
ses begyndende forkalkning. 
Trækul, under 1 gram.
Flintstykke, ubearbejdet, 4,1 x 2,7 cm.

JH

Gravklynge: 3 
Type: Urnegrav
Bevaringskategori: 2
Datering: C
AOT-værdi: 2     

JH

Fyldbeskrivelse 
1)  Gråbrunt, spættet, sandet ler. Erosionslag. 
2)  Mørk gråbrunt, sandet ler. Nedgravning. 
3)  Ler. Undergrund. 

JH i fladen fra nord. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

JH i snit fra nord. Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Uregelmæssigt, meget diffust anlæg, nær-
mest ovalt. Nordvest-sydøst 130 cm, nordøst-
sydvest 90 cm. Anlægsfylden bestod af mørk
gråbrunt til kulsort, sandet ler med trækul-
smuler og regulære trækulstumper. Der kun-
ne ikke konstateres brændte ben eller gravgods
i fladen af anlægget. I et niveau ca. 10 cm un-
der overfladen havde anlægget samme form og
dimension, men stod nu langt mere klart af-
grænset. Fylden var i dette niveau hovedsa-
geligt sortgrå med en del store trækulstykker
og trækulsmuler samt meget få stumper
brændte ben og et enkelt skår. 

Indtil ca. 37 cm dyb nedgravning med næs-
ten lodrette sider og flad bund. Anlæggets fyld
bestod i de øverste ca. 20 cm af gråbrunt, mørk
sandet ler med enkelte trækulstumper og
sorte partier. Dette lag var diffust mod det un-
derliggende lag, der især mod bunden bestod
af kulsort, sandet ler med trækul og skår samt
enkelte stumper brændte ben. Anlægget var
klart afgrænset mod undergrunden, især ned-
adtil. Grænsen mellem øverste og nederste lag
i anlægget var dog noget diffus. Først i an-
læggets nederste ca. 10-15 cm begyndte grav-
godset at dukke op. Her lå skårene forholds-
vis spredt langs bunden af nedgravningen, de
største stykker direkte på undergrunden.
Det samme gælder en kniv, som fandtes i an-
læggets nordlige del, liggende sydvest-nord-
øst med anglen mod sydvest. 

JÆ

Gravklynge: 3
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 1
Datering: C1
AOT-værdi: 4            

JÆ
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JÆ i fladen fra syd. Foto: Mogens Bo Henriksen. JÆ i snit fra syd. Foto: Mogens Bo Henriksen.

Fyldbeskrivelse 
1)  Mørk gråbrunt, stedvis sort, sandet ler
med enkelte trækulstumper og sorte partier.
Gravgrube, opfyldningslag. 
2)  Hovedsageligt, og især mod bunden,
kulsort, sandet ler med trækul og skår. 
3)  Gult ler. Undergrund.  
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Fund 
JÆ 1a: Lerkarskår, indtil 8 cm store skår af
tyndvægget, fintmagret, toleddet hankekop
(nærmest Albrectsen 1968 T. 32). Karret har
indadhældende, tynd rand. Fra tæt under rand-
en til et stykke nede på bugen er fastgjort en
stor, uregelmæssig, båndformet hank med
ovalt tværsnit. Hele overfladen er smuldret
som følge af kraftig sekundær brænding, så det
kan ikke afgøres, om karret har været orna-
menteret. En bund-/sideskårflage hører an-
tagelig til karret, der i så fald har haft en bund-
diameter på 6 cm. Randdiameter: 10 cm.
Vægt: mindst 132 gram. C1.

JÆ 1b: Lerkarskår, indtil 8 cm store skår af tre-
leddet hankekar i tyndvægget, fintmagret
gods. Karakteren er dog grovere end JÆ 1a,
og der er således en mængde hulrum i godset
som følge af bortbrændt organisk magring.
Der foreligger store dele af randpartiet, og res-
ten af karret er sporadisk bevaret. Randen er
kort, lodret og tynd. Antagelig fra bugknæk-
ket til et stykke under randen har en for-
holdsvis stor, båndformet hank med linse-
formet tværsnit været fastgjort. Da hele over-
fladen er afskallet, kan det ikke afgøres, om
karret har været ornamenteret. Vægt: Mindst
232 gram. C1. 

JÆ 1a/1b: Hertil kommer 214 gram ukarak-
teristiske sideskår, der som følge af kraftig se-
kundær forbrænding og fragmentering ikke
med sikkerhed kan knyttes til et bestemt af
karrene JÆ 1a eller JÆ 1b. 

JÆ 2: Guldfolieperle (Olldag 1994 T. 3300).

JÆ 3: Kniv T. 1b med markant afsat angel og
konveks ryg. På anglen hakker langs kanten
til fastgørelse af skaft. Længde: 17,1 cm, her-
af blad 12,2 cm og angel 4,9 cm. Bredde af blad
2,5 cm, tykkelse 0,6 cm.

JÆ 4: Benkam, fragmenter af sammensat
benkam med 0,9 cm lange jernnitter.    

JÆ 2. Guldfolieperle. Foto: Jørgen Nielsen. 

Øvrige 
Brændte ben, 2 gram.
Trækul, 4750 gram, heraf er 100 stk. vedbe-
stemt: 
Hassel (Corylus avellana): 100 stk., gennem-
gående små dimensioner, ingen større ”stam-
mer”, få stykker med kollapset ved og enkelte
stykker med insektgange. Vinterfældning set.
Ildskørnet flint, 3. grad. 5 stk., største styk-
ke er 2,4 cm. Vægt: 3 gram.
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Fund 
JÆ 1a: Lerkarskår, indtil 8 cm store skår af
tyndvægget, fintmagret, toleddet hankekop
(nærmest Albrectsen 1968 T. 32). Karret har
indadhældende, tynd rand. Fra tæt under rand-
en til et stykke nede på bugen er fastgjort en
stor, uregelmæssig, båndformet hank med
ovalt tværsnit. Hele overfladen er smuldret
som følge af kraftig sekundær brænding, så det
kan ikke afgøres, om karret har været orna-
menteret. En bund-/sideskårflage hører an-
tagelig til karret, der i så fald har haft en bund-
diameter på 6 cm. Randdiameter: 10 cm.
Vægt: mindst 132 gram. C1.

JÆ 1b: Lerkarskår, indtil 8 cm store skår af tre-
leddet hankekar i tyndvægget, fintmagret
gods. Karakteren er dog grovere end JÆ 1a,
og der er således en mængde hulrum i godset
som følge af bortbrændt organisk magring.
Der foreligger store dele af randpartiet, og res-
ten af karret er sporadisk bevaret. Randen er
kort, lodret og tynd. Antagelig fra bugknæk-
ket til et stykke under randen har en for-
holdsvis stor, båndformet hank med linse-
formet tværsnit været fastgjort. Da hele over-
fladen er afskallet, kan det ikke afgøres, om
karret har været ornamenteret. Vægt: Mindst
232 gram. C1. 

JÆ 1a/1b: Hertil kommer 214 gram ukarak-
teristiske sideskår, der som følge af kraftig se-
kundær forbrænding og fragmentering ikke
med sikkerhed kan knyttes til et bestemt af
karrene JÆ 1a eller JÆ 1b. 

JÆ 2: Guldfolieperle (Olldag 1994 T. 3300).

JÆ 3: Kniv T. 1b med markant afsat angel og
konveks ryg. På anglen hakker langs kanten
til fastgørelse af skaft. Længde: 17,1 cm, her-
af blad 12,2 cm og angel 4,9 cm. Bredde af blad
2,5 cm, tykkelse 0,6 cm.

JÆ 4: Benkam, fragmenter af sammensat
benkam med 0,9 cm lange jernnitter.    

JÆ 2. Guldfolieperle. Foto: Jørgen Nielsen. 

Øvrige 
Brændte ben, 2 gram.
Trækul, 4750 gram, heraf er 100 stk. vedbe-
stemt: 
Hassel (Corylus avellana): 100 stk., gennem-
gående små dimensioner, ingen større ”stam-
mer”, få stykker med kollapset ved og enkelte
stykker med insektgange. Vinterfældning set.
Ildskørnet flint, 3. grad. 5 stk., største styk-
ke er 2,4 cm. Vægt: 3 gram.
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Diffust, ovalt fyldskifte, øst-vest ca. 75 cm,
nord-syd ca. 60 cm. Centralt heri var en dif-
fust afgrænset, oval kerne, øst-vest 45 cm,
nord-syd 35 cm, bestående af mørk gråbrunt
til gråsort ler med flere skår og brændte ben-
stumper. Inderst heri var en diffus, nærmest
cirkulær plamage, 25-30 cm i diameter, og med
fyld bestående af gråsort og sort, trækulhol-
digt ler med skår og brændte ben. I dette om-
råde lå en kompakt samling af skår; mellem
disse lå sølvfiblen JÅ 2. 

Gravgruben var indtil 10 cm dyb og dif-
fus med rundet bund og gråbrun, leret fyld.
Kun de øverste ca. 8 cm af anlægget i den vest-
lige del var opfyldt med sortfarvet, trækul-
holdigt ler, indeholdende sølvfiblen samt ler-
karskår i et næsten kompakt lag. Den østlige
ende af anlægget var kun i ringe grad iblandet
rene ligbålsrester. Derfor må selve gravgruben
antages at være den ca. 25-30 cm store plamage
vestligt i det voldsomt afpløjede anlæg.
Brændte ben var kun til stede i få og små stum-
per. Ved soldningen og sorteringen af brand-
gravsfylden fremkom dele af en helt adskilt
guldberlok. 

Fund 
JÅ 1a: Lerkarskår. Indtil ca. 7 cm store skår,
vist alle fra underdelen af tykvægget, groft-
magret kar med lidt udvendige sodspor.
Iblandt skårene er bund-/sideskår, men ingen
egentlige bundskår. På nogle skår ses lidt sod-
spor, men karret er ikke sekundært brændt.
Vægt: 211 gram. Ældre jernalder. 

JÅ

Gravklynge: 3    
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 3 
Datering: B2
AOT-værdi: 3  

JÅ Fyldbeskrivelse 
1)  Spættet, gråbrunt ler med enkelte sorte
partier. 
2)  Mørk gråbrunt til gråsort ler med skår
og stumper af brændte ben. I snit fremtråd-
te laget mod vest som lag (3). 
3)  Gråsort og sort, trækulholdigt ler med
brændte ben og kompakte skårflager. 
4)  Gult ler. Undergrund. 
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JÅ i fladen fra syd. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

JÅ i snit fra syd. Foto: Mogens Bo Henriksen.
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JÅ 1b: Lerkarskår, tyndvæggede og fintmag-
rede skår, største stykke ca. 3,7 cm, fra min-
dre, let sekundært ildpåvirket hankekar. Ca.
16 cm af randen er til stede som små skår, det
samme er en hel hank, resten udgøres af små-
skår fra hele karrets korpus. Der er tale om et
treleddet kar med kort, lodret og ufortykket,
lige afskåret rand. Den forholdsvis store
hank er X-formet med facetteret tværsnit. Kar-
ret har været rigt ornamenteret på overdelen,
men kompositionen kan som følge af den sto-
re fragmenteringsgrad kun delvis rekon-
strueres. Tæt under randen har der været en
smal, vandret fure, og herunder har dobbel-
te, skråtstillede furer dannet en zigzaglinie
rundt om karret. Denne ornamentik har væ-
ret afbrudt af mindst to indtrykte cirkler med
ophøjet midterpunkt og mindst en cirkulær,
flad grube, der er omgivet af en fure. Nedadtil
afgrænses ornamentbæltet af to smalle, vand-
rette furer. Karret har let markeret standring.
Randdiameter: 22 cm. Vægt: Ca. 180 gram. B2.

JÅ 1c: Lerkarskår, tyndvæggede skår fra min-
dre fintmagret kar. Største stykke 4,6 cm. Det
kraftigt sekundært brændte kar har haft rundt
korpus, og på et skår fra karrets overdel ses
en lille, lodret og halvcirkulær tap. Vægt: ca.
15 gram. Romersk jernalder?
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JÅ 1b: Lerkarskår, tyndvæggede og fintmag-
rede skår, største stykke ca. 3,7 cm, fra min-
dre, let sekundært ildpåvirket hankekar. Ca.
16 cm af randen er til stede som små skår, det
samme er en hel hank, resten udgøres af små-
skår fra hele karrets korpus. Der er tale om et
treleddet kar med kort, lodret og ufortykket,
lige afskåret rand. Den forholdsvis store
hank er X-formet med facetteret tværsnit. Kar-
ret har været rigt ornamenteret på overdelen,
men kompositionen kan som følge af den sto-
re fragmenteringsgrad kun delvis rekon-
strueres. Tæt under randen har der været en
smal, vandret fure, og herunder har dobbel-
te, skråtstillede furer dannet en zigzaglinie
rundt om karret. Denne ornamentik har væ-
ret afbrudt af mindst to indtrykte cirkler med
ophøjet midterpunkt og mindst en cirkulær,
flad grube, der er omgivet af en fure. Nedadtil
afgrænses ornamentbæltet af to smalle, vand-
rette furer. Karret har let markeret standring.
Randdiameter: 22 cm. Vægt: Ca. 180 gram. B2.

JÅ 1c: Lerkarskår, tyndvæggede skår fra min-
dre fintmagret kar. Største stykke 4,6 cm. Det
kraftigt sekundært brændte kar har haft rundt
korpus, og på et skår fra karrets overdel ses
en lille, lodret og halvcirkulær tap. Vægt: ca.
15 gram. Romersk jernalder?
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JÅ 3. Fragmenter af guldberlok. Foto: Jørgen Nielsen. 

JÅ 2: Fibula af sølv, 3,9 cm lang og let ildpå-
virket. Bøjlen tagrygformet bag kammen,
foran kammen let buet med langsgående per-
letråd. På langs ad kammen er en fure til ind-
lægning af guldtråd (Almgren 1923 gr. II, fig.
38). B2. 

JÅ 3: Berlok af guld, stærkt fragmenteret, og
kun en mindre del af smykket er til stede: To
klumper med hver tre sammenhængende
granulationskugler af lyst guld, den ene med
loddemateriale. 1,1 cm lang opvundet guldtråd,
noget forbukket. Forbukket spinkel guldring,
nu indtil ca. 1 cm i diameter. Vægt i alt: 0,3
gram. 

Øvrige 
Brændte ben, 2 gram, ganske små og kraftigt
brændte fragmenter, tynd compakta (barn?). 
Trækul, 3 gram.
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Uregelmæssigt, rektangulært fyldskifte, nord-
syd ca. 150 cm, øst-vest 80 cm. Fylden bestod
hovedsageligt af homogent, mørkbrunt, san-
det ler. I fylden var flere spredte trækulstyk-
ker. 

Indtil ca. 16 cm dyb gravgrube, centralt
med flad bund og mere eller mindre lodrette
sider. Fylden svarede til fladens og var ho-
mogen fra top til bund. 

Centralt i gravens sydende stod lerkarret
KA 1a hældende i en vinkel på ca. 45 grader
mod nordøst. Karret indeholdt samme fyld
som den omgivende gravgrube, dvs. også
med enkelte trækulstykker. Umiddelbart op
ad karrets nordvestside stod bægeret KA 1b;
begge var placeret tæt over gravbunden. I gra-
vens sydøstlige hjørne fandtes en enkelt glas-
perle KA 4a. I den østlige side af sydenden lå
jernfiblen KA 2 med nåleskeden mod syd.
Østligt i sydenden lå sølvarmring KA 3; heri
sad rester af organisk materiale, muligvis
hud. 

Ved soldning af fylden fra sydlige halvdel
fremkom ravperle KA 4b. Placeringen af
gravgaverne antyder, at liget har ligget på høj-
re side med hovedet i sydenden. På grund af
gravens ringe størrelse og armringens lille dia-
meter, må der være tale om en barnegrav. 

KA

Gravklynge: 2    
Type: Jordfæstegrav
Bevaringskategori: 1 
Datering: C2-C3
AOT-værdi: 4  

KA
Fyldbeskrivelse 
1)  Homogent, mørkbrunt, sandet ler med
spredte stumper af trækul. 
2)  Spættet, grågult, sandet ler. 
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KA fra syd, niveau 2. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

KA i snit fra nord. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Uregelmæssigt, rektangulært fyldskifte, nord-
syd ca. 150 cm, øst-vest 80 cm. Fylden bestod
hovedsageligt af homogent, mørkbrunt, san-
det ler. I fylden var flere spredte trækulstyk-
ker. 

Indtil ca. 16 cm dyb gravgrube, centralt
med flad bund og mere eller mindre lodrette
sider. Fylden svarede til fladens og var ho-
mogen fra top til bund. 

Centralt i gravens sydende stod lerkarret
KA 1a hældende i en vinkel på ca. 45 grader
mod nordøst. Karret indeholdt samme fyld
som den omgivende gravgrube, dvs. også
med enkelte trækulstykker. Umiddelbart op
ad karrets nordvestside stod bægeret KA 1b;
begge var placeret tæt over gravbunden. I gra-
vens sydøstlige hjørne fandtes en enkelt glas-
perle KA 4a. I den østlige side af sydenden lå
jernfiblen KA 2 med nåleskeden mod syd.
Østligt i sydenden lå sølvarmring KA 3; heri
sad rester af organisk materiale, muligvis
hud. 

Ved soldning af fylden fra sydlige halvdel
fremkom ravperle KA 4b. Placeringen af
gravgaverne antyder, at liget har ligget på høj-
re side med hovedet i sydenden. På grund af
gravens ringe størrelse og armringens lille dia-
meter, må der være tale om en barnegrav. 
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Fund 
KA 1a: Lerkar, treleddet, groftmagret og lidt
uregelmæssigt kar (Albrectsen 1968 T. 32).
Karret har jævnt afrundet og højtsiddende
bugknæk og en kort, næsten lodret og ufor-
tykket rand. Overfladen er glattet og uorna-
menteret. På ydersiden sidder nær randen lidt
fastbrændt madskorpe. Højde: 12,1 cm. Rand-
diameter: 12,2 cm. Bugdiameter: 14,6 cm.
Bunddiameter: 7,3 cm. C.

KA 1b: Lerkar, treleddet, tyndvægget og
fintmagret bæger (Albrectsen 1968 T. 20,
dog med svajet hals). Karret har lavtsidden-
de, jævnt afrundet bugknæk og let udadfal-
dende, ufortykket rand. Højde: 6,5 cm. Rand-
diameter: Ca. 9 cm. Bugdiameter: Ca. 9 cm.
C2-C3. 

KA 2: Fibula af jern, 2,3 cm lang fod og lidt
af bøjlen fra fibula med omslået fod. Hertil lil-
le jernstift, fra fiblen? 

KA 3:  Sølvarmring. Sammenskudt type, la-
vet af spinkel sølvtråd med tykkelse på ca. 0,1
cm. Omkring ringen omviklet sølvtråd til ju-
stering. Oval i omrids, ca. 4,2 x 3,3 cm. Vægt:
1,5 gram. 

KA 4a: Glasperle, 1 stk.: Skiveformet, rød (1).    

KA 4b: Ravperle, 1 stk.: Skiveformet, lille (1).    

Øvrige 
Humant væv?, fra ring KA 3. 

KA 1a. Lerkar. Foto: Jørgen Nielsen
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Diffust fyldskifte med mørk gråbrun lerfyld,
langs randen iblandet plamager af kulsort ma-
teriale, øst-vest ca. 70 cm, nord-syd 75 cm. 

Fylden i den ca. 25 cm dybe og velbeva-
rede gravgrube bestod øverst af et indtil 10 cm
tykt, diffust afgrænset lag, hovedsageligt af
mørkbrunt ler med partier af sort fyld. Bund-
laget bestod af kulsort, trækulholdigt ler med
spredte skår og brændte ben. Dette lag var dif-
fust afgrænset mod toplaget og mod lerun-
dergrunden. Gravgruben havde stejle sider og
let mod øst skrånende bund. Gravgaverne
fandtes spredt i fylden.      

Fund 
KB 1: Lerkarskår, ca. 15 indtil 6 cm store, kraf-
tigt ildskørnede skår af mindre tyndvægget og
fintmagret hankekar (Albrectsen 1968 T. 3).
Bugknækket er relativt skarpt, og randen kort,
lodret og tynd. Fra overgangen hals/skulder
og til bugknækket er fastgjort en forholdsvis
stor, pølseformet hank med rundovalt tvær-
snit. Det kan som følge af den kraftige ildpå-
virkning ikke afgøres, om karret har været or-
namenteret. Randdiameter: Ca. 10 cm. Vægt:
60 gram. C1. 

KB

Gravklynge: 2    
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 1 
Datering: C1
AOT-værdi: 3  

KB

KB i fladen fra syd. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

KB i snit fra syd. Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Gravklynge: 2    
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 1 
Datering: C1
AOT-værdi: 3  

KB

KB i fladen fra syd. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

KB i snit fra syd. Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Fyldbeskrivelse 
1)  Homogent, gråbrunt ler. 
2)  Mørk gråbrunt ler, langs randen iblandet
partier af kulsort materiale. 
3)  Hovedsageligt kulsort, trækulholdigt ler
med skår, brændte ben og trækul. 
4)  Gult ler. Undergrund.
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KB 2: Glasperle?, smeltet, vandgrøn og trans-
parent glasklump.

KB 3: Kniv T. 2, to ikke sammenhørende frag-
menter af hhv. blad og angel af kniv med lige
ryg, der mod ødden bøjer nedad og møder den
rette æg. Oprindelig længde ca. 13. Bredde af
blad 1,8 cm, tykkelse 0,3 cm. Nedlagt som
fragmenter?

Øvrige 
Brændte ben, 3 gram, kraftigt brændt, anta-
gelig fra menneske. 
Trækul, 885 gram.
Ildskørnet flint, 2 stk. 1,3 cm. Vægt: 1 gram.  
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Diffust, ovalt fyldskifte, øst-vest ca. 160 cm,
nord-syd 120 cm. Centralt i fyldskiftet sås en
diffust afgrænset, oval plamage, øst-vest 95 cm,
nord-syd 85 cm. Fylden heri var brunt sand,
iblandet partier af sort, trækulsblandet sand.
I denne fyld fandtes lerkarskår samt jern og
enkelte stumper af brændte ben. 

Gravgruben var ca. 20 cm dyb med run-
det bund og skrå kanter. Øverst bestod fyl-
den af brunt sand, nedefter iblandet stadig
mere trækulholdigt sand, skår, brændte ben
og jern. I grubens nederste ca. 10 cm bestod
fylden hovedsageligt af kulsort sand med træ-
kul, iblandet oldsager og brændte ben. 

Urnen KC 1a stod lidt syd for midten af
gravgruben med bunden placeret på rent
undergrundssand og i delvis sammensunket
og indskredet tilstand. I gravens nordvestli-
ge del stod lansen KC 1, hældende med od-
den mod nordvest og døllen mod sydøst i en
vinkel på ca. 45 grader. Døllen gik op over
skjoldbulen KC 3a, der stod retvendt på
bunden nær gravens nordlige kant. Dele af

døllen må dog have været afbrudt før ned-
læggelsen, for den lå ca. 10 cm sydvest for res-
ten af lansebladet. Mellem skjoldbulen og grav-
urnen lå skjoldhåndtagsbeslaget KC 3b. Skår
fra urnen og fra bikarret lå også spredt i fyl-
den, førstnævnte antagelig som følge af dy-
retransport. 

Fylden i urnen KC 1a var homogen fra top
til bund og af karakter som fylden i den om-
givende gravgrube. I de øverste ca. 5 cm var
mængden af brændte ben ganske ringe, her-
efter tiltog den, og indtil ca. 5 cm store styk-
ker brændte ben kunne træffes nedefter,
uden at der var tale om en koncentration. Mod
øst i urnen lå ca. 8 cm over gravbunden (om-
kring bugknækket) nord-syd-orienteret kniv
KC 4 med odden mod syd samt lidt jernblik
KC 7. I urnen fandtes endvidere fragmenter
af benkam KC 5. 

Gravens tilblivelse: Efter gravningen af en
ca. 95 x 85 cm stor gravgrube er urnen place-
ret på bunden i dennes sydlige halvdel, her-
efter er skjoldbule og skjoldhåndtagsbeslag

placeret nordligt i gruben, og sidst er lansen
stukket skråt ned i gravgrubens udkant. En-
delig er ligbålsrester med skår af bikar, brænd-
te ben og enkelte jernstumper hældt ned
over disse genstande.          

KC

Gravklynge: 2    
Type: Urnebrandgrube (våbengrav)
Bevaringskategori: 1 
Datering: C1
AOT-værdi: 7  

KC

KC i fladen fra vest. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

KC i snit med skjoldbule KC 3a og lerkar KC
1a frilagt fra nord. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

KC frilagt lerkar. 
Foto: Mogens Bo Henriksen.
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Gravklynge: 2    
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Bevaringskategori: 1 
Datering: C1
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KC i fladen fra vest. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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KC frilagt lerkar. 
Foto: Mogens Bo Henriksen.

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  17/06/09  12:11  Side 300

301

Fyldbeskrivelse 
1)  Homogent, brunt sand. Erosionslag?
2)  Som (1), men iblandet partier af sort,
sandet fyld med skår samt jern. I snittene
kunne det ses især at være tilfældet nedef-
ter. Gravgrube, opfyldningslag. 
3)  Hovedsageligt kulsort sand med trækul,
brændte ben og oldsager. Gravgrube, bund-
lag. 
4)  Gult, leret sand. Undergrund. 
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Fund 
KC 1a: Lerkar, treleddet kar i groftmagret gods
(Albrectsen 1968 T. 2, dog ikke med sikker-
hed med hank). Karrets profil kan rekon-
strueres præcist indtil overgangen over-
del/hals. Randskår foreligger løst. Det jævnt
afrundede bugknæk sidder omtrent midt på
karsiden. Randen er meget kort, ufortykket
og lodret. På overdelen, startende et par cm
over bugknækket ses en omkringløbende
zigzagfure. Herover er to smalle, vandrette fu-
rer og imellem disse en kontinuerlig prikræk -
ke. Ornamentikken er ret skødesløst udført.
Da karret er noget ødelagt, kan dimensionerne
ikke angives præcist. Bunden er let afsat. Høj-
de: ca. 20 cm. Randdiameter: Ca. 21 cm. Bug-
diameter: Ca. 30 cm. C1.

KC 1b: Lerkarskår, randskårflage, randskår og
sideskår i tykvægget, groftmagret gods, til dels
med friske brudflader, største skår 8,5 cm. Skå-
rene er fra et mindre treleddet (hanke)kar med
afrundet bug og højtsiddende bugknæk,
hvorover er en lodret, ufortykket rand (Al-
brectsen 1968 T. 3-5?). Øverst på skulderen ses
to tætsiddende, vandrette riller, og ca. 1,2 cm
herunder omkring bugens bredeste sted gen-
tages dette mønster. Karret er muligvis se-
kundært brændt. Randdiameter: Ca. 14 cm.
Vægt: 40 gram.

KC 1c: Lerkarskår, mindst otte indtil 9,5 cm
store sideskår fra sekundært brændt, groft-
magret, men ubestemmeligt lerkar. Et ufor-
tykket randskår fra et et- eller toleddet kar kan
høre hertil. Vægt: 123 gram.

KC 1a. Urne. Foto: Jørgen Nielsen. 
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KC 3a. Dele af skjoldbulen med den bevidst ødelagte overdel. 
Foto: Jørgen Nielsen.   

KC 1d: Lerkarskår, fire indtil 3,5 cm store og
ukarakteristiske sideskår med en samlet vægt
på mindre end 20 gram. Fra tykvægget, groft-
magret kar, vist ikke sekundært ildpåvirket.
Muligvis udgør disse rester af et fjerde kar, som
ikke kan bestemmes nærmere. 

KC 2: Lansespids, ikke bestembar, bevaret som
to fragmenter, der ikke passer sammen: 13 cm
langt og indtil 5,2 cm bredt medialfragment.
Tykkelse af bladet kan på røntgen måles til ca.
0,7 cm, mens tværsnittets form ikke kan
iagttages. Der synes dog ikke at være marke-
ret midtribbe. Hertil 3,5 cm langt basisfrag-
ment af muligvis rørformet dølle med et sæt
nittehuller. Tværsnittet er facetteret, uden at
antallet af facetter kan fastslås. Ydre diameter
ved basis: 1,8 cm. B-C. 

KC 3a: Stangskjoldbule (Ilkjær 1990a T. 3b-
c). Skjoldbulen er deformeret ved, at overde-
len er trykket ned i underdelen, og den flade
krave er delvis banket ind til halsen. På rønt-
genfoto ses to eller tre skjoldbulenitter at sid-
de skjult i den ombukkede krave. Yderkan-
ten på den 1,8 cm brede og flade krave er or-
namenteret med skrå hak, der ses både oven-
fra og fra siden. Skjoldbulens samlede diameter
har været ca. 16,5 cm, mens højden ikke kan
fastslås. Den ca. 3,9 cm høje hals er lodret,
mens overdelens form ikke kan fastslås. Der
er en ret skarp overgang til den mindst 6,5 cm
lange stang, der har en diameter på 1,1 cm.
Skjoldbulens samlede højde har således været
mindst 12 cm. B2-C1. 

KC 3b: Skjoldhåndtagsbeslag, bukket i læng-
deretningen, og den ene nitteplade er brudt af
for så at være rustet fast nær den anden nit-
teplade, og beslaget har således været nedlagt
i overbrudt tilstand. Oprindelig længde ca. 19
cm. Grebet har parallelle sider og halvcirku-
lært tværsnit; bredden er 1,2 cm. Nittepladerne
er trapezoide (som på Ilkjær 1990a T. 5a), men
da de har to nittehuller placeret i stykkets
længdeakse, må stykket betegnes som type 5ag
(Ilkjær 2001a). C1. 

KC 3c:  Skjoldbulenitter, 2 stk. med fladt ho-
ved, det ene bøjet i L, det andet afbrudt ned-
adtil. Længde 1,8 og 1,6 cm. Diameter af ho-
ved: 0,6 cm. Hertil L-bøjet fragment af en til-
svarende (Zieling 1989 T. D). To eller tre søm
af samme type sidder fast på skjoldbulen. B1-
C1b. 
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KC 4: Kniv T. 2b, spinkel med ret ryg og af-
sat angel. Længde: 11,8 cm, heraf blad 7,9 cm
og angel 3,9 cm. Bredde af blad 1,8 cm, tyk-
kelse 0,3 cm.

KC 5: Benkam, 3,7 cm langt fragment af to-
lagskam, sammenholdt af tværgående jernnitte.
Hertil tre jernnitter på hhv. 1,0, 1,3 og 1,6 cm
samt fragment af endnu en. 

KC 6:  Remskyder af jern, lavet af ca. 0,2 cm
tykt jernbånd, der på den fremadvendte side
er ca. 0,7 cm bredt, mens de to arme, som har
været bukket bag om rememnet, har været ca.
0,3 cm brede og med tilspidsede ender. Rem-
emnet har været ca. 2,2 cm bredt og ca. 0,5 cm
tykt.

KC 7: Nål/tråd, 1,9 cm langt fragment af 0,2
cm tyk, uidentificerbar nål eller jerntråd.
Jernblik, uidentificerbart. 

Øvrige 
Brændte ben, 1206 gram, moderat brændt, fra
voksent individ, antagelig mand, aldersgrup-
pe adultus. Hele skelettet synes at være re-
præsenteret. 
Trækul, 40 gram. 
Ildskørnet flint, hovedsageligt 2. grad, men
også enkelte 3. grad. Ca. 30 stk., største 4,7 cm.
Vægt: 63 gram. 
Afslag. 
Fossil. 
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Ovalt diffust fyldskifte, øst-vest 130 cm,
nord-syd 115 cm. Centralt heri var et ligele-
des ovalt fyldskifte, som udgjorde selve grav-
gruben. Denne målte øst-vest 95 cm, nord-syd
indtil 85 cm. Fylden heri bestod af mørkbrunt
sandet ler, iblandet partier af kulsort materiale. 

Gravgruben var indtil 30 cm dyb med skrå
sider og flad, klart afgrænset bund. Fylden be-
stod i de øverste 5-10 cm af mørkbrunt san-
det ler iblandet partier af kulsort materiale.
Dette lag var diffust afgrænset til gravgrubens
nedre fyldlag, der bestod af homogent, kul-
sort, fedtet ler med få små stumper brændte
ben, spredte skår, trækulstykker og flere
glasperler m.v. Centralt i gravgruben fandtes
flere glasperler, en mulig ildslagningssten af
flint samt jerngenstande. Hertil fandtes et frag-
ment af en forkullet hasselnød.    

KD

Gravklynge: 2    
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 1 
Datering: C1
AOT-værdi: 5  

KD Fyldbeskrivelse 
1)  Homogent, brunt, sandet ler. Evt. ero-
sionslag. 
2)  Som (1), men iblandet partier af kulsort
sandet ler. Gravgrube, opfyldningslag. 
3)  Homogent, kulsort fedtet ler med få,
små stumper brændt ben, trækulstykker og
oldsager. Gravgrube, bundlag. 
4)  Gult ler. Undergrund. 
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KD i fladen fra nord. Foto: Mogens Bo Henriksen. KD i snit fra nord. Foto: Mogens Bo Henriksen.
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Fund 
KD 1: Lerkarskår, ca. 30 indtil 9 cm store skår
af kraftigt sekundært brændt, firleddet og ne-
defra hult fodbæger (Albrectsen 1968 T. 10).
Karret er tyndvægget og fintmagret med
skarpvinklet bugknæk og kort, lodret og
tynd randlæbe. Det er uvist, om der har væ-
ret hank på bægeret, og som følge af den se-
kundære ildpåvirkning kan det ikke afgøres,
om karret har været ornamenteret. Randdia-
meter: 8-9 cm. Vægt: 141 gram. C1. 

KD 2: Fibula, to tilsammen ca. 2 cm lange frag-
menter af jernkerne til spiralkonstruktion på
(bronze)fibula.  

KD 3: Glasperler, mindst 8 stk: To små ski-
veformede guldfolieperler (T 3300), to-tre rør-
formede og kanellerede, grønne og transpa-
rente (T 1111), en stor skiveformet mørkblå
med hvide felter (T 2404, Tempelmann-Mac-
zyńska 1985 T. 225a), en turkis, en rød, vist
med påsatte mørke øjne, mindst en klar (Oll-
dag 1994).

KD 4: Jernnitte fra sammensat benkam, frag-
menteret og 0,9 cm lang. 

KD 5: Jernstang, spinkel J-formet, 1,3 cm lang.
Uvis funktion. 

Øvrige 
(KD 6:): Ildslagningssten? Let bearbejdet
flintstykke, evt. ildslagningssten.* 
Brændte ben, 9 gram, kraftigt brændt, fra in-
divid, antagelig voksent individ. 
Ildskørnet flint, 2. og 3. grad, 5 stk, største
stykke 1,9 cm. Vægt: 3 gram.  
Hasselnød (Corylus avellana), fragment af for-
kullet skal. 
Trækul, 1805 gram, heraf er 100 stk. vedbe-
stemt:
Hassel (Corylus avellana): 97 stk., gennem-
gående små dimensioner, få stykker med
kollapset ved. Vinterfældning set.
El (Alnus sp.): 2 stk. fra større grene eller min-
dre stammer.
Lind (Tilia sp.): 1 stk. fra ung stamme.
Afslag, 3 stk. 

KD 3. Kanelleret glasperle og guldfolieperler. Foto: Jørgen Nielsen. 

KD 3. Smelteklumper fra glasperler. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Ovalt fyldskifte, øst-vest 120 cm, nord-syd
indtil 85 cm. Fylden bestod mod øst af en ca.
85 x 85 cm stor, cirkulær plamage af gråsort
til sort ler med nister af brændte ben. 

Gravgruben var indtil 17 cm dyb med run-
det bund. Fylden bestod hovedsageligt af ho-
mogent, gråsort ler med spredte nister af
brændte ben. Omtrent centralt i gravgruben
fandtes kniven KK 2a. 

Fund 
KK 1: Lerkarskår, to indtil 4 cm store skår af
tyndvægget, fintmagret og meget kraftigt se-
kundært brændt lerkar. Vægt: 13 gram. 

KK 2a: Kniv T. 2? Ca. 1,5 cm langt fragment
af klinge fra spinkel, uidentificerbar kniv. Bred-
de af blad 1,6 cm, tykkelse 0,3 cm. Nedlagt
som fragment. 

KK 2b:  Knivskedebeslag af jern, 3 stk. 0,5 cm
bredt kantblik med U-formet tværsnit, 2,9, 1,9
og 1,8 cm lange. I sidstnævntes ene ende sid-
der en gennemgående nitte med fladt, cirku-
lært hoved, 0,6 cm i diameter.

KK

Gravklynge: 2     
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 2 
Datering: (B)-C
AOT-værdi: 2  

KK

Fyldbeskrivelse 
1)  Hovedsageligt homogent, gråsort ler med
spredte nister af brændt ben. Gravgrube. 
2)  Gråbrunt ler. Erosionslag?  
3)  Gult ler. Undergrund. 
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KK i fladen fra nord. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

KK i snit fra syd. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

Øvrige 
Brændte ben, 15 gram, kraftigt brændt, anta-
gelig fra voksent individ. 
Trækul, 135 gram.

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  08/06/09  13:02  Side 307



308

Meget diffust nord-syd-orienteret fyldskifte,
i hvis nordlige ende lå en ca. 40 cm stor sten.
Nord-syd ca. 250 cm, øst-vest indtil 140 cm.
Fylden bestod af spættet og gulbrunt sandet
ler. Ved yderligere afrensning fremtrådte et in-
dre fyldskifte centralt i anlægget. Dette var
nærmest rektangulært med afrundede gavl-
ender, nord-syd 220 cm, øst-vest 70 cm, mod
syd dog indtil 85 cm. Dette indre fyldskifte
havde fyld af spættet og lidt diffust afgrænset,
mørkbrunt sandet ler. Spredt i fylden fandtes
endvidere en del mindre trækulstumper. Det
var i nordkanten af dette indre fyldskifte, at

den store sten lå. Tilsvarende blev fyldskiftet
mod syd afsluttet af en ca. 30 cm stor sten. I
det ydre fyldskifte lå mod nordøst jernkam
KM 6 med tænderne mod nordvest. Over den-
ne lå kniv KM 7 med odden mod nordvest og
anglen mod sydøst. 

Efter endnu en afrensning forsvandt det
ydre fyldskifte næsten helt, og kun det indre
fremtrådte nu som en nogenlunde klart af-
grænset, rektangulær nedgravning, nord-syd
220 cm, øst-vest 70 cm. Dette tolkes som grav-
bundens dimensioner. Fylden var for stør-
stedelens vedkommende spættet, mørkbrunt

sand; rundt langs kanten var dog en smal
bræmme af grågult til gråt ler. 

Gravgruben var indtil 25 cm dyb med
jævnt rundet og nogenlunde velafgrænset
bund. Langs bunden sås en 1-2 cm bred stri-
be af lyst gråt, sandet ler, der kan stamme fra
opløst organisk materiale.

Det kunne konkluderes, at der langs selve
gravlejet til begge sider har været lave afsatser,
og på den ene af disse har jernkam KM 6 og
kniv KM 7 været anbragt. Nær gravens nord-
østligste hjørne stod et lille lerkar tæt over grav-
bunden. Centralt i gravens sydende afdække-

KMGravklynge: 2    
Type: Jordfæstegrav
Bevaringskategori: 1 
Datering: C2
AOT-værdi: 7  

KM

KM fra syd, niveau 3. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

KM fra nord niveau 3. 
Foto: Mogens Bo Henriksen.

KM i snit fra syd. 
Foto: Mogens Bo Henriksen.
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KM

KM fra syd, niveau 3. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

KM fra nord niveau 3. 
Foto: Mogens Bo Henriksen.

KM i snit fra syd. 
Foto: Mogens Bo Henriksen.
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des en kæde af glas- og ravperler m.v. Syd for
perlekæden fandtes lidt tandemalje og opløst
knogle fra liget. Genstandene lå omtrent direkte
på gravbunden eller højst 1-2 cm herover; de
fleste genstande tættere herpå. Mellem især per-
lerne og gravbunden var kun et tyndt, stedvis
lidt mørkt lag, som muligvis er ligrester og evt.
organisk hylster til liget. Laget var næppe tykt
nok til at kunne have udgjort en kistebund. Det
synes derfor mest sandsynligt, at graven ikke
har rummet en egentlig kiste.  

De 110 perler, fordelt på 92 af rav og 18 af
glas, fandtes fordelt over et område, der øst-
vest målte 18 cm og nord-syd 14 cm. Perle-
kæden var relativt uforstyrret; en betydelig del
af perlerne lå således i en 12 x 9 cm stor og nær-

mest V-formet formation med spidsen mod
øst. I spidsen sad de største ravperler, herun-
der berlokker, samt sølvringen KM 4. Denne
må have udgjort kædens afslutning nedadtil,
og omkring denne har kæden været symme-
trisk opbygget. Ved den nordvestlige, øvre af-
slutning af kæden sad fiblen KM 2a med fo-
den mod vest. Fiblen KM 2b lå ca. 10 cm nord
for ringen KM 4 og dermed uden direkte re-
lation til perlerne. I kædeforløbet lå to fibel-
fragmenter (KM 2c og KM 2d); om disse stam-
mer fra KM 2a-KM 2b, eller om de udgør dele
af en selvstændig fibula, kan ikke afgøres. Det
kan formodes, at KM 2a har fastholdt kæden
til dragten, hvorimod KM 2b blot kan have
sammenholdt dragten.

Ca. 10 cm syd for perlekæden sad sølvnål
KM 3 med hovedet mod nordøst og spidsen
mod sydvest. Med en placering så tæt på gra-
vens sydende er det mest sandsynligt, at nå-
len har siddet i håret snarere end på dragten. 

Af liget fandtes sparsomme og ubestem-
melige tand- og knoglerester i den sydlige del
af perlekæden. Tandresternes og gravgavernes
placering viser, at liget har været placeret med
hovedet i sydenden. Det ret velbevarede kæ-
deforløb synes at vise, at afdøde har ligget på
højre side. Afsatsen langs gravgruben, place-
ringen af en sten i hver ende af graven samt de-
ponering af dele af gravudstyret i nordenden
kan betragtes som særtræk for denne grav.

Fyldbeskrivelse 
1)  Spættet, mørkbrunt, leret sand. 
2)  Spættet, gulbrunt, sandet ler. 
3)  Spættet, grågult til gråt, sandet ler. 
4)  Spættet, gråbrunt, sandet ler. 
5)  Lyst gråt, sandet ler, 1-2 cm tyk linse. Aftryk af organisk materiale?
6)  Gult ler. Undergrund. 
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tryk af organisk materiale?
6)  Gult ler. Undergrund. 
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Fund 
KM 1: Lerkar, treleddet, tyndvægget og fint-
magret kar (som Albrectsen 1968 T. 4, men
uden hank). Bugknækket er ret skarpt, randen
høj, tynd og udadfaldende. Selv om karret ikke
er ornamenteret, fremstår glitningssporene på
ydersiden så tydeligt, at de danner en form for
overfladedekoration. På standfladen og lidt op
ad underdelens yderside ses svage sodspor.
Højde: 9,1 cm. Randdiameter: ca. 12 cm. Bug-
diameter: 14 cm. Bunddiameter: 6 cm. C2. 

KM 2a: Fibula af bronze, 2,3 cm langt frag-
ment af spinkel spiralkonstruktion fra toled-
det fibula. Også sparsomme rester af den smal-
le, båndformede bøjle og nål er bevaret. Ef-
ter konservering kan typen ikke længere
identificeres, men efter udgravningsdoku-
mentationen at dømme er der antagelig tale om
Almgren gr. VII, 207; (Albrectsen 1968 T. 13-
14). C1-C2. 

KM 2b: Fibula af bronze, meget opløste
fragmenter af spinkel bøjlefibula. Bøjlen er
båndformet med fladt, rektangulært tværsnit.
På oversiden ses en gruppe af tre parallelle
tværstreger nær hovedet. På langs af bøjlen er
smalle furer. C1-C2. 

KM 1. Lerkar. Foto: Jørgen Nielsen.
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KM 2c?: Fibula af bronze, to fragmenter af spi-
ralkonstruktion og rester af bøjle fra spinkel
bøjlefibula. Bøjlen har fladt, rektangulært
tværsnit. Antagelig fra KM 2b. 

KM 2d?: Fibula? Uidentificerbare stumper af
bronze fra nål eller fibula, heriblandt et styk-
ke med fortykket ende (nitte?). Antagelig fra
en af gravens fibler.  

KM 3: Nål af sølv (Beckmann, B. 1966 gr.
VIIc). Spinkel og let forbukket sølvnål med
fladt, skiveformet hoved. Dette er i hvert fald
til dels lavet ved at fladbanke en spiraloprul-
let sølvtråd; på oversiden heraf er fladen
ujævn, muligvis af loddemateriale, som anta-
gelig har været anvendt til at fastgøre et
(glas)emne. To steder på øverste halvdel af stil-
ken ses et parti med tværrifling. Længde: 14,7
cm. Diameter af hoved: 0,8 cm. Tykkelse af
stilk: 0,3 cm. Vægt: 3,8 gram. C2. 

KM 4: Fingerring af sølv, båndformet, uor-
namenteret. Indre diameter ca. 1,6 cm. Vægt:
0,7 gram. (Beckmann, C. 1969 gr. I T. 5). B-D. 

KM 3. Hårnål af sølv – og detailoptagelser af ho-
vedets over- og underside. Foto: Jørgen Nielsen. 
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KM 2c?: Fibula af bronze, to fragmenter af spi-
ralkonstruktion og rester af bøjle fra spinkel
bøjlefibula. Bøjlen har fladt, rektangulært
tværsnit. Antagelig fra KM 2b. 

KM 2d?: Fibula? Uidentificerbare stumper af
bronze fra nål eller fibula, heriblandt et styk-
ke med fortykket ende (nitte?). Antagelig fra
en af gravens fibler.  

KM 3: Nål af sølv (Beckmann, B. 1966 gr.
VIIc). Spinkel og let forbukket sølvnål med
fladt, skiveformet hoved. Dette er i hvert fald
til dels lavet ved at fladbanke en spiraloprul-
let sølvtråd; på oversiden heraf er fladen
ujævn, muligvis af loddemateriale, som anta-
gelig har været anvendt til at fastgøre et
(glas)emne. To steder på øverste halvdel af stil-
ken ses et parti med tværrifling. Længde: 14,7
cm. Diameter af hoved: 0,8 cm. Tykkelse af
stilk: 0,3 cm. Vægt: 3,8 gram. C2. 

KM 4: Fingerring af sølv, båndformet, uor-
namenteret. Indre diameter ca. 1,6 cm. Vægt:
0,7 gram. (Beckmann, C. 1969 gr. I T. 5). B-D. 

KM 3. Hårnål af sølv – og detailoptagelser af ho-
vedets over- og underside. Foto: Jørgen Nielsen. 
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KM 5a: Glasperler, 18 stk.: Skiveformet,
guldfolie (3). Ringformet, lille, violet (4). Po-
lyedrisk, blå (2). Dobbeltkonisk, blå (3).
Ubestemmelig, blågrøn (4), klar (1), blå (1). 

KM 5b: Ravperler, 92 stk.: Skiveformet, lille
(87, heraf tre lavet af berlokker, flere drejede),
berlok (3), rørformet (2).

KM 5a. Udvalg af glasperler. Foto: Jørgen Nielsen. 

KM 5b. Ravberlokker. Foto: Jørgen Nielsen. 

KM 5b. Omdannede ravberlokker. Foto: Jørgen Nielsen. 

KM 5b. Rørformet ravperle. Foto: Jørgen Nielsen. 

Udvalg af små skiveformede ravperler. Foto: Jørgen Nielsen. 
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KM 6: Jernkam (Levada 2000 gr. I-7b) med
halvcirkulær overdel og rette hjørnetænder. I
overdelen to halvcirkulære gennembrydnin-
ger. Hjørnetænderne er rette. Længde: 7,1 cm,
højde 5,4 cm, tykkelse 0,2 cm. Tandhøjde 1,8
cm. Fem tænder pr. cm.

KM 7: Kniv T. 2b med lige ryg og afsat, spin-
kel og let ødelagt angel. Herpå rester af træ-
fibre. Bevaret længde 9,3 cm, hvoraf bladets
længde udgør 8,3 cm. Oprindelig længde
11-13 cm. Bladets bredde 2,0 cm, tykkelse 0,4
cm.

Øvrige 
Knogle- og tandrester, muligvis animalske
(ikke bestemt). 

KM 6. Jernkam. Foto: Jørgen Nielsen. 
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kel og let ødelagt angel. Herpå rester af træ-
fibre. Bevaret længde 9,3 cm, hvoraf bladets
længde udgør 8,3 cm. Oprindelig længde
11-13 cm. Bladets bredde 2,0 cm, tykkelse 0,4
cm.

Øvrige 
Knogle- og tandrester, muligvis animalske
(ikke bestemt). 

KM 6. Jernkam. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Oval mørkfarvning i nordkanten af den mid-
delalderlige eller yngre grøft HÆ, øst-vest ca.
70 cm, nord-syd ca. 55 cm. I fladen virkede an-
lægget omgravet. 

I snit kunne anlægget ses at være en ind-
til 15 cm dyb, uregelmæssig, kedelformet, dif-
fust afgrænset nedgravning, der i hvert fald for
den nederste dels vedkommende næppe var
forstyrret af HÆ. Fylden bestod i selve an-
lægget af gråbrunt til sort, let sandet ler med
nister af brændte ben samt flere jerngenstan-
de, der især lå i gravens vestlige del. Det kun-
ne ikke afgøres, om alle jerngenstande lå in
situ. Således lå fragmenter af lansen KN 2 ad-
skilt med ca. 15 cm’s mellemrum, og det kan
ikke afgøres, om denne adskillelse er sket for-
ud for gravlæggelsen. Den meget ringe mæng-
de sekundært brændt keramik taget i be-
tragtning er det mest sandsynligt, at der er tale
om en brandpletgrav, som er afpløjet og for-
styrret ved anlæggelsen af HÆ i middelal-
der/nyere tid. 

Fund 
KN 1: Lerkarskår, to indtil 3 cm store skår af
tyndvægget, fintmagret og sekundært brændt
lerkar. På det ene ses en fortykkelse, som kan
udgøre rester af randen eller et hankefæste.
Vægt: 5 gram. 

KN 2: Lansespids, to sammenrustede frag-
menter af lanseblad med markant midterrib-
be (Ilkjær 1990a tværsnit 6). Et 5,6 cm langt
odfragment er fastrustet på et 6,8 cm langt me-
dialfragment, og løst foreligger et 2,5 cm langt
fragment, som må have siddet mellem disse,
men uden at der dog har været direkte kon-
takt mellem de tre stykker. Lansebladet, der

er indtil 4,7 cm bredt, må således være nedlagt
i overbrudt tilstand. (B2)/C1.

KN 3: Skjoldbule? Flere mindre stykker
buet jernblik, største stykke 3,6 cm. Det er
ikke muligt at erkende en oprindelig overfla-
de på stykkerne, ej heller ved røntgengen-
nemlysning. Fra skjoldbule?  

KN 4: Beslag? Fem indtil 2,0 cm store, meget
tynde og ombukkede jernblikstykker, evt.
fragment af beslag? 

KN

Gravklynge: 2
Type: Brandpletgrav (våbengrav)
Bevaringskategori: 3 
Datering: (B2)-C1
AOT-værdi: 4 

KN

Fyldbeskrivelse
1)  Gråbrunt til sort, let sandet ler med ni-
ster af brændte ben. Gravgrube. 
2)  Homogent, mørkbrunt, sandet ler. Til
dels grøft HÆ. 
3)  Sandet ler. Undergrund. 
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Øvrige 
Brændte ben, 1 gram, variabelt brændt. 
Trækul, 4 gram, heraf er 30 stk. vedbestemt: 
Bøg (Fagus silvatica): 29 stk. fra mindre
stammer/større grene.
Hassel (Corylus avellana): 1 stk. 

KN 2. Sammenrustede fragmenter af lan-
sespids. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Nogenlunde velafgrænset, ovalt fyldskifte, øst-
vest 75 cm, nord-syd 65 cm. Fylden bestod ho-
vedsageligt af kulsort ler med nister af brænd-
te ben og små stykker keramik. 

Gravgruben var indtil 9 cm dyb med
rundet bund. Fylden svarede til fladens. 

Fund 
KO 1: Lerkarskår, ca. 40 indtil 4 cm store, men
generelt noget mindre og sekundært brænd-
te lerkarskår. Skårenes ringe størrelse taget i
betragtning kan det ikke udelukkes, at de har
været udsat for knusning efter kremerings-
processen. Bortset fra et mindre bund-/side-
skår fra et større kar er der ingen skår med ka-
rakteristika i materialet. Skårene er generelt
tyndvæggede og fintmagrede, men pga. va-
riationer i magring og godstykkelse er det ikke
utænkeligt, at de repræsenterer to kar. Vægt:
122 gram. 

KO 2: Myremalm? To diffuse klumper af my-
remalmlignende materiale, hhv. 4,4 og 3,5 cm
store.    

Øvrige 
Brændte ben, 1 gram, kraftigt brændt. 
Trækul, 22 gram.

KO

Gravklynge: 3    
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 3 
Datering: Ældre jernalder
AOT-værdi: 2  

KO

Fyldbeskrivelse
1)  Spættet, hovedsageligt kulsort ler med
nister af brændte ben og småstumper af ke-
ramik. Gravgrube. 
2)  Gult ler. Undergrund

KO i fladen fra syd. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Nogenlunde velafgrænset, ovalt fyldskifte, øst-
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KO

Fyldbeskrivelse
1)  Spættet, hovedsageligt kulsort ler med
nister af brændte ben og småstumper af ke-
ramik. Gravgrube. 
2)  Gult ler. Undergrund

KO i fladen fra syd. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Nærmest ovalt og meget diffust fyldskifte,
nord-syd 130 cm, øst-vest mindst 100 cm. Fyl-
den bestod mod vest især af mørkgråt grus
med enkelte skår og trækulstykker. Anlæggets
østlige halvdel var derimod opfyldt af gråsort
til sort grus med flere skår og stumper af
brændte ben. Anlægget var diffust mod
brandpletgrav KQ øst herfor. I toppen af an-
læggets vestlige del var det i de øverste par cm
forstyrret af den middelalderlige eller yngre
grøft AO. I fylden fra denne grøft fandtes et
lyst grønt og formodentlig recent glasskår (AO
1, jf. katalog 1e), der af denne årsag næppe skal
knyttes til gravanlægget. 

Ved tømning af anlægget fandtes to hele
lerkar, hvis form og ornamentik skilte sig ud
fra den sekundært brændte keramik, der lå
spredt i fylden. Disse kar kunne dateres til C3,
hvorimod de sekundært brændte skår kunne
dateres til C1. Det var derfor klart, at anlæg-
get måtte opsplittes i to grave: En brandgrav
fra C1, benævnt KP, og en jordfæstegrav, LE,
fra C3. Der kunne ved tømningen af anlæg-
get ikke konstateres fyld eller genstande, der
kunne siges at være in situ i brandgraven. Al
fyld må have været omgravet i forbindelse med
etableringen af LE. Brandpletgraven kan dog

siges ikke at have været dybere end 35-40 cm
og næppe med en udstrækning større end den,
der var erkendt i fladen. Fylden fremtrådte
som mørkgråt til gråsort stenet grus med en-
kelte trækulstykker og spredte skår og stum-
per af brændte ben. Denne kan være blevet ly-
sere ved opblanding med undergrundsfyld ved
etableringen af LE; måske var den oprindelig
mere sort. Jvf. i øvrigt LE. 

Ved den efterfølgende soldning af al fyld
fra det med trækulsjord opblandede område
fremkom såvel ikke ildpåvirkede perler, som
må stamme fra jordfæstegraven, som smelte-
de glasperler, der antages at stamme fra brand-
graven KP. Enkelte genstande, som fandtes ved
soldningen, kan ikke med bestemthed knyt-
tes til hverken brandgraven KP eller jordfæ-
stegraven LE.

Rekonstruktion af tilblivelsen: I C1 an-
lagdes brandpletgrav KP med skår af flere se-
kundært brændte lerkar, smeltede glasperler
og brændte ben samt muligvis lidt jern. Fyl-
den fra dette anlæg blev tilsyneladende helt
omgravet i C3, da der graves en jordfæstegrav
ned herigennem. Denne jordfæstegrav dæk-
kede hele brandgravens udstrækning – og mere
til. 

KP

Gravklynge: 3     
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 3 
Datering: C1
AOT-værdi: 2  

KP

KP og KQ, delvis snittet fra syd. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 

KP i snit fra syd. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Fund 
KP 1a: Lerkarskår, ca. 40 indtil 15 cm store,
men generelt langt mindre, tykvæggede, fint-
magrede og let sekundært brændte skår af to-
leddet kar med ufortykket rand (nærmest Al-
brectsen 1968 T. 32). Bunddiameter: ca. 12 cm.
Vægt: 781 gram. C.

KP 1b: Lerkarskår, ca. 10 indtil 6 cm store skår
af firleddet, tyndvægget og fintmagret fod-
bæger, antagelig med hank (Albrectsen 1968
T. 10). Den koniske fod er ca. 2,5 cm høj, og
karrets bugknæk er skarpt vinklet; randen er
kort, tynd og let udadfaldende. En båndfor-
met hank med to lave, langsgående kele for-
modes at have siddet på karrets overdel. Skå-
rene er kraftigt sekundært brændt, hvorfor or-
namentikken står svagt. På overdelen ses
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Fyldbeskrivelse 
1)  Mørkgråt grus med enkelte skår og
trækulstykker. 
2)  Gråsort til sort grus med større mængde
skår og trækulstumper end (1). 
3)  Diffust afgrænset, mørk gråbrunt, groft
stenet grus = grav LE. 

Snit gennem KP, KQ og LE:
1)  Mørk gråbrunt, stenet grus med enkelte ni-
ster af trækulholdig fyld. Nedgravning til LE
og fyld i toplag af KQ. 
2)  Som (1), dog en anelse mørkere med fle-
re trækulstumper. 
3)  Mørkgråt til gråsort (mørkere end (1) og
(2), stenet grus med spredte skår, brændte ben
og trækul. Nedgravning til LE, iblandet fyld
fra KP. 
4)  Hovedsageligt kulsort, stenet grus med få
skår, trækulstumper og brændt ben. Grav KQ.
5)  Grus. Undergrund. 
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Fund 
KP 1a: Lerkarskår, ca. 40 indtil 15 cm store,
men generelt langt mindre, tykvæggede, fint-
magrede og let sekundært brændte skår af to-
leddet kar med ufortykket rand (nærmest Al-
brectsen 1968 T. 32). Bunddiameter: ca. 12 cm.
Vægt: 781 gram. C.

KP 1b: Lerkarskår, ca. 10 indtil 6 cm store skår
af firleddet, tyndvægget og fintmagret fod-
bæger, antagelig med hank (Albrectsen 1968
T. 10). Den koniske fod er ca. 2,5 cm høj, og
karrets bugknæk er skarpt vinklet; randen er
kort, tynd og let udadfaldende. En båndfor-
met hank med to lave, langsgående kele for-
modes at have siddet på karrets overdel. Skå-
rene er kraftigt sekundært brændt, hvorfor or-
namentikken står svagt. På overdelen ses
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Fyldbeskrivelse 
1)  Mørkgråt grus med enkelte skår og
trækulstykker. 
2)  Gråsort til sort grus med større mængde
skår og trækulstumper end (1). 
3)  Diffust afgrænset, mørk gråbrunt, groft
stenet grus = grav LE. 

Snit gennem KP, KQ og LE:
1)  Mørk gråbrunt, stenet grus med enkelte ni-
ster af trækulholdig fyld. Nedgravning til LE
og fyld i toplag af KQ. 
2)  Som (1), dog en anelse mørkere med fle-
re trækulstumper. 
3)  Mørkgråt til gråsort (mørkere end (1) og
(2), stenet grus med spredte skår, brændte ben
og trækul. Nedgravning til LE, iblandet fyld
fra KP. 
4)  Hovedsageligt kulsort, stenet grus med få
skår, trækulstumper og brændt ben. Grav KQ.
5)  Grus. Undergrund. 
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vandrette, smalle furer samt muligvis svage,
hængende halvbuer. Et svagt rosetmotiv har
muligvis været placeret lige ved siden af han-
ken. Randdiameter: 9 cm. Vægt: 103 gram. C1. 

KP 1c: Lerkarskår, ca. 10 indtil 6 cm store skår
af tykvægget, groftmagret og kraftigt sekun-
dært brændt lerkar med afrundet korpus og
forholdsvis høj, lodret og afrundet rand. Et
mindre skår med fæstet af en hank med lin-
seformet tværsnit kan, at dømme ud fra god-
set, have hørt til karret, der må have været mel-
lemstort. Karret har markeret standring.
Vægt: 154 gram. C.

KP 1d: Lerkarskår, ca. 20 indtil 7 cm store skår
af tyndvægget og fintmagret, et- eller toled-
det kar med tynd rand (Albrectsen 1968 T. 8?).
Overgangen mellem bund og side er meget dif-
fus, men bunden har let markeret standring.
Nogle af skårene er let sekundært brændt,
mens andre er meget kraftigt påvirket af lig-
bålet. Som følge deraf er det vanskeligt at af-
gøre, om alle skår virkelig stammer fra sam-
me kar, eller om nogle er fra KP 1b. Ligele-
des er det vanskeligt at beskrive ornamentik-
kens komposition, og de geometriske møn-
stre, der er gengivet på illustrationen, må be-
tegnes som meget usikre. Der anes dog to van-
drette, smalle furer umiddelbart under randen
og vistnok skråtstillede furebundter herunder.
På et sideskår ses en vandret prikrække, men
hvor denne har været placeret, er uvist. Rand-
diameter: ca. 18 cm. Vægt: 92 gram. C, tidli-
ge del. 

KP 2: Glasperler?, smeltede, to eller tre røde
opake, en mørk og en lys grøn. 

Øvrige 
Brændte ben, 23 gram, moderat brændt, fra
menneske. 
Trækul, 505 gram. 
Slagsten af kvartsit, indtil 6,8 cm i tværmål og
med en vægt på 213 gram. Stenen har især slag-
mærker på et hjørne. Antagelig tilfældigt
indblandet, evt. neolitisk. 
Ildskørnet flint, 5 stk., største stykke 2,3 cm.
Vægt: 7 gram. 
Afslag. 
Fossil. 
Glasskår, et grønligt skår fra grøft AO i top-
pen af anlægget, antagelig recent, se katalog 1e.
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Meget diffust, ovalt fyldskifte, nordvest-syd-
øst ca. 95 cm, nordøst-sydvest ca. 80 cm. Især
var anlægget meget diffust mod KP i fladen.
Fylden bestod af gråsort til sort, let stenet grus
med få nister af brændte ben. 

Gravgruben fremtrådte som en meget
diffus, vel oprindeligt kedelformet nedgrav-
ning, ca. 40 cm dyb med skrå sider og lidt
ujævn bund. Øverst var fylden i et lidt under
10 cm tykt lag bestående af mørk gråbrunt, let
stenet grus med enkelte partier af trækulhol-
dig jord. Resten af gruben var opfyldt med ho-
vedsageligt kulsort, stenet grus med få skår,
trækulstumper og stumper af brændte ben.
Centralt i gruben og ca. 10 cm over bunden
fandtes en stor skårflage fra KQ 1.

KQ

Gravklynge: 3    
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 1 
Datering: B (B2)
AOT-værdi: 2  

KQ

Fyldbeskrivelse
1)  Gråsort til sort grus med få spredte
stykker trækul, brændt ben og lerkarskår.
Gravgrube. 

KQ i snit fra syd. Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Snit gennem KP, KQ og LE:
1)  Mørk gråbrunt, stenet grus med enkelte ni-
ster af trækulholdig fyld. Nedgravning til LE
og fyld i toplag af KQ. 
2)  Som (1), dog en anelse mørkere med fle-
re trækulstumper. 
3)  Mørkgråt til gråsort (mørkere end (1) og
(2), stenet grus med spredte skår, brændte ben
og trækul. Nedgravning til LE, iblandet fyld
fra KP. 
4)  Hovedsageligt kulsort, stenet grus med få
skår, trækulstumper og brændt ben. Grav KQ.
5)  Grus. Undergrund. 
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Meget diffust, ovalt fyldskifte, nordvest-syd-
øst ca. 95 cm, nordøst-sydvest ca. 80 cm. Især
var anlægget meget diffust mod KP i fladen.
Fylden bestod af gråsort til sort, let stenet grus
med få nister af brændte ben. 

Gravgruben fremtrådte som en meget
diffus, vel oprindeligt kedelformet nedgrav-
ning, ca. 40 cm dyb med skrå sider og lidt
ujævn bund. Øverst var fylden i et lidt under
10 cm tykt lag bestående af mørk gråbrunt, let
stenet grus med enkelte partier af trækulhol-
dig jord. Resten af gruben var opfyldt med ho-
vedsageligt kulsort, stenet grus med få skår,
trækulstumper og stumper af brændte ben.
Centralt i gruben og ca. 10 cm over bunden
fandtes en stor skårflage fra KQ 1.

KQ

Gravklynge: 3    
Type: Brandpletgrav
Bevaringskategori: 1 
Datering: B (B2)
AOT-værdi: 2  

KQ

Fyldbeskrivelse
1)  Gråsort til sort grus med få spredte
stykker trækul, brændt ben og lerkarskår.
Gravgrube. 

KQ i snit fra syd. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

1 : 20

N

Niv. 1

172

1 : 20
Snit

183
V Ø 

183   
  

KP - LE

 KQ 

Snit gennem KP, KQ og LE:
1)  Mørk gråbrunt, stenet grus med enkelte ni-
ster af trækulholdig fyld. Nedgravning til LE
og fyld i toplag af KQ. 
2)  Som (1), dog en anelse mørkere med fle-
re trækulstumper. 
3)  Mørkgråt til gråsort (mørkere end (1) og
(2), stenet grus med spredte skår, brændte ben
og trækul. Nedgravning til LE, iblandet fyld
fra KP. 
4)  Hovedsageligt kulsort, stenet grus med få
skår, trækulstumper og brændt ben. Grav KQ.
5)  Grus. Undergrund. 
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Fund
KQ 1: Lerkarskår, ca. 30 indtil 9 cm store og
et enkelt 15 cm stort skår af et sekundært
brændt, tyndvægget og fintmagret hankekar.
Det store skår repræsenterer ca. 1/3 af rand-
partiet; tilføjet løse skår er ca. 2/3 af randen
til stede, mens kun mindre dele af bunden med
let markeret standring er repræsenteret. Ler-
karret har let fladtrykt, kugleformet korpus
og kort, lodret, fortykket og let facetteret rand.
Den kun partielt bevarede hank har været (let)
X-formet med linseformet tværsnit. Karret har
tre brede, lave, vandrette furer på overdelen.
På et mindre sideskår ses rester af en pindstik-
række; placeringen og orienteringen af den-
ne er dog ikke helt sikker. Højde: Ca. 10 cm.
Randdiameter: 10 cm. Vægt: 317 gram. B, an-
tagelig B2.   

KQ 2: Kniv?, 2,2 cm langt fragment af for-
modet blad af spinkel kniv. Nedlagt som frag-
ment. Bredde af blad mindst 1,5 cm, tykkel-
se 0,2 cm.

Øvrige 
Brændte ben, 23 gram, kraftigt brændt og i små
stykker, antagelig fra voksent individ. 
Trækul, 1085 gram. 
Ildskørnet flint, 4 stk: 1 stk. ildskørnet 2. grad,
4,3 cm og 16 gram. Hertil ca. 10 stk. ildskør-
net 3. grad, største stykke 1,2 cm. Vægt 2 gram. 
Afslag, 4 stk. 
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Under udgravningen af brandpletgrav KP (se
denne) blev det klart, at denne var helt om-
gravet i forbindelse med anlæggelse af en jord-
fæstegrav i C3. Jordfæstegraven kunne ud-
skilles som et diffust, rektangulært fyldskif-
te, nord-syd 190 cm, øst-vest 120-130 cm, mod
bunden ca. 80 cm. 

Dybden kunne fastslås til 35-40 cm. Fyl-
den bestod mod nord, hvor der ikke var ind-
blandet væsentlige mængder brandgravsfyld,
af mørk gråbrunt, stenet grus. Mod syd var fyl-
den identisk med brandgrav KP, på nær om-
råder mod øst og vest hvor den havde større
lighed med fylden i den nordlige ende.

Centralt i anlæggets sydende stod to hele
lerkar: LE 1a der stod på gravbunden hæl-
dende let mod sydøst, og umiddelbart nord
herfor karret LE 1b der hældte ca. 45 grader
mod nord. Karrene viste sig ved tømning at
have fyld som den omgivende gravgrube
med få meget små nister af brændt ben og lidt
trækulsstøv. Ved soldning af fylden fra dette
område fremkom tre ravperler og en glasperle,
som ikke var påvirket af ild. Disse kan knyt-
tes til jordfæstegraven – antagelig sammen med
fibelfragmenterne LE 2. 

LE

Gravklynge: 3    
Type: Jordfæstegrav
Bevaringskategori: 1 
Datering: C3
AOT-værdi: 3  

LE

Fyldbeskrivelse 
Se grav KP. 

1 : 20

N

Niv. 1

LE

KP

LE 1b

LE 1a

208
218

205
218

187   

1 : 20
Snit

183
V Ø 

183   
  

KP - LE

 KQ 

På grund af gravgodsets placering kan det
fastslås, at liget har ligget med hovedet mod
syd. 
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Under udgravningen af brandpletgrav KP (se
denne) blev det klart, at denne var helt om-
gravet i forbindelse med anlæggelse af en jord-
fæstegrav i C3. Jordfæstegraven kunne ud-
skilles som et diffust, rektangulært fyldskif-
te, nord-syd 190 cm, øst-vest 120-130 cm, mod
bunden ca. 80 cm. 

Dybden kunne fastslås til 35-40 cm. Fyl-
den bestod mod nord, hvor der ikke var ind-
blandet væsentlige mængder brandgravsfyld,
af mørk gråbrunt, stenet grus. Mod syd var fyl-
den identisk med brandgrav KP, på nær om-
råder mod øst og vest hvor den havde større
lighed med fylden i den nordlige ende.

Centralt i anlæggets sydende stod to hele
lerkar: LE 1a der stod på gravbunden hæl-
dende let mod sydøst, og umiddelbart nord
herfor karret LE 1b der hældte ca. 45 grader
mod nord. Karrene viste sig ved tømning at
have fyld som den omgivende gravgrube
med få meget små nister af brændt ben og lidt
trækulsstøv. Ved soldning af fylden fra dette
område fremkom tre ravperler og en glasperle,
som ikke var påvirket af ild. Disse kan knyt-
tes til jordfæstegraven – antagelig sammen med
fibelfragmenterne LE 2. 

LE

Gravklynge: 3    
Type: Jordfæstegrav
Bevaringskategori: 1 
Datering: C3
AOT-værdi: 3  

LE

Fyldbeskrivelse 
Se grav KP. 
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På grund af gravgodsets placering kan det
fastslås, at liget har ligget med hovedet mod
syd. 
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Fund
LE 1a: Lerkar, treleddet hankekar i fintmag-
ret gods (Albrectsen 1968 T. 38). Det lavtsid-
dende bugknæk er relativt skarpt, halsen høj
og nærmest konisk. Randen er ufortykket, let
facetteret og udadfaldende. To modstillede,
båndformede og let skæve hanke er fastgjort
fra overgangen mellem bug og hals til ca. midt
på halsen. Hankene har to langsgående furer,
således at tværsnittet er buet tagrygformet.
Bunden er let optrukket. Fra bugknækket og
op til overgangen skulder/hals ses lave, lod-
rette og tætstillede furer; disse afløses af lave,
vandrette furer, som dækker hele halsen ind-
til ca. 1,5 cm under randen. På to af ryggene
mellem furerne ses fine, skrå indsnit. Højde:
14,1 cm. Randdiameter: 9,9 cm. Bugdiameter:
14,5 cm. Bunddiameter: 6,1 cm. C3.

LE 1a. Tohanket kar. Foto: Jørgen Nielsen. 
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LE 1b: Lerkar, treleddet hankekar i tynd-
vægget, fintmagret gods (Albrectsen 1968 T.
6). Bugknækket er jævnt afrundet, og den tyn-
de hals er høj og let udadfaldende. Fra
bugknækket og til halsens øverste del er fast-
gjort en lidt skæv, båndformet hank. I en af-
stand af ca. 4 cm fra hver side af hanken sid-
der en lille knop på bugknækket. Afspræng-
ninger med jævne mellemrum antyder, at
mindst to yderligere sådanne kan være faldet
af. Mellem disse ses uregelmæssige, skrå ind-
snit. Højde: 9,5 cm. Randdiameter: 10,7 cm.
Bugdiameter: 11,3 cm. Bunddiameter: 5,8
cm. C3.

LE 2: Fibula af jern, tre fragmenter, heriblandt
4,9 cm lang nål og 1,6 cm lang spiralkon-
struktion, muligvis med armbrøstkonstruk-
tion. Fynsk Nydam-fibula? C, evt. C3. 

LE 3a: Glasperle, 1 stk.: Skiveformet, teglrød
(1).  

LE 3b: Ravperler, 3 stk.: Skiveformet, lille (3).

LE 1b. Hankekar. Foto: Jørgen Nielsen.  

LE 2. Den fuldstændigt fragmenterede 
jernfibula. Foto: Jørgen Nielsen.
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LE 1b: Lerkar, treleddet hankekar i tynd-
vægget, fintmagret gods (Albrectsen 1968 T.
6). Bugknækket er jævnt afrundet, og den tyn-
de hals er høj og let udadfaldende. Fra
bugknækket og til halsens øverste del er fast-
gjort en lidt skæv, båndformet hank. I en af-
stand af ca. 4 cm fra hver side af hanken sid-
der en lille knop på bugknækket. Afspræng-
ninger med jævne mellemrum antyder, at
mindst to yderligere sådanne kan være faldet
af. Mellem disse ses uregelmæssige, skrå ind-
snit. Højde: 9,5 cm. Randdiameter: 10,7 cm.
Bugdiameter: 11,3 cm. Bunddiameter: 5,8
cm. C3.

LE 2: Fibula af jern, tre fragmenter, heriblandt
4,9 cm lang nål og 1,6 cm lang spiralkon-
struktion, muligvis med armbrøstkonstruk-
tion. Fynsk Nydam-fibula? C, evt. C3. 

LE 3a: Glasperle, 1 stk.: Skiveformet, teglrød
(1).  

LE 3b: Ravperler, 3 stk.: Skiveformet, lille (3).

LE 1b. Hankekar. Foto: Jørgen Nielsen.  

LE 2. Den fuldstændigt fragmenterede 
jernfibula. Foto: Jørgen Nielsen.
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På sekundært leje i den middelalderlige eller
yngre grøft AO fandtes et diffust afgrænset
område, overvejende bestående af okkergult,
sandblandet ler med gråsorte, klæge koncen-
trationer af trækul- og askefarvet fyld. Des-
uden sås meget svage spor efter brændte ben.
Disse ting repræsenterer muligvis en ved an-
læggelsen af grøften udpløjet brandgrav. Det
beskrevne område havde en uregelmæssig dia-
meter på ca. 30 cm og en dybde på ca. 20 cm
med tilnærmelsesvis flad bund.

Fund 
MA 1: Lerkarskår, 1 lille tykvægget og groft-
magret, muligvis sekundært brændt skår i jern-
aldergods. Vægt: 5 gram. 

MA 2: Jernblik, forbukket, ubestemmeligt.
Tværmål: 2,5 cm. Evt. recent. 

MA

Gravklynge: 3
Type: Forstyrret brandgrav?
Bevaringskategori: 3
Datering: Ældre jernalder
AOT-værdi: 2

MA

Øvrige 
Brændte ben.*
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Katalog 1b 

Lerkardeponeringer (se endvidere GP i katalog 1a)
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Totalt diffust, ovalt, gråbrunt fyldskifte, nord-
syd ca. 75 cm, øst-vest ca. 55 cm. Centralt i
fyldskiftet stod et afpløjet lerkar; afstanden fra
dette til nordvestkanten af jordfæstegrav GN
var ca. 60 cm. Da der ikke – i et område med
i øvrigt gode iagttagelsesforhold – kunne
iagttages nogen egentlig nedgravning i for-
bindelse med fyldskiftet på nær en meget snæ-
ver mørkfarvning umiddelbart omkring sel-
ve karret, og da der i øvrigt ikke blev påtruf-
fet andre oldsager i området, kan anlægget
næppe tolkes som rester af en ellers bortplø-
jet jordfæstegrav. Karret må betragtes som
selvstændigt nedsat på gravpladsen, og mu-
ligvis i forbindelse med den umiddelbart
sydøst herfor beliggende grav GN. Dermed
kan karret antagelig tolkes som en lekarde-
ponering. 

Fund 
GO 1: Lerkar, underdel af lille og meget tynd-
vægget og fintmagret lerkar, der er sekundært
brændt. Karret, der har diffus overgang fra
bund til side, er kun bevaret i få cm’s højde.
Karrets form kan ikke bestemmes, men ud fra
godset at dømme må det henføres til yngre ro-
mertid. 

GO

Gravklynge: 4
Type: Lerkardeponering
Bevaringskategori: 2
Datering: (B)-C
AOT-værdi: 1      

GO

Fyldbeskrivelse 
1)  Gråbrunt sand. Nedgravning til kar. 
2)  Gult sand. Undergrund. 

GO i snit fra syd. Foto: Mogens Bo Henriksen. 
1 : 20

N

Niv. 1
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60

62
62

GO 1

1 : 20
Snit

56

Ø  V 

56

 

GO 1
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Totalt diffust, ovalt, gråbrunt fyldskifte, nord-
syd ca. 75 cm, øst-vest ca. 55 cm. Centralt i
fyldskiftet stod et afpløjet lerkar; afstanden fra
dette til nordvestkanten af jordfæstegrav GN
var ca. 60 cm. Da der ikke – i et område med
i øvrigt gode iagttagelsesforhold – kunne
iagttages nogen egentlig nedgravning i for-
bindelse med fyldskiftet på nær en meget snæ-
ver mørkfarvning umiddelbart omkring sel-
ve karret, og da der i øvrigt ikke blev påtruf-
fet andre oldsager i området, kan anlægget
næppe tolkes som rester af en ellers bortplø-
jet jordfæstegrav. Karret må betragtes som
selvstændigt nedsat på gravpladsen, og mu-
ligvis i forbindelse med den umiddelbart
sydøst herfor beliggende grav GN. Dermed
kan karret antagelig tolkes som en lekarde-
ponering. 

Fund 
GO 1: Lerkar, underdel af lille og meget tynd-
vægget og fintmagret lerkar, der er sekundært
brændt. Karret, der har diffus overgang fra
bund til side, er kun bevaret i få cm’s højde.
Karrets form kan ikke bestemmes, men ud fra
godset at dømme må det henføres til yngre ro-
mertid. 

GO

Gravklynge: 4
Type: Lerkardeponering
Bevaringskategori: 2
Datering: (B)-C
AOT-værdi: 1      

GO

Fyldbeskrivelse 
1)  Gråbrunt sand. Nedgravning til kar. 
2)  Gult sand. Undergrund. 

GO i snit fra syd. Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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GO 1
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Delvis afpløjet, sammentrykt og -faldet lerkar.
Mod nord sad enkelte randskår tilsyneladen-
de in situ. Ingen nedgravningsspor kunne ses
omkring karret. Mod nord var karret bevaret
i fuld højde, dvs. 11 cm. Karret stod let på skrå,
hældende mod nordvest; ingen nedgrav-
ningsspor sås her omkring. 

Karfylden bestod af gråbrunt sandet ler
uden en eneste stump brændt ben; til gengæld
lå heri en ca. 1,5 X 1,5 cm stor uforarbejdet
sten. Da der ikke kunne konstateres spor af et
egentligt fyldskifte uden om det trods alt gan-
ske velbevarede kar, kan anlægget næppe
tolkes som en jordfæstegrav, men tolkes som
et forsætligt nedsat lerkar.  

Fund 
JZ 1: Lerkar, treleddet kar i tyndvægget,
groftmagret gods (Albrectsen 1962 T. 18 el-
ler 32). Randen er udadfaldende og ufortyk-
ket, bugknækket jævnt afrundet. Standfladen
er nærmest konveks, så karret vakler. På
ydersiden ses sodspor. Højde: ca. 11 cm.
Randdiameter: 12 cm. Bugdiameter: 12,8 cm.
Bunddiameter: 7,5 cm. C.

JZ

Gravklynge: 3 
Type: Lerkardeponering
Bevaringskategori: 2
Datering: C
AOT-værdi: 1  

JZ

JZ i fladen fra syd. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

JZ. Lerkar JZ 1. Foto: Jørgen Nielsen. 
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Katalog 1c

Ligbålsstativer
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Konstruktion af tre stolpehuller (JE, JF og JG),
som tilsammen dannede en ligebenet trekant
med spidsen mod nord. Afstanden mellem
centrum af de tre stolpehuller var 200 cm. Stol-
pehullernes diameter var mellem 43 og 60 cm,
dybden fra 14-18 cm. Fylden i JE og JF fra grå-
brun til gråsort, i JG mere brandgravsagtig
med trækul, lidt brændte ben og keramik. En
egentlig brandgrav var der dog tydeligvis
ikke tale om. 

Fund 
JG 1: Lerkarskår, fire indtil 4 cm store skår fra
tyndvægget, fintmagret og kraftigt sekundært
brændt lerkar. Vægt: 7 gram. Jernalder. 

Øvrige 
Brændte ben, 1 gram.
Trækul, 16 gram.

K1

Type: Ligbålsstativ?
Gravklynge: 2-3
Datering: Ældre jernalder? 

K1

Fyldbeskrivelse 
JE: 
1)  Mørk gråbrunt, sandet ler. 
2)  Gult, let gruset ler. Undergrund. 

JF: 
1)  Gråbrunt til gråsort, sandet ler. 
2)  Gult ler. Undergrund. 

JG: 
1)  Gråbrunt til sort, sandet ler med få
stumper brændt ben og små skårstumper. 
2)  Gult, gruset ler. Undergrund. 

1 : 50

N

Niv. 1

JE

JF JG

Konstruktion 1 med stolpehullerne JE, JF og JG
i snit fra øst. Foto: Mogens Bo Henriksen.

1 : 20
Snit

305

S 

  

 V 

305

 

1 : 20
Snit

315

S 

  

 N 

315

 

1 : 20
Snit

200

S 

  

 N 

200

 

Brudager Mark 2. kor 2. juni 09:Layout 1  09/06/09  10:20  Side 332



332

Konstruktion af tre stolpehuller (JE, JF og JG),
som tilsammen dannede en ligebenet trekant
med spidsen mod nord. Afstanden mellem
centrum af de tre stolpehuller var 200 cm. Stol-
pehullernes diameter var mellem 43 og 60 cm,
dybden fra 14-18 cm. Fylden i JE og JF fra grå-
brun til gråsort, i JG mere brandgravsagtig
med trækul, lidt brændte ben og keramik. En
egentlig brandgrav var der dog tydeligvis
ikke tale om. 

Fund 
JG 1: Lerkarskår, fire indtil 4 cm store skår fra
tyndvægget, fintmagret og kraftigt sekundært
brændt lerkar. Vægt: 7 gram. Jernalder. 

Øvrige 
Brændte ben, 1 gram.
Trækul, 16 gram.

K1

Type: Ligbålsstativ?
Gravklynge: 2-3
Datering: Ældre jernalder? 

K1

Fyldbeskrivelse 
JE: 
1)  Mørk gråbrunt, sandet ler. 
2)  Gult, let gruset ler. Undergrund. 

JF: 
1)  Gråbrunt til gråsort, sandet ler. 
2)  Gult ler. Undergrund. 

JG: 
1)  Gråbrunt til sort, sandet ler med få
stumper brændt ben og små skårstumper. 
2)  Gult, gruset ler. Undergrund. 
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Konstruktion 1 med stolpehullerne JE, JF og JG
i snit fra øst. Foto: Mogens Bo Henriksen.
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Konstruktion af tre stolpehuller (JN, JO og
JQ) placeret i en nærmest ligebenet trekant
med spidsen mod syd. Målet mellem centrum
af stolpehullerne varierede fra 250 til 300 cm.
Anlæggenes tværmål varierede mellem 48 og
85 cm, dybden mellem 12 og 18 cm. Fylden
var hovedsageligt brun eller gråbrun, evt. med
enkelte stumper trækul, keramik og ildskør-
net flint. I JQ var fylden dog mere som i en
brandpletgrav, bl.a. med lidt brændte ben –
uden at der dog var tale om ren og sorteret
brandgravsfyld. Det 50 cm tykke muldlag over
området udelukker, at der kan være tale om
afpløjede brandgrave.

Fund 
JN: Ildskørnet flint, 1 stk. ildskørnet afslag,
2. grad, 3 cm langt. Vægt: 6 gram. 

JO: Ildskørnet flint, 1 stk., 2,1 cm. Vægt: 1
gram.

JO 1: Lerkarskår, et 1,5 cm stort skår fra fint-
magret, tyndvægget og vistnok sekundært
brændt kar.

JN og JQ: Trækul.

JQ: 8 gram moderat brændte ben, synes ho-
vedsageligt at være dyreknogler. 

K2

Type: Ligbålsstativ?
Gravklynge: 2-3
Datering: Ældre jernalder? 

K2

1 : 50

N

Niv. 1

JN

JQ

JO
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Konstruktion bestående af stolpehullerne
KG, KF og HS, der dannede en omtrent helt
ligebenet trekant med spidsen mod nordvest.
Målene mellem centrum på hullerne var 400-
450 cm. Stolpehullerne var 78-120 cm i dia-
meter og bevaret i 12-18 cm’s dybde. Fylden
var mørk gråbrun til grå med trækulnister. An-
lægget var dækket af ca. 60 cm muld. 

Fundtom.

K3

Gravklynge: 2    
Type: Ligbålsstativ?
Datering: Ældre jernalder? 

K3

1 : 50

N

Niv. 1

KG

KF

HS
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Konstruktion bestående af stolpehullerne
KG, KF og HS, der dannede en omtrent helt
ligebenet trekant med spidsen mod nordvest.
Målene mellem centrum på hullerne var 400-
450 cm. Stolpehullerne var 78-120 cm i dia-
meter og bevaret i 12-18 cm’s dybde. Fylden
var mørk gråbrun til grå med trækulnister. An-
lægget var dækket af ca. 60 cm muld. 

Fundtom.

K3

Gravklynge: 2    
Type: Ligbålsstativ?
Datering: Ældre jernalder? 

K3

1 : 50

N

Niv. 1

KG

KF

HS
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Konstruktion i form af omtrent helt ligebe-
net trekant, bestående af de tre stolpehuller JK,
JL og KL. Afstanden mellem hullernes cen-
trum var ca. 275-300 cm. Stolpehullernes
tværmål var 51-120 cm, dybden fra 15-20 cm.
Fylden var brun til mørk gråbrun. Kun JK og
JL indeholdt lidt materiale, som tydeligvis hav-
de tilknytning til brandgrave. 

Fund
JK: Lerkarskår, et 2,5 cm stort sideskår fra
tyndvægget og fintmagret, kraftigt sekundært
brændt kar i jernaldergods.

JL: Brændt ben, et stykke.

K4

Gravklynge: 2     
Type: Ligbålsstativ?
Datering: Ældre jernalder?

K4

1 : 50

N

Niv. 1

KL

JK

JL
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Konstruktion bestående af de tre stolpehul-
ler CT, CU og CV; disse dannede en regel-
mæssig trekant med en afstand mellem hul-
lernes centrum på 180-220 cm. Hullernes dia-
meter var mellem 25 og 35 cm i diameter, dyb-
den mellem 6-9 cm. Fylden var gråbrun til
mørkgrå, i CT med lidt trækulnister. Kun CV
gav fund i form af et skår. 

Fund 
CV 1: Lerkarskår, et randskår af kraftigt se-
kundært brændt, groftmagret og treleddet kar
med kort, lodret og lige afskåret rand. C1?

K5

Gravklynge: 3   
Type: Ligbålsstativ?
Datering: C1?

K5

1 : 50

N

Niv. 1

CV

CT

CU
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Konstruktion bestående af de tre stolpehul-
ler CT, CU og CV; disse dannede en regel-
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meter var mellem 25 og 35 cm i diameter, dyb-
den mellem 6-9 cm. Fylden var gråbrun til
mørkgrå, i CT med lidt trækulnister. Kun CV
gav fund i form af et skår. 

Fund 
CV 1: Lerkarskår, et randskår af kraftigt se-
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K5

Gravklynge: 3   
Type: Ligbålsstativ?
Datering: C1?

K5

1 : 50

N

Niv. 1

CV

CT

CU
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Mulig konstruktion bestående af de mere el-
ler mindre sikre brandpletgrave FC, FD, FE,
FG, GX og HK samt stolpehullet HM. Dis-
se syv anlæg danner dele af et uregelmæssigt
rektangel, der øst-vest måler 580 cm og nord-
syd 450 cm. To anlæg i anlæggets nordvestli-
ge hjørne mangler, for at denne har udgjort et
regelmæssigt rektangel. Anlæggene FC, FD og
FE samt området indtil ca. 2 m vest herfor, sva-
rende til konstruktionens nordløstligste tred-
jedel, var dækket af et diffust og få mm tykt
lag af trækulholdigt ler umiddelbart efter den
maskinelle afrømning af muldlaget. Efter af-
rensning af dette lag fremkom endnu et anlæg,
den mulige brandpletgrav FF vest for FC og
FD. FF indgik dog ikke i nogen tydelig sam-
menhæng med de øvrige anlæg.

De nævnte anlæg afviger fra hovedparten
af gravpladsens andre brandpletgrave ved de-
res generelt mindre dimensioner. Tværmåle-
ne varierer således fra 28-50 cm, og kun GX
skilte sig ud med en størrelse på 145 x 110 cm.
Dybden var indtil 17 cm, HK dog 28 cm. I alle
anlæggene var fylden præget af beskedne
mængder bålfyld eller regulært trækul. Flere
af anlæggene indeholdt få gram sekundært
brændt keramik; størst var mængden i FG (10
gram) og GX (50 gram). Også stolpehullet HM
indeholdt et par små, sekundært brændte ler-
karskår. Glasperler og smeltet glas fremkom
i FD og HK. Anlæggene FD og HK kan med
forsigtighed dateres til yngre romertid ud fra
tilstedeværelsen af smeltet glas, mens daterin-
gen af skåret FG 1 kan indsnævres til C3. Mu-
ligvis har skårene GX 1a en lignende datering.

Inden for stolperammen, i dennes syd-
vestlige hjørne, fandtes brandpletgrav GR og
urnebrandgrube GK. Disse dateres til B2-C1

og skal dermed næppe ses i forbindelse med
konstruktionen; umiddelbart sydøst og øst for
konstruktionen er urnegravene BH og BI af-
dækket; disse kan med en datering til C3 være
samtidige med konstruktionen og skal måske
ses i forbindelse med denne.

Fylden i og fundene fra anlæggene FC, FD,
FE, FG, GX, FF og HK er beskrevet i kata-
log 1a. Herudover omfattede konstruktionen

K6

Gravklynge: 2
Type: Ligbålsstativ?
Datering: C3?

K6

1 : 50

N

Niv. 1

FF
FD

FE

FG

GX
HM

HK

FC

stolpehullet HM, der havde et tværmål på 27-
48 cm og en dybde på 13 cm. Fylden heri be-
stod overvejende af gråbrunt, sandet ler.

Fund: 
HM 1: Lerkarskår, to indtil 2,5 cm store ler-
karskår fra hhv. tyndvægget, fintmagret kar og
tykvægget groftmagret kar, begge sekundært
brændt. Vægt hhv. 2 og 4 gram.
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Katalog 1d

Trækulspletter og kogegruber
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Uregelmæssigt, diffust, rundovalt fyldskifte,
nordøst-sydvest 65 cm, nordvest-sydøst 53
cm. Fylden i den centrale del bestod af spæt-
tet, mørkbrunt til sort, trækulholdigt, let
sandet ler. I en 5-10 cm bred, diffus zone her
omkring var fylden som i kerneområdet,
blot lysere. 

Indtil 15 cm dyb nedgravning med ure-
gelmæssig bund. Fylden bestod af mørk-
brunt til sort, trækulholdigt, let sandet ler. 

EÆ

Gravklynge: 1
Type: Trækulsplet
Datering: Ældre jernalder?

EÆ

Fyldbeskrivelse 
1)  Spættet, mørkbrunt til sort, trækulhol-
digt og let sandet ler. 
2)  Som (1), blot lysere. 
3)  Gult ler. Undergrund. 

1 : 20

N

Niv. 1

1 : 20
Snit

139

ØV

139

Øvrige 
Trækul, 5 gram.
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Uregelmæssigt, diffust, rundovalt fyldskifte,
nordøst-sydvest 65 cm, nordvest-sydøst 53
cm. Fylden i den centrale del bestod af spæt-
tet, mørkbrunt til sort, trækulholdigt, let
sandet ler. I en 5-10 cm bred, diffus zone her
omkring var fylden som i kerneområdet,
blot lysere. 

Indtil 15 cm dyb nedgravning med ure-
gelmæssig bund. Fylden bestod af mørk-
brunt til sort, trækulholdigt, let sandet ler. 

EÆ

Gravklynge: 1
Type: Trækulsplet
Datering: Ældre jernalder?

EÆ

Fyldbeskrivelse 
1)  Spættet, mørkbrunt til sort, trækulhol-
digt og let sandet ler. 
2)  Som (1), blot lysere. 
3)  Gult ler. Undergrund. 

1 : 20

N

Niv. 1

1 : 20
Snit

139

ØV

139

Øvrige 
Trækul, 5 gram.
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Rundovalt fyldskifte, nord-syd 50 cm, øst-vest
45 cm. Fylden mørk gråbrun til gråsort med
lidt trækul. Indtil 20 cm dyb nedgravning med
rund bund og fyld som i fladen. I fylden til-
lige fem knytnævestore, ildskørnede sten. 

Fundtom.

FÆ

Gravklynge: 2
Type: Kogegrube?              
Datering: Oldtid

FÆ
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Ovalt, diffust fyldskifte, nord-syd 120 cm, øst-
vest 90 cm. Fylden sort med ildskørnede sten
og lidt trækul. Indtil ca. 10 cm dyb med fyld
som i fladen.

Fundtom. 

HU

Gravklynge: 2
Type: Kogegrube  
Datering: Oldtid

HU
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Ovalt, diffust fyldskifte, nord-syd 120 cm, øst-
vest 90 cm. Fylden sort med ildskørnede sten
og lidt trækul. Indtil ca. 10 cm dyb med fyld
som i fladen.

Fundtom. 

HU

Gravklynge: 2
Type: Kogegrube  
Datering: Oldtid

HU
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Meget diffust, ovalt fyldskifte, øst-vest 125 cm,
nord-syd 100 cm. Fylden bestod hovedsage-
lig af brunt sand med partier af kulsort ma-
teriale. 

Nedgravningen var ca. 17 cm dyb, diffust
afgrænset med skrå sider og flad bund. Fyl-
den bestod i en tynd linse foroven og i en zone
ned langs siderne af gråbrunt, stenet grus med
sorte partier. Langs bunden i et ca. 15 cm tykt
lag bestod fylden dog af hovedsageligt kulsort,
diffust afgrænset, stenet grus med enkelte
trækulstumper.         

Øvrige 
Trækul, 278 gram. 

KR

Gravklynge: 3    
Type: Trækulsplet 
Datering: Oldtid

KR

Fyldbeskrivelse 
1)  Gråbrunt grus med sorte partier. 
2)  Hovedsageligt kulsort grus med trækul-
stumper. 
3)  Grus. Undergrund. 

1 : 20

N

Niv. 1

186

1 : 20
Snit

N  S  

186 186
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Katalog 1e 

Oldsager fundet uden for gravkontekst
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Erosionslag JR
JR 1: Bronzeblik, hvælvet, muligvis ildpåvir-
ket. 1,6 x 1,5 cm stort, 0,1 cm tykt. Evt. frag-
ment af dupsko?

JR 2: Fibula af jern, 0,9 cm langt fragment af
bøjle/aksel på toleddet jernfibula, muligvis
fynsk Nydamfibula.

JR

JR
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Erosionslag JR
JR 1: Bronzeblik, hvælvet, muligvis ildpåvir-
ket. 1,6 x 1,5 cm stort, 0,1 cm tykt. Evt. frag-
ment af dupsko?

JR 2: Fibula af jern, 0,9 cm langt fragment af
bøjle/aksel på toleddet jernfibula, muligvis
fynsk Nydamfibula.

JR

JR
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Grøft AO
AO 1: Glasskår, 5,8 x 3,7 cm stort og 0,3 cm
tykt, lyst grønt og transparent med små luft-
bobler. Skarpkantet og ikke ildpåvirket. Nye-
re tid?

AO 1. Antagelig recent glasskår. Foto: Jørgen Nielsen. 

AO
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Løsfund fra pløjelag
Løsfund 1: X489: Sværd?, tveægget. 15,3 cm
langt fragment af klingens øvre del inkl. an-
gel med trapezoidt omrids og en længde på
blot 2,5 cm. Den virker dog ikke til at være af-
brækket. Bredde og tykkelse ved overgang til
klinge: 1,3 x 0,6 cm. Overgangen mellem klin-
ge og angel er mere jævn end Biborski & Il-
kjær 2006a Abb. 113c. Klingens tværsnit fladt
rombisk (tværsnit 3). Maksimal klingebredde:
4,1 cm. Klingetykkelse: 0,9 cm. Jernalder?

Løsfund 2: X488: Remspænde af bronze.
Rammens tværsnit omtrent cirkulært (Ma-
dyda-Legutko 1968 Type H, 11-19). Tornen
er ikke bevaret. 2,2 x 1,3 cm. C3-D?  

Løsfund 3: x2783: Fibula af sølv, 0,8 cm
langt fragment af 1,1 cm bred bøjle fra støbt
fibula med halvcirkulær bøjlekam; i kammen
ses en langsgående fure efter indlægning af
guldtråd eller lignende. Bøjlen er tagrygfor-
met i tværsnit; langs ryggen har været fire tæt-
stillede, langsgående riller, og langs hver af kan-
terne har været to tilsvarende. B2.

Løsfund 4: x2780-x2782: Tre små bronzes-
melteklumper. Jernalder? 

Løsfund 5: x602: Lerkarskår fra treleddet,
tyndvægget og fintmagret kar med skarpt
bugknæk og brede, dybe, vandrette furer på
overdelen. Et par skår viser svag, sekundær ild-
påvirkning på ydersiden, antagelig fra brug
over åben ild. Skårene er fundet ved maskin-
afrømning og formodes at stamme fra en helt
bortpløjet urnegrav. C3.

Løsfund 6: x2497: Skjoldbulenitte, 2,5 cm lang
og let bøjet stilk, hvælvet hoved, 1,7 cm i dia-
meter.

Løsfund 7: x2518: Skiveformet, lys blå, opak
glasperle. 0,9 x 1,1 cm. Fra muldlag over sten-
samling FS. Perlen har sine nærmeste paral-
leller i den nærliggende jordfæstegrav EW.

Løsfund 8: x603: Lerkarskår, bundskårflage fra
kar i tyndvægget, fintmagret og sortbrændt
gods. På karrets underdel har der helt ned til
overgangen side/bund været lodrette, brede og
lave furer. C3.
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Katalog 2

Skema over brandgravenes indhold
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re rummer kataloget en beskrivelse af gravenes righoldige indhold af oldsager
af ler, glas, rav, ben og metaller. Beskrivelserne ledsages af talrige fotos og gen-
standstandstegninger, der giver et detaljeret indblik i det udstyr, som de døde
fik med i graven i tidsrummet mellem ca. 70 og 375 e.Kr.
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Katalog samt anlægs- og genstandstegninger
Fynske Jernaldergrave bd. 6,2
Fynske Studier 22

Brudager Mark
- en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn

Odense Bys Museer 2009

Forenklet oversigtsplan over Brudager-gravpladsen
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