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2: Indledning
Undersøgelsens baggrund og væsentligste elementer præsenteres, ligesom det forskningsmæssige po-
tentiale opridses. Endvidere beskrives publikationens formål, og der gives en kort introduktion til for-
fatterne. 

3: Introduktion
Områdets topografi og geologi beskrives. Udgravningsmetodikken for undersøgelsens væsentligste
anlægskategorier gennemgås.

4: Gravplads fra bronzealderen
Gravpladsen består naturligvis primært af selve gravene, men også en række andre anlæg definerer
denne. Kapitlet indledes med, at gravenes forskellige elementer – gravform, urnetyper, gravgaver og
andre fund i gravene, brændsel og antropologi – analyseres og perspektiveres hver for sig. Alle snæ-
vert daterbare grave placerer sig i bronzealderens periode VI. Efterfølgende gives en sammenfattende
vurdering af elementerne, og der sættes fokus på en række temaer med sociale og rituelle betydninger:
køns- og aldersbestemmelser, statusindikationer, deponerede knoglemængder og -dele samt gravfor-
mens betydning. De forskellige temaer samles til en fælles hypotese vedr. gravpladsens sociale layout,
og en opdeling i familiegrupper forsøges. 
Efterfølgende analyseres gravpladsens øvrige anlægstyper i form af et par kogegruberækker, et par

ældre gravhøje og et muligt kultanlæg. Anlæggenes datering og funktion diskuteres og der gives et
bud på en strukturering af gravpladsen og de rituelle elementer, som kan have været til stede. 
Dernæst gennemgås en stribe bopladsanlæg i form af primært affaldgruber og kogegruber, som er

registreret vest for gravpladsen. Anlæggene dateres til bronze- og ældre jernalder og er altså delvist
samtidige med gravpladsen. 
Sluttelig analyseres bronzealderens kulturlandskab i området omkring Kildehuse II. På baggrund

af en stribe nyere undersøgelser kan der udskilles fem til seks mindre områder med små bebyggelses-
enheder og tilhørende gravpladser. Mellem disse områder findes større samlingspladser i form af koge-
 grubefelter.
Som en afrunding af kapitlet perspektiveres gravfeltet og den i forskningen ofte underbelyste flad-

marksgravskik til det øvrige Danmark med nabolande. Fladmarksgravskikkens mentale betydning i
forhold til den i yngre bronzealder hyppige begravelsesform, de sekundære begravelser i ældre høje,
diskuteres. Fladmarksgravskikken ses her som et fysisk tegn på et gradvis skift fra de hierarkisk stærke
og slægtsdominerede strukturer i bronzealderen til de mere egalitære og familiedominerede struktu-
rer i ældre jernalder. 

5: Gravplads fra vikingetiden
Afsnittet beskriver indledningsvis de forskellige gravformer og skelettets placering i graven, og grav-
formerne sættes i et større perspektiv. Særligt betydningen af den relativt høje forekomst af kammer-
grave diskuteres. Dernæst beskrives de forskellige gravgaver og andre fund i gravene, og også her gives

1. Dansk resumé 1. Dansk resumé
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1. Dansk resumé efterfølgende en perspektivering af de enkelte kategorier. Alle snævert daterbare grave placerer sig i
900-tallet, altså anden halvdel af vikingetiden. 
Metallurgiske analyser af jernknivene giver detaljerede oplysninger om knivenes konstruktion,

mens proveniensbestemmelser af jern og stål giver væsentlig ny viden om handelsmønstre i vikingeti-
dens anden halvdel. Efterfølgende gennemgås det, desværre ganske sparsomme, antropologiske ma-
teriale. Statistiske analyser indikerer, at gravpladsen repræsenterer en levende befolkning på mellem 20
og 30 individer, svarende til to til tre storfamilier. Sluttelig sammenfattes analyserne i en samlet tolk-
ning af gravpladsens sociale layout med fokus på køn, alder, statusindikationer og gravformens be-
tydning. Ligeledes diskuteres forekomsterne af hedenske og kristne træk i gravene. 
Trods arkæologiske undersøgelser af meget store dele af adelbyen Fraugdes ejerlav har det ikke

været muligt at påvise andre lokaliteter fra vikingetiden. Der kan således ikke gives et sikkert svar på,
hvor den samtidige bebyggelse til gravpladsen ved Kildehuse II befinder sig. Det er muligt, at Kilde-
huse II repræsenterer en form for udflytterbebyggelse, en torp, til adelbyen Fraugde. 
Gravpladsen rummer flere hedenske træk, såsom tilstedeværet af kamre, Thorshammer-amulet-

ten, anvendelsen af andre amuletter, i form af f.eks. fossiler, og et enkelt lig, som har hovedet i øst.
Samtidig har gravpladsen flere kristne tendenser, som gravenes ensartede orientering, ligets placering
og fraværet af eller det kun sparsomme gravudstyr. Sidstnævnte forhold kan dog også forklares med,
at der f.eks. er tale om fattige hedninge. Om man på denne baggrund skal tale om en tidlig kristen
gravplads eller en hedensk gravplads under kraftig påvirkning af de kristne tendenser, er nærmest et
spørgsmål om temperament. 

6: Afrunding
Afsnittet beskriver ganske kort andre danske lokaliteter, som gennem flere perioder af forhistorien
har rummet rituelle elementer, herunder gentagne gravlæggelser. Endvidere gives en kort opsamling
vedr. potentialet i at publicere lokaliteter som Kildehuse II, hvor det ikke blot er samfundets absolutte
top og de spektakulære fund, som er i centrum, men snarere den almene befolkning.
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2. Indledning

Sommeren 2006 foretog Odense Bys Museer forud for erhvervsbyggeri en arkæologisk undersøgelse
i det store erhvervsområde Tietgen Byen i Odenses sydøstlige udkant (fig. 1).1 Undersøgelsen afdæk-
kede et ca. 3 ha stort areal og frembragte to nedpløjede gravhøje, formentlig fra enkeltgravskulturen
eller ældre bronzealder, spor af bopladser fra yngre bronze- og ældre jernalder, en totalundersøgt grav-
plads fra den seneste del af bronzealderen og evt. den ældste del af jernalderen samt en totalundersøgt
gravplads fra anden halvdel af vikingetiden (fig. 2).2

Bronzealdergravpladsen er en fladmarksgravplads med 41 brandgrave3, overvejende placeret i et
bælte mellem de to gravhøje. Flere kogegruber, bl.a. ordnet i rækker, foruden forskellige andre anlæg
med mulig kultisk betydning er elementer i gravpladsens ganske komplekse struktur. En relativt stor
frekvens af oldsager og herunder flere særprægede genstandstyper samt et stort og mangesidet natur-
videnskabeligt materiale fremhæver også lokalitetens særpræg. Gravene repræsenterer formentlig en
levende befolkning på 7-17 individer, svarende til en eller to storfamilier. En samlet vurdering af gen-
standsmateriale, gravformer, antropologi mv. giver således en unik mulighed for at analysere demografi
og social organisation på mikroniveau. Sammenholdt med en stribe undersøgelser af grav-, bo-, kult-
og produktionspladser fra samme periode i en radius af få kilometer fra Kildehuse II-lokaliteten gives
en konkret kobling mellem det levede liv og de udsagn, gravene rummer. 
Vikingetidsgravpladsen rummer 50 jordfæstegrave, herunder usædvanligt mange kammergrave,

placeret i et struktureret rækkesystem og inden for et velafgrænset, rektangulært område. De gravlagtes
placering, genstandsinventaret (eller manglen på samme) og dets datering foruden gravpladsens struk-
tur viser, at gravpladsen skal placeres i anden halvdel af vikingetiden, og at den skal opfattes som en
tidlig kristen gravplads. De 50 grave synes her at repræsentere en levende befolkning på 20-30 indivi-
der, måske svarende til to eller tre storfamilier. Muligvis repræsenterer gravpladsen en udflytterbe-
byggelse fra den nærliggende adelbebyggelse Fraugde. Fraugdes rødder kan føres tilbage til ældre
middelalder.
De to gravpladser er fysisk såvel som kronologisk klart adskilte størrelser, og nærværende mono-

grafi består derfor også af to adskilte dele. Alligevel er det ikke kun journalnummeret i museets arki-

2. Indledning

1. Sagen har j.nr. OBM 8414. Kildehuse II. I undersøgelsen deltog i kortere eller længere perioder Andreas Kallmeyer Bloch,
Anne Brill, Line Borre Christensen, Mogens Bo Henriksen, Lars Hovland, Michael Lundø Jakobsen, Emil Jensen, Ane Jep-
sen, André Mathiessen, Mikael Holdgaard Nielsen, Camilla Post, Lisbeth Poulsen, Olga Sjöstrand, Anette Sørensen, Karen
Green Therkelsen og Mette Sejr Thomsen. Lone Bach Nielsen var daglig leder og Mads Runge ansvarlig leder af undersøgel-
sen. Den nordlige gravhøj samt fire brandgrave nord for denne er undersøgt i 2004 og 2005 under ledelse af museumsinspek-
tør Mogens Bo Henriksen. Denne sag har j.nr. OBM 8429, Kristiansminde Nord. Et vejtracé gennem vikingetidsgravpladsen
er undersøgt i 2004 af museumsinspektør Mogens Bo Henriksen. Undersøgelsen frambragte udelukkende bebyggelsesspor
fra bronzealder og ældre jernalder. Denne sag har j.nr. OBM 8430, Emil Neckelmanns Vej. Mogens Bo Henriksen takkes for
oplysninger om lokaliteterne. En zone langs vejforløbet blev desværre siden genstand for anlægsarbejde uden museets viden
og altså uden forudgående undersøgelse. 
2. Lokaliteten er kortfattet behandlet i bl.a. Nielsen & Runge 2007, Runge 2007 og Runge 2008.
3. Foruden de 41 sikre brandgrave rummer lokaliteten tre såkaldte trækulspletter, dvs. anlæg med stort indhold af brændt
materiale og dimensioner som brand(plet)grave, men uden brændte ben; jf. afsnit 4.1.1.2.5. 
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ver og omslaget til denne publikation, som bringer dem sammen. Som en teoretisk overbygning på
begge pladser ligger således deres placering inden for nogle meget væsentlige brydningstider i forhi-
storien; brydninger, som i begge tilfælde har betydning helt frem i nutiden. Bronzealderdelen på sin
side placerer sig på overgangen fra det hierarkiske, slægtsbaserede bronzealdersamfund til det mere ega-
litære, landsbybaserede samfund i ældre jernalder; en overgang som betyder et skift til en række sam-
fundsmæssige strukturer, som er bibeholdt frem til i dag. Vikingetidsdelen på sin side placerer sig midt
i det mentalhistorisk væsentlige skift fra hedenskab til kristendom og i de samfundsmæssige konse-
kvenser, som dette havde. I begge tilfælde er overgangene glidende og forståelsen af skiftene kan bl.a.
underbygges med analyserne af undersøgelserne ved Kildehuse II. Endelig rejser tilstedeværet af to af
Fyns og landets største gravpladser inden for samme område en række spørgsmål mht. områdets ge-
nerelle betydning i oldtiden, kontinuitet i kultpladser mv. 

Det er publikationens primære formål at fremlægge og analysere data fra lokaliteten. Sammenlignende
studier baseres pga. arbejdets begrænsede økonomiske og tidsmæssige omfang – ud over enkelte ny-
tilkomne og endnu ikke publicerede lokaliteter – udelukkende på litteraturen. Det skal i den forbin-
delse nævnes, at netop det fynske område inden for de to behandlede perioder står ganske godt rustet
med katalogværker og samlede fremlæggelser (Thrane 2004; Lindblom 1993; Grøn et al. 1994 m.fl.).
Formålet skal ses i lyset af, at Kildehuse II som omtalt i sig selv rummer flere væsentlige forsknings-
mæssige problemstillinger, men også i det forhold at såvel bronzealder- som vikingetidsdelen i de kom-
mende år forhåbentlig vil kunne relateres til en række andre publikationer af samtidige lokaliteter: det
omtalte erhvervsområde, Tietgen Byen, hvor lokaliteten er placeret, strækker sig over ca. 350 ha, og
her har museet haft eller vil museet få mulig for at foretage arkæologiske (for-)undersøgelser forud for
anlægsarbejderne. Området har vist sig at være en arkæologisk guldgrube, og særligt lokaliteter fra

Kildehuse IIKildehuse IIKildehuse II

Fig. 1: Placeringen af Kildehuse II. Tegning: Allan Larsen.
Fig. 1: Location of Kildehuse II. Drawing: Allan Larsen.



bronze- og jernalder er talrige, og ikke mindst bronzealderen synes at kunne fremvise et egentligt kul-
turlandskab med bopladser, gravpladser, samlingspladser osv. Vikingetidsdelen vil i højere grad kunne
relateres ikke mindst til den store gravplads Galgedil ved Otterup på Nordfyn (Klitgaard 2000; Chri-
stensen 2005; Prangsgaard & Bennike 2010), men også nyere undersøgelser af tidligt kristne grave ved
Kirstinebjerg nær Årslev på Midtfyn (Adamsen et al. 2003:44 ff.) er værd at nævne.
Publikationen er bygget op med en generel præsentation af topografi og udgravningsmetodik. Der-

næst fremlægges de to gravpladser, og væsentlige problemstillinger perspektiveres. Sluttelig gives en
kort afrunding for lokaliteten som helhed. Arkæologiske såvel som naturvidenskabelige og konserve-
ringstekniske emner og afsnit vil blive integreret og sammenholdt, således at bogen og dens konklu-
sioner gerne skulle fremstå som en helhed. Bagerst i bogen findes et katalog over lokalitetens grave. 
Bogen er redigeret af overinspektør Mads Runge, Odense Bys Museer. De arkæologiske afsnit er

skrevet af Mads Runge. Kataloget er udarbejdet af museumsinspektør Lone Bach Nielsen, Odense
Bys Museer, og de antropologiske analyser er udført af ph.d.-stipendiat Lise Harvig, professor Niels

2. Indledning
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Fig. 2: Oversigt over de
væsentligste anlæg ved
Kildehuse II. 
Tegning: Allan Larsen.
Fig. 2: Overview of the
most important features
at Kildehuse II. 
Drawing: Allan Larsen.



2. Indledning Lynnerup og lektor Pia Bennike, Panum Instituttet, mens mag.art. Andreas Hårde, Odense Bys Mu-
seer har foretaget en indledende vurdering af materialet. Publikationen af antropologien er foretaget
af Lise Harvig og Niels Lynnerup, Panum Instituttet. Zoologiske analyser er foretaget af mag.art.
Jacob Kveiborg. Makrofossilanalyser er foretaget af museumsinspektør Peter Mose Jensen. Analyser
af brændsel anvendt ved bronzealdergravene og analyser af bevaret træ på jernknivenes greb er fore-
taget af ph.d. og afdelingsleder Peter Hambro Mikkelsen. De tre sidstnævnte er alle ansat ved Kon-
serverings- og Naturvidenskabelig Afdeling på Moesgård Museum og Peter Mose Jensen og Peter
Hambro Mikkelsen har også beskrevet deres analyser i nærværende publikation. Metallurgiske ana-
lyser er foretaget og beskrevet af cand.polyt. Arne Jouttijärvi, Heimdal Archeometry.
I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende manuskript har forfatterne fået en række kon-

struktive kommentarer fra forskellige kolleger. Her skal i særdeleshed rettes en tak til museumsin-
spektørerne Jesper Hansen og Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer samt arkæolog Karen
Margrethe Hornstrup, Højbjerg. I forbindelse med bogens layout skal der rettes en stor tak til mu-
seumsassistenterne Jørgen Nielsen og Asger Kjærgaard, begge Odense Bys Museer for fotoarbejdet og
ikke mindst til arkæolog og museumsassistent Allan Larsen, Odense Bys Museer for et meget stort og
ihærdigt arbejde med det samlede grafiske udtryk.

14



3. Introduktion3. Introduktion

4. Selvom afstanden til fjorden synes ganske stor, viser to vurderinger af kulstof 13-isotopsammensætningen ved to af lokali-
tetens AMS-daterede vikingetidsskeletter, grav FH og OY, værdier på ca. 18 % marint protein i kosten. 
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Fig. 3: Geologien ved Kilde-
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oprindelige lav- eller vådom-
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fra første halvdel af 1800-tal-
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Tegning: Allan Larsen.
Fig. 3: The geology at Kilde-
huse II. Geology by Per
Smed (Smed 1978:4) and
originally low- or wetlands
from topographical maps
from the first half of the 18th

century. 
Drawing: Allan Larsen.

3.1 TOPOGRAFI

Tietgen Byen er placeret på en relativt plan, større flade af moræneler, der brydes af en enkelt tunge af
smeltevandssand. Mod øst afgrænses området af de store mose- og engarealer, Birkum Mose og Kærby
Mose, hvorigennem også Vejrup Å løber. Mod vest brydes morænefladen af Lindved Å. Såvel Lind-
ved Å som Vejrup Å har udløb i Odense Fjord (fig. 3).  

Kildehuse II-lokaliteten ligger 23-26 m over DNN (Dansk Normal Nul) og på nordsiden af en flad,
sydøst-nordvest-orienteret, leret morænebakke. Morænebakken har sit toppunkt 28 m over DNN, ca.
600 m sydligere, i øvrigt ved lokaliteten OBM 8441, hvor der bl.a. er registreret gravhøje fra ældre bron-
zealder og et mindre fladmarksgravfelt fra yngre bronzealder. Afstanden til Odense Fjord er i fugleflugt
ca. 10 km.4 Vandstanden i Odense Fjord har svinget en smule gennem tiderne, men generelt må det nu-
værende forløb af fjorden formodes at svare til situationen i såvel bronzealder som vikingetid (Binderup
1996:29; Crumlin-Pedersen, Porsmose & Thrane (red.) 1996:132 ff.). Afstanden til landsbyen Fraugde
med bl.a. en romansk kirke fra 12. århundrede er 500-600 m. På det minorerede sognekort og Original
1-kortet ses, at området i 1700-1800-tallet er en del af markerne i Fraugdes stjerneudstykning.



Ved bronzealdergravfeltet fremstår terrænet jævnt med et svagt fald fra syd mod nord. Ved vikin-
getidsgravene i den østlige del af terrænet er terrænet fladt uden nogen synlige fald eller stigninger,
mens det i den vestlige del har et svagt fald fra syd mod nord og fra vest mod øst. I den nordlige del
af undersøgelsesområdet består undergrunden af svagt sandet ler med mange op til nævestore sten. I
den sydlige del er undergrunden mere sandet og udgøres af sand med et faldende indhold af sten. Der
er dog ganske markante lokale svingninger i undergrundens udseende og struktur, og f.eks. består un-
dergrunden omtrent midt i vikingetidsgravfeltet af let leret sand med nævestore sten. Svingningerne i
undergrundens sammensætning har bl.a. betydning for bevaringsforholdene for de ubrændte knogler.
Således kan én grav indeholde nærmest hele skelettet af afdøde, mens nabograven få meter væk højst
har lidt tandemalje fra afdøde bevaret.

3.2 UDGRAVNINGSMETODIK 

3.2.1 BRANDGRAVE

Ved udgravning og efterfølgende tømning af urner er anvendt standardiserede skemaer med henblik
på at opnå et så ensartet registreringsniveau som muligt. Fladen blev afrenset, fotoregistreret og teg-
net i 1:10. Efterfølgende blev anlægget snittet, ved at der blev gravet en kasse omkring den ene halv-
del af graven og denne halvdel tømt i store klumper med graveske eller skovl. De store klumper sikrer
minimal beskadigelse af evt. genstandsmateriale. I de tilfælde, hvor der var en urne i graven, blev halv-
delen af denne i samme omgang frilagt. Profilet blev herefter fotograferet, tegnet i 1:10 og beskrevet.
Herefter blev den anden halvdel af anlægget tømt på samme vis. I de tilfælde, hvor der var en urne, blev
denne frilagt, indpakket i gaze og taget op (Henriksen 1995).
Urnerne blev senere tømt under kontrollerede forhold på museets konserveringsafdeling af en ar-

kæolog under løbende rådslagning med museets konservator. Ved tømningen blev fund og andre ob-
servationer forsøgsvis relateret til verdenshjørnerne. Der kunne dog ikke påvises nogen form for
systematik i nedlæggelserne af gravgaverne i relation til verdenshjørnerne. Derimod syntes der at være
en ganske klar tendens til, at langt hovedparten af knoglerne var nedlagt i urnerne først og altså nederst,
mens eventuelle gravgaver, evt. i fyld med et mindre indhold af knogler, lå herover. Forsøg med CT-
scanning af urner på Antropologisk Laboratorium, Københavns Universitet vil i fremtiden kunne
kaste yderligere lys på spørgsmålet om urnernes rumlige struktur (Henriksen 2009:354). Stratigrafi-
ske observationer blev noteret, og tykkelsen af de enkelte lag ned gennem urnen blev målt fra kanten
af urnen. Fylden blev opblødt med vand, så den var lettere at løsne, og gravet fri med spatel og ske.
Urnernes højde, diameter og kartykkelse blev målt. Efterfølgende blev der lavet en generel beskri-
velse af urnen, hvorefter typen blev fastslået. Til typeinddelingen af urnerne er benyttet J. Jensen 1997. 
Alt fyld blev hjemtaget til flotering – og hermed også soldning – og fyld fra en evt. urne eller anden

beholder hhv. omgivende fyld separeret. Flotering og soldning blev foretaget af Arne Rasmussen,
Brunshuse, og floteringsprøverne er efterfølgende gennemset på Konserverings- og Naturvidenska-
belig Afdeling på Moesgård Museum. Knoglematerialet er analyseret med henblik på identifikation af
såvel humant som zoologisk materiale. 

3. Introduktion
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3.2.2 JORDFÆSTEGRAVE

Fladen blev afrenset, fotograferet og tegnet i 1:20. Efterfølgende blev der udlagt en balk nord-syd gen-
nem midten af anlægget, og graven blev forsigtigt skovlet ned i begge ender, indtil der fremkom grav-
gaver, knogler, konstruktionsspor eller lignende. Herefter blev resten af graven som regel tømt med
ske. Gravens dybde og dermed afstanden fra overfladen til gravbunden og (de fleste) gravgaver blev i
flere tilfælde bestemt indledningsvis ved med skovl at grave en rende langs den ene profilside til un-
dergrunden. På denne vis kunne man hurtigere skovle sig gennem de øvre, erfaringsmæssigt mindre
interessante lag. Metoden med at finde afstanden til undergrunden vha. en stålsonde viste sig pga. en
del større sten i undergrunden ikke hensigtsmæssig. Alt gravfyld blev enten tør- eller vådsoldet. Grav-
gaver, knogler mv. blev indmålt i tre dimensioner. Bundniveau og evt. konstruktionsspor heri blev teg-
net og nivelleret, hvorefter konstruktionssporene blev snittet. Balken blev afrenset, og hvis begge sider
var næsten ens, blev kun den ene side fotograferet, tegnet i 1:20 og beskrevet. Sluttelig blev balken
fjernet og fylden soldet i net med maskestørrelse 4 eller 6 mm. I enkelte grave fremkom næsten hele
skelettet af afdøde og i disse tilfælde blev der benyttet et skema med et indtegnet skelet. På skemaet
noteredes skelettets mål fra isse til hæl samt lårbenets længde.

3.2.3 BOPLADSANLÆG

Der fremkom kun spredte stolpehuller, der alle lå uden nogen form for systematik. Bopladsområdet
udgøres således af materialetagnings-/affaldsgruber og kogegruber og ligger primært i den vestlige del
af undersøgelsesarealet. Der blev undersøgt et udvalg af bopladsanlæg bl.a. for at søge en afklaring af,
om der var tale om særlige gravformer. Grubelignende grave kendes fra bl.a. Søndervang ved Bjerre
syd for Horsens (Madsen 1994).

3. Introduktion
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4. Gravplads 
fra bronzealderen

4 . 1 .  GRAVE

4.1.1.  BEVARINGSFORHOLD OG GENEREL BESKRIVELSE

En detaljeret gennemgang af gravenes hovedtræk ses i kataloget. Brandgravene udviser meget varie-
rende bevaringsforhold, fra helt nedslidte anlæg til anlæg med en dybde på knap en halv meter. Brand-
pletterne er i gennemsnit 21 cm dybe, urnebrandgruber 20 cm dybe, urnegravene og benhobgravene
7 cm dybe. Trækulspletterne er i gennemsnit 16 cm dybe (fig. 4). Der ses intet mønster i, hvor hhv. dybe
eller ikke så dybe grave placerer sig på gravpladsen. Muldlaget har en relativt ensartet tykkelse på om-
kring 50-60 cm inden for undersøgelsesarealet. Det usædvanligt tykke muldlag har generelt givet gode
bevaringsforhold.5

Sammenholdes disse observationer, synes billedet ikke at afspejle lokale variationer i senere tiders va-
rierende pløjedybder; det være sig i såvel middelalder/efterreformatorisk tid i form af højryggede agre,
som var udbredt over størstedelen af undersøgelsesarealet, eller i form af moderne tiders pløjeaktivi-
tet. En enkelt urne, anlæg PC fra OBM 8429, var dog tilfældigvis blevet pløjet på i en agerren. Ej hel-
ler synes brandgravene at være særligt velbevarede, når de er placeret tæt på en af gravhøjene. Her
kunne udflydt højfyld e.l. ellers have medført en ekstra beskyttelse mod senere tiders nedpløjning. En
tredje faktor, som kunne have haft en betydning, er svingninger i overfladeniveauet i oldtiden, f.eks.
ved påført muld e.l. Da gravene, som det skal ses, opfattes som værende så godt som samtidige, synes
dette forhold heller ikke at spille ind på gravenes varierende dybder. 
Tilbage står, at gravenes skiftende dybder i hvert fald i nogen udstrækning kan afspejle bevidste valg

i forhistorien. På det generelle plan kan siges, at brandpletgrave og urnebrandgruber har været gravet
dybere ned end urnegrave og benhobgrave. Dette afspejler, at urnerne og benhobene er en gravform,
hvor alt så at sige samles inden for en beholder; beholderen kan være af keramik eller organisk mate-
riale. Her har man ikke haft behov for en større nedgravning end beholderen dækker. Det er muligt,
at man inden for de enkelte gravformer kan se de forskellige gravdybder som udtryk for bevidste valg,
som f.eks. markering af status ved en ekstra arbejdsindsats. Det konkrete materiale er dog for spinkelt
til at kunne underbygge tesen. 

4. Gravplads fra bronzealderen

5. Årsagen til det forholdsvis tykke muldlag kendes ikke. Udpløjning af småtuer over brandgravene og/eller af gravhøjene
mod nord og syd kan være en forklaring. En anden forklaring kan være senere tilførsel af materiale til jordforbedringer. 
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Gravtype Gennemsnitlig dybde (m)
Benhob 0,07
Brandplet 0,21
Urnebrandgrube 0,2
Urnegrav 0,07
Trækulsplet 0,16

Fig. 4: Gennemsnitlige dybder af de forskellige
brandgravstyper ved Kildehuse II. 
Fig. 4: Average depths of the various types of
cremation graves at Kildehuse II.
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Ydre gravmarkeringer i form af stenkister, stentæpper e.l. fremkom ikke. Ej heller fremkom dæk-
sten eller bundsten (Hornstrup et al. 2005:90 ff.). I et enkelt tilfælde, urnebrandgrube KL, var urnen
støttet af flere, overvejende flade sten med diameter på 10-20 cm. Endelig blev der i flere tilfælde fun-
det sten i op til dobbelt nævestørrelse i nærheden af enkelte grave. Disse kunne dog ikke med sikker-
hed tilskrives de respektive grave og hidrører mest sandsynligt fra den sine steder ganske stenede
undergrund.

4.1.2.  GRAVFORMER

De 41 brandgrave fordeler sig på 23 urnebrandgruber, ni brandpletter, fire benhobe og fem urnegrave
(fig. 5). Hertil kommer tre såkaldte trækulspletter. Brandgravstyperne følger definitionerne i Henrik-
sen 2009:67 ff., der videre baseres på E. Vedel (1870:6; 1873:6 ff.), N.F.B. Sehested (1878) og E. Al-
brectsen (1954; 1956; 1968) og i øvrigt fortrinsvis er opbygget på baggrund af et jernaldermateriale
(M.B. Henriksen 2009:67). For at imødekomme evt. variationer i forhold til yngre bronzealders brand-
grave er Henriksens typer sammenholdt med definitionerne i Hornstrup et al. 2005:85 ff. Citater fra
Henriksen 2009 er i det følgende kursivere

4.1.2.1.  URNEGRAV

Ved en urnegrav forstås en beholder af uorganisk materiale, oftest keramik, der er nedsat med et ind-
hold af brændte ben og evt. gravgods. De brændte ben er bevidst udsorteret fra ligbålet. Urnegraven
kan inddeles i undertyperne: a) urnegrav uden særtræk, b) urnegrav med skårpakning, c) urnegrav
med bikar (Henriksen 2009:68). På Kildehuse II fremkom kun en variant af type a, og denne define-
res af Henriksen som følger: 
Urnegrav uden særtræk: Lerkar, der er fyldt med brændte ben, som er bevidst udsorteret fra lig-

bålet […]. Hertil kommer evt. gravgods [...]. Henriksens urnegrave uden særtræk er endvidere ken-
detegnet ved, at trækul og aske omhyggeligt er undgået (ibid.:68). Dette forhold synes dog at være et
fænomen, som ikke hører bronzealderen til. Således er der – med undtagelse af grav PC fra OBM 8429

Fig. 5: Fordelingen af
brandgravstyper ved Kil-

dehuse II.
Fig. 5: The distribution of
types of cremation graves

at Kildehuse II.
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– i alle urnegrave registreret større eller mindre mængder trækul. Dette forhold stemmer overens med
iagttagelser fra det nordvestjyske område, hvor der altid forekommer trækul i urnegravene. I samme
område er der i øvrigt en tendens til, at mængden af trækul i brandgravene øges gennem yngre bron-
zealder (Karen Margrethe Hornstrup:mundtlig meddelelse).
Anlægstypen er på lokaliteten repræsenteret ved anlæg GJ, JB, OG, TJ samt anlæg PC, som er fra

gravningen på OBM 8429 (fig. 6). Grav GJ og TJ var kun bevarede i en dybde af 4 cm, og kun bun-
den af urnerne var bevaret. Grav JB var gravet ned i en ældre urnebrandgrube, grav JZ.
Urnegrave kendes fra bronzealderens periode II (Olsen 1992) og III (J. Jensen 1997:98 ff.; Feveile

& Bennike 2002). 

Fig. 6: Urnegravene fra 
Kildehuse II.  
Fig. 6: Urn burials from
Kildehuse II.
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4.1.2.2. BENHOB

Gravformen defineres som brændte ben, der er udsorteret fra ligbålsresterne for herefter at blive de-
poneret i en grube, evt. sammen med gravgods. Det kan ikke udelukkes, at bensamlingerne i nogle til-
fælde har været omgivet af en beholder af organisk materiale. Med hensyn til håndtering af
ligbålsresterne og især de brændte ben er benhoben da også tættest knyttet til urnegraven (Henriksen
2009:69). 
I Hornstrup et al. 2005 skelnes mellem benhobgrave med bållag og benhobgrave (uden bållag).

Mens sidstnævnte modsvarer Henriksens definition af en benhobgrav, anses benhobgrave med bållag
af Hornstrup som en variant af urnebrandgruben (Hornstrup et al. 2005:87 ff.). 
Benhobgrave kendes fra bronzealderens periode III (Feveile & Bennike 2002) og kendes også spo-

radisk fra yngre bronzealder; først med førromersk jernalder bliver typen mere almindelig (Horn-
strup et al. 2005:87 ff.). I et bredere tidsmæssigt perspektiv kan det nævnes, at gravformen kendes
allerede fra mesolitikum (Kannegaard Nielsen & Brinch Petersen 1993:76 ff.; Brinch Petersen 1990:30
ff.), og at den på Fyn optræder indtil slutningen af yngre romersk jernalder. Generelt synes gravfor-
men dog relativt sjælden (Mogens Bo Henriksen:mundtlig meddelelse).
Anlægstypen er på Kildehuse II repræsenteret ved anlæg JF, KF, KG og TK (fig. 7). Anlæg JF, KF

og TK er alle ganske kraftigt nedslidte. På denne, lidt usikre baggrund opfattes anlæg JF og TK som
benhobgrave uden bållag, mens anlæg KF opfattes som en benhobgrav med bållag. Anlæg KG er bedre
bevaret og opfattes som en benhobgrav med bållag.  

Fig. 7: Benhobgravene fra Kildehuse II. 
Fig. 7: Bone layer graves from Kildehuse II.

JF KF

KG YK
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6. Arcini mener, at der blandt de anlæg, som normalt klassificeres som brandplet-/brandgrubegrave, er såvel egentlige grave
som ligbrændingsgruber. Mens ligbrændingsgrubernes indhold af humant knoglemateriale er relativt begrænset og udgør
faste dele af skelettet, er gravene karakteriseret ved et større indhold af knogler og fra flere dele af skelettet (ibid.:67 ff.). 

4 .1 .2 .3 BRANDPLETGRAV

Brandpletgrave defineres som en nedgravning, hvori ligbålsrester, brændte ben og ildpåvirket gravgods
er deponeret i en skønsom blanding. 
Brandpletgrave opfattes af nogle som en grube, over hvilken ligbålet blev placeret (Madsen 1990:36.;

Arcini 20056; Arcini & Svanberg 2005:326).[…] Eksperimentelle ligbrændinger over dybe gruber har
imidlertid dokumenteret, at de anlæg, der her betegnes som brandpletgrave, ikke repræsenterer selve
ligbrændingsstedet (Henriksen 1993a:104ff.; 2008). Brandpletgrave kan adskilles fra ligbål […] ved at
være en nedgravet, sekundær aflejring, hvorimod ligbålene ligger direkte på overfladen eller let ned-
dybet heri som en primær aflejring (Madsen & Thrane 1992; Thrane 2004:220 ff.; Ramskou 1976 […]).
Gravenes fyld vil som regel være omtrent kulsort, evt. med regulære trækulsstykker. Gravtypen er of-
test karakteriseret af et lavt indhold af brændte ben (Henriksen 2009:69).
Bl.a. i Thrane 1984 og Hornstrup et al. 2005 betegnes denne gravtype brandgruber. Terminologien

begrundes i, at der er tale om en nedgravning og ikke en plet, hvorfor betegnelsen brandplet kan synes
misvisende (Thrane 1984:131; Hornstrup et.al. 2005:88). Argumentationen synes fornuftig, men på
baggrund af brandpletbegrebets fastgroede betydning i hvert fald i det fynske materiale, opretholdes
betegnelsen her. I Hornstrup et al. 2005 skrives videre, at brandgrave med en dybde mindre end 13 cm
henføres til ikke typebestemte brandgrave. Forholdet skyldes, at der i flere af de andre brandgravty-
per kan forekomme ganske kraftige bållag. I disse tilfælde kan det være umuligt at afgøre, hvorvidt der
er tale om f.eks. en nedslidt urnebrandgrube, en brandplet- eller brandgrube (Hornstrup et al. 2005:88).

Fig. 8: Brandpletgravene fra
Kildehuse II. Der findes kun
fladefoto af grav FW og GL. 
Fig. 8: Cremation patch
graves from Kildehuse II.
There are only plan/surface
photos of graves FW and
GL.
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I nærværende forbindelse ligger dybden på de som brandplet bestemte anlæg mellem 15 og 43 cm og
kun i ét tilfælde under 13 cm. Således er anlæg FW kun repræsenteret ved et få centimeter tykt, diffust
nedsivningslag. I nærværende forbindelse opretholdes betegnelsen brandplet for anlæg FW også. 
Brandpletter eller -gruber kendes i ét eller måske to tilfælde fra bronzealderens periode III i det nu-

værende Danmark. Fra Skåne kendes formen fra bronzealderens periode IV. Centralgraven i storhø-
jen ved Lusehøj, grav GX, er en brandgrube og dateres til bronzealderens periode V. Dette er den
ældste brandplet/-grube på Fyn (Thrane 1984:131). 
Anlægstypen er på lokaliteten repræsenteret ved anlæg FW, GL, HF, HH, JH, JK, KH, KJ fra

OBM 8414 samt anlæg OM fra OBM 8429 (fig. 8).

4.1.2.4. URNEBRANDGRUBE

Urnebrandgruben defineres som en urne, der er nedsat i en brandpletgrav. Den er en klar blandings-
type mellem den egentlige urnegrav med indhold af frasorterede brændte ben og nedgravningen med
ligbålsrester, som evt. også kan indeholde lidt brændte ben (Henriksen 2009:70).7 Urnebrandgruber fo-
rekommer i få tilfælde fra og med bronzealderens periode V, mens de bliver mere almindelige i førro-
mersk jernalder (Hornstrup et al. 2005:87). Anlægstypen er med sine 23 forekomster den klart mest
hyppige gravform på lokaliteten og repræsenteret ved anlæg FU, FX, FY, FZ, GO, HA, HB, HD,
HG, HJ, HK, HT, JA, JC, JD, JE, JG, JZ, KK, KL, YL fra OBM 8414 samt to grave, NX og OL, fra
OBM 8429 (fig. 9). I grav KL var urnen støttet af flere, overvejende flade sten med diameter på 10-20 cm.

7. Arcini mener, at, som med brandplet-/brandgrubegravene (jf. note 6), kan der også blandt de øjensynlige urnebrandgruber
være såvel grave som ligbrændingsgruber. I sidstnævnte tilfælde er urnen placeret oveni bålstedet (Arcini 2005:68).

OL (8429) FU FX

FY FZ GO
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Fig. 9: Urnebrandgruberne fra Kildehuse II. Der foreligger ikke et ud-
gravningsfoto af grav NX fra OBM 8429. Der findes kun et fladefoto
af grav HK. 
Fig. 9: Urn cremation pits from Kildehuse II. There is no excavation
photo of grave NX from OBM 8429. There is only a surface/plan
photo of grave HK.
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4.1.2.5.  TRÆKULSPLET (MULIG GRAV)

Trækulspletten er et anlæg, som: ... i form og størrelse ligger indenfor brandpletgravenes dimensioner,
men som adskiller sig fra disse ved manglen på indhold af brændte ben og gravgods (Henriksen
2009:75). Anlægstypen optræder på OBM 8414 ved anlæg GY, HC, og HZ og er medtaget her af oven-
stående årsager (fig. 10). Det skal dog understreges, at der ikke med sikkerhed kan tales om en (ned-
slidt) brandgrav. Også i Hornstrup et al. 2005 er medtaget et par anlæg, betegnet som ”bund af anlæg”.
Disse indeholder heller ikke knoglemateriale, men er ud fra deres form og beliggenhed på gravplad-
sen medtaget som mulige grave (Hornstrup et al. 2005:89).

4.1.3 URNER

4.1.3.1.  INDLEDNING

Urnerne er indpasset i hovedtyper efter J. Jensen 1997 (J. Jensen 1997:98 ff.) og fordelingen ses i fig.
11. Jørgen Jensens afhandling udgør den eneste nyere generelle inddeling af hele yngre bronzealders
keramik fra grav- og bopladser i det nuværende Danmark. Som forfatteren påpeger, skal inddelingen
dog udelukkende betragtes som en skitse (ibid.:99). J. Jensens karformer svarer i øvrigt i mange hen-
seender til inddelingen i Baudou 1960 (Baudou 1960:95 ff.). Netop J. Jensens kronologiske studier af
bronzer og keramik har også været kritiseret for mangel på underbygning vha. kombinationsdi-
agrammer e.l. og en kun verbalt baseret inddeling (C.K. Jensen 1998a:355). En nyvurdering af grav-
og bopladskeramikken fra bronzealderes periode I-V er publiceret i 2009 (Lolk 2009). I dette studie
er periode VI dog bevidst udeladt (ibid:90, note 8), hvorfor anvendeligheden for nærværende arbejde

Fig. 10: Trækulspletterne fra
Kildehuse II. 

Fig. 10: Charcoal patches
from Kildehuse II.

GY HC
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Fig. 11: Fordelingen af urne-
typer i urnebrandgruber og
urnegrave ved Kildehuse II.
Fig. 11: Distribution of types
of urns in urn cremation pits
and urn burials at Kildehuse
II. 

ikke er stor. Lokalt gældende typeinddelinger er bl.a. udarbejdet i Hornstrup et al. 2005, men er van-
skelige at anvende udenfor lokalområdet. En opstilling af en lokal typeinddeling for nærværende ma-
teriale falder udenfor projektets rammer. 
Ifølge J. Jensen er toleddede urner med kegleformet hals (J. Jensens type E) dominerende på Fyn

i bronzealderens periode VI, mens de enleddede eller spandformede kar med beklasket side, glattet
mundingsparti og pålagt, omløbende liste (J. Jensens type A) er fåtallige i grave og hyppigere på bo-
pladser. Mere komplekse, ornamentale elementer i form af f.eks. geometriske mønstre, ansigtsdeko-
ration og bemaling optræder mest almindeligt på de toleddede kar (J. Jensen 1997:114 ff.). 

4 .1 .3 .2 .  IKKE TYPEBESTEMTE KAR

Af urnerne i de 23 urnebrandgruber og fem urnegrave kan seks – tre fra urnegrave og tre fra urne-
brandgruber – pga. nedslidning af graven og urnen ikke typebestemmes (fig. 12). Det drejer sig om ur-
nerne i grav FU, GJ, JC, JD, TJ samt grav PC fra OBM 8429. De bevaringsmæssige variationer er også
baggrunden for, at flere af de øvrige urner kun kan indpasses i en af J. Jensens hovedtyper, men ikke i
undertype.

Fig. 12: De ikke typebe-
stemte urner fra Kildehuse II.
Der foreligger ikke foto af
urnerne i grav GJ og TJ. 
Fig. 12: Urns from Kildehuse
II not identified to type.
There is no photo of the urns
in graves GJ and TJ.

8414x89 8429x36

8414x106 8414x679
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8429x29 8414x513 8414x525 8414x517

8414x1338414x5688414x551

8414x520 8414x538 8414x545 8414x555

8414x5578414x1518414x582

Fig. 13: Urnerne af typen enledede forrådskar fra Kildehuse II. Der foreligger ikke foto af urnerne i grav
HK, YL samt grav OL fra OBM 8429. Fotos: Jørgen Nielsen.
Fig. 13: Urns of the type uni-segmented storage vessel from Kildehuse II. There is no photo of the urns
in graves HK,YL and OL from OBM 8429. Photos: Jørgen Nielsen.
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4.1.3.3.  ENLEDDEDE FORRÅDSKAR

17 urner – 16 fra urnebrandgruber og en fra en urnegrav – er J. Jensens hovedtype A, enleddede for-
rådskar (fig. 13). Det drejer sig om urnerne i grav FX, FY, HB, HG, HJ, HK, HT, JA, JE, JG, JZ, KK,
KL, OG, YL samt grav NX og OL fra OBM 8429. Af disse er to type A1, fem type A2, mens den re-
sterende del blot kan indpasses i typerne 1 til 4. Dvs. at alle de enledede forrådskar er af typen med be-
klasket underdel, glat mundingszone og en, evt. sektionsvis opdelt, liste mellem den beklaskede og
glatte del. To urner, x513 fra grav FX og x545 fra grav KL, har formentlig haft lerlåg (hhv. x514 og
x548). X514 er sekundært brændt og rundt med en diameter på ca. 9,5 cm og en tykkelse på ca. 1,2 cm.
Skåret fremkom indeni og i toppen af urnen. X548 er et bundskår med en diameter på ca. 8,5 cm. Et
par steder er siderne bevaret i op til fem centimeters højde; i denne højde var keramikken ca. 0,7 cm
tyk. Skåret fremkom i toppen af urnen, men under et mindre bronzefragment. Tolkningen som låg er
således lidt usikker. Urnen x538 fra grav KK er under den glatte mundingszone ornamenteret med
grove, indridsede streger på kryds og tværs. 

4 .1 .3 .4 .  TOLEDDEDE KAR

Fire urner – tre fra urnebrandgruber og en fra en urnegrav – er af J. Jensens hovedtype E, toleddede
kar med kegleformet hals (fig. 14). Det drejer sig om urnerne i grav FZ, GO, HA og JB. To af disse
kan ikke bestemmes til undertype, mens de to andre er type E3, altså toleddede kar med en hals, som
udgør mindst en tredjedel af karrets totale højde. Bug og hals adskilles ved en lille afsats. 

1:48414x5888414x5758414x478414x562

En af urnerne i gruppe E, x562 fra grav FZ, er på nedre del af bugen ornamenteret med tætstil-
lede negleindtryk uden nogen tydelig systematik. På karrets bredeste sted ses to tætstillede kegle-
stubformede knopper (fig. 15). Knopperne kan symbolisere øjne (Broholm 1933:201 ff.; J. Jensen
1997:115; Mikkelsen 2000:85 ff.). En kvart omgang længere rundt om karret ses en smule lavere,
men stadig på bugknækket, en cirkelrund gennembrydning af karret. Om der her har siddet et pla-
stisk ornamentalt element, eller om gennembrydningen skyldes en reparation e.l., er uvist. Hullet
er dog med sikkerhed lavet i datiden. På afsatsen mellem bug og hals og op ad den overbrudte hals
er karret ornamenteret med en sort farve. Bemalingen er analyseret af ph.d. Joanna Trąbska, Insti-
tut for Arkæologi ved Krakow Universitet, Polen. Analyserne er foretaget på en mindre prøve af
karret i form af et knapt en kvadratcentimeter stort skår. Skåret er undersøgt vha. et såkaldt PLM-

Fig. 14: Urnerne af typen to-
ledede kar fra Kildehuse II.
Fotos: Jørgen Nielsen.
Fig. 14: Urns of the type bi-
segmented vessels from
Kildehuse II. Photos: Jørgen
Nielsen.
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mikroskop, røntgen-mikroanalyser og mikrospektroskopi. Analyserne viser, at den uigennemsigtige
bemaling er lagt på karret, efter at karret er brændt og uden anvendelse af bindemidler e.l. Laget er 0,2-
0,4 mikrometer tykt, svarende til en typisk tykkelse for et lag maling. Bemalingen er påført i opvar-
met tilstand og er en form for birketjære eller -beg. Der blev ikke ved de mikroskopiske analyser af
det lille skår fundet mærker, der kan indikere, hvilket redskab som er anvendt ved bemalingen (Trąbska
et al. in press). Sidstnævnte er heller ikke tilfældet ved en vurdering af hele karret.
X562 har formmæssigt store ligheder med et kar fra Holmebo på Sydfyn. Dette kar har umiddel-

bart under afsatsen mellem bug og hals en rødmalet zone, ornamenteret med rudeformede figurer. Fi-
gurerne er udfyldt med en hvid fyldmasse. Karret opfattes som importeret fra Polen og Nordtyskland,
hvor bemalet keramik er almindeligt fra Ha C (Madsen & Thrane 1992:32; J. Jensen 1997:115 med
planche 14:15). 
En anden af urnerne i gruppe E, x575 fra grav JB, har kun bevaret underdelen. Karret er fint glat-

tet, og umiddelbart under afsatsen mellem bug og hals ses to ringknopper med en diameter på ca. 2 cm.
På den modsatte side er karret desværre ikke bevaret i samme højde, så det vides ikke, om der også har
været ringknopper her. Ringknopperne kan også her symbolisere øjne (Broholm 1933:201 ff.; Baudou
1960:104 ff.; J. Jensen 1997:115).

4.1.3.5. SKÅLE OG KOPPER

En urne – x54 fra urnebrandgrube HD – er af J. Jensens type G, skåle og kopper, dvs. lerkar hvor høj-
den ikke overstiger 12 cm, og hvor mundingsdiameteren er mindst dobbelt så stor som højden (fig. 16).
I dette tilfælde er der tale om en skål af J. Jensens type G3. Typen udgøres af skåle med svajet side og

Fig. 15: Urne x562. Bemærk
de keglestubformede knop-
per, gennembrydningen af
karret og bemalingen. Foto:

Jørgen Nielsen.
Fig. 15: Urn x562. Note the
conical knobs, the perfora-
tion of the vessel and the

painting. Foto: Jørgen Niel-
sen.
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udadbøjet mundingskrave. X54 er på afsatsen mellem bug og hals ornamenteret med en bort af grup-
per af hver fire indridsede furer. Gruppernes furer har skiftevis modsatgående retninger, således at
borten danner et omløbende vinkelbånd.

4.1.4.  GRAVGAVER OG ANDRE FUND FRA GRAVENE

4.1.4.1. INDLEDNING

I yngre bronzealder synes det mest almindeligt, at afdøde brændes på ligbålet iklædt sin dragt samt de
genstande, som har været en del af denne, f.eks. bennåle og -knapper. Mens man i yngre bronzealders
begyndelse oftest nedlægger de rensede ben – altså ben udsorteret af ligbålet – i brandgravene, optræ-
der der mod bronzealderens slutning i højere grad urensede ben i brandgravene; her har man altså, som
i førromersk jernalder, skrabet større dele af ligbålet i graven. Større og finere genstande kom ikke
med på ligbålet, men kunne nedlægges i graven efterfølgende. Både komplette udstyr, enkeltdele af ud-
styr og fragmenter af enkeltgenstande kan være nedlagt. I yngre bronzealder er de to sidstnævnte va-
rianter mest almindelige (Thrane 1984:134 ff.). Der findes dog undtagelser, som f.eks. Lusehøj, grav GX
og Hellegård-gravpladsen, hvor hele eller store dele af gravgodset har været på ligbålet. De to lokali-
teter er dog ikke typiske for yngre bronzealder. For Hellegård gælder således, at den placerer sig i den
absolut sidste del af bronzealderen og strækker sig ind i førromersk jernalder, hvor det er normen, at
gravgaverne kommer med på ligbålet. For Lusehøj, grav GX gælder, at denne tilskrives et stormands-
miljø med kontakter mod syd, hvor skikkene var anderledes (Thrane 1984:87 ff. og 134 ff.; Hornstrup
et al. 2005:122).

Fig. 16: Urne x54. 
Foto: Jørgen Nielsen.
Fig. 16: Urn x54. 
Photo: Jørgen Nielsen.



8. Først fra midten af førromersk jernalder er gravgaverne i hvert fald på Fyn mere fast med på ligbålet (Mogens Bo Henrik-
sen:mundtlig meddelelse). Netop på overgangen mellem ældre og yngre førromersk ses generelt en række samfundsmæssige
ændringer og de reelle skel er her på mange måder skarpere end ved overgangen mellem yngre bronze- og ældre jernalder
(C.K. Jensen 2005:172 ff; Runge 2009:172 ff.).
9. Bronze er reelt en kobberlegering. Da betegnelsen bronze anvendes i daglig tale, anvendes den dog også her og i det føl-
gende.
10. Grav JG indeholder desuden to små mulige fragmenter af nåle. Selvom fragmenterne ikke kan sættes sammen med de to
omtalte nåle, er det formentlig dele af samme genstande. Grav HF indeholder et sandsynligt fragment af en bronzenål og
andre små bronzefragmenter, hvoraf et kan udgøre dele af en nål. I så fald kan der være tale om to forskellige nåle i samme
grav. Da bestemmelsen af sidstnævnte fragment er meget usikkert bestemt som nål, er grav HF dog ikke medtaget som en re-
præsentant for en grav med to nåle.

Ved Kildehuse II er gravskikken – ikke så overraskende, når henses til dens kronologiske fiksering –
præget af tendenser fra såvel yngre bronzealder som førromersk jernalder. Således er de typiske jernal-
dergravformer, urnebrandgrube og brandpletgrave, dominerende. Håndteringen af liget peger også mod
jernalderen, ved at de brændte ben er urensede og lagt i gravgruben eller urnen med ligbålsresterne. Der-
imod peger skikken med, at gravgaverne generelt medgives ubrændte, tilbage mod bronzealderen. De
eneste gravgaver, som er medgivet brændte, er, i stil med Thranes nævnte observationer, et par bengen-
stande. Disse har, som det skal ses herunder, formentlig også her været integrerede dele af afdødes dragt
eller et personligt smykke.8 Forholdene harmonerer fint med den ovennævnte iagttagelse ved tømnin-
gen af urnerne af, at man først har lagt benene i beholderen og herpå har placeret eventuelle gravgaver.
Gravgaverne ved Kildehuse II repræsenterer i ét tilfælde et formodet helt smykkesæt; jf. afsnit

4.1.4.2. Thranes to andre former, enkeltdele af udstyr (f.eks. i form af hele genstande) og fragmenter
af enkeltgenstande, optræder begge i større antal. Til begge disse kategorier kan man dog knytte et
par kildekritiske forbehold. Således kan det vel være ganske vanskeligt at afgøre, hvorvidt en genstand
udgør dele af et større udstyr? Ligeledes kan et fragment af en genstand repræsentere en bevidst de-
struktion af denne eller en destruktion påført gennem senere tiders lange række af mulige forma-
tionsprocesser (Henriksen 2009:35 ff.)? Mht. sidstnævnte gælder, at de fragmenterede gravgaver ofte
må formodes at repræsentere bevidste destruktioner og efterfølgende pars pro toto-nedlæggelser. Med
en del af genstanden, eller for den sags skyld en del af afdøde, har man symboliseret hele genstanden
eller hele individet (Thrane 1984:135; Henriksen 1998; Hornstrup et al. 2005:122). 
Genstandene er primært bestemt efter Baudou 1960 og J. Jensen 1997.

4.1.4.2 BRONZE9 OG JERN

Bronzenåle
Bronzenåle i forskellig udformning udgør den absolut hyppigste genstand i gravene, og i de fleste til-
fælde er der tale om ubestemmelige fragmenter. Ved en vurdering af hvor mange grave, der har haft én
eller flere nåle med, regnes en forekomst af et fragment af en nål for én, uanset om fragmentet optræ-
der sammen med en del af en bestemmelig nål eller ej. Hermed ses, at der maksimalt er 19 grave, sva-
rende til knap halvdelen af samtlige grave, hvor der kan være medgivet en nål. Det er i den forbindelse
værd at bemærke, at nålene ikke synes at kunne alders- eller kønsbestemme gravene (Hornstrup
1999:116 ff.). Nålene kan i otte tilfælde bestemmes til type.
Ved optællingen af antallet af nåle i en grav gælder, at en grav med mere end et fragment af en nål

registreres som kun indeholdende én nål, medmindre der er positivt belæg for andet, f.eks. i form af
tilstedeværet af mere end et nålehoved. På denne baggrund ses, at der generelt kun optræder én nål per
grav. Undtagelserne herfra er gravene JG og JK, der begge indeholder to nåle: i grav JG to ubestem-
melige typer og i grav JK en skivehovednål med bøjet stilk og en nål med lille skiveformet hoved.10 For
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Nåletype Grav Antal
Skivehovednål med bøjet stilk JK, KL 2
Nål med bøjet stilk og spiraloprullet hoved HT 1
Nål med leddelt hoved GO 1
Nål med lille skiveformet hoved JK, OL 2
Svanehalsnål med oprullet hoved FZ 1
Nål med linseformet hoved HA 1
Nål af uvis type JG, JZ, NX (8429) 3
Mulige fragmenter af nål? FY, HA, HB, HD, HF, HJ, HK, HT 8

Total 19

de omtrent hele eksemplarer ligger længderne mellem 8 og 16 cm. Fordelingen på typer ses i fig. 17.
Skivehovednålene med bøjet stilk er, som vanligt, på skivehovedets overside ornamenteret med

koncentriske cirkler, og på det ene eksemplar, x135, desuden ornamenteret med skråtstillede streg-
grupper på stilken (fig. 18). Typen er en af de mest almindelige i Danmark i periode V, men fortsætter
på Fyn i overdimensioneret størrelse i periode VI (J. Jensen 1997:52). Tilsvarende kendes bronzenåle
med bøjet stilk og spiraloprullet hoved i gravfund i mindre udførelse, som tilfældet fra Kildehuse II,
primært i periode V, mens de i gravfund fra periode VI hyppigst er i overdimensioneret udgave (fig.
19). I hvert fald ét mindre eksemplar kendes dog også i et gravfund fra periode VI (J. Jensen 1997:55).

Fig. 18: Skivehovednåle med bøjet stilk, x135 og x547. 
Foto: Jørgen Nielsen.
Fig. 18: Disc-headed pins with a curved stem, x135 and x547. 
Photos: Jørgen Nielsen.

Fig. 17: Fordelingen af nåle-
typer ved Kildehuse II. 
Fig. 17: The distribution of
pin types at Kildehuse II.

Fig. 19: Hoved af nål med bøjet stilk og spiraloprullet hoved, x53. 
Foto: Jørgen Nielsen.
Fig. 19: Head of a pin with a curved stem and a spirally-coiled head, x53.
Photo: Jørgen Nielsen.
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Wendelringe
To grave, GO og HA, indeholder hver to fragmenter af en wendelring (fig. 24). Der er i begge tilfælde
tale om smalle wendelringe med skarpe lameller (Baudou 1960:57; J. Jensen 1997:67 ff.). Typen ken-
des fra bronzealderens periode V til ældste førromersk jernalder (Thrane 1981a; J. Jensen 1997:67 ff.).
Wendelringe findes i det sydskandinaviske område oftest i depotfund, men kendes her også fra en-
kelte gravfund (J. Jensen 1997:65 ff.; Heynowski 2000:70; Brinch 2008:18). I bl.a. Nordtyskland fin-
des wendelringene derimod oftest i gravfund. Gravfundne ringe synes ikke at optræde i førromersk
jernalder (Brinch 2008:18). 
I tilfældene her er ringene dateret til bronzealderens periode VI ud fra urnetyper og/eller andre gen-

stande i gravene. Grav GO og HA ligger med knap ni meters mellemrum umiddelbart syd for den
nordlige høj. Grav HA indeholder et ca. 20 cm langt fragment, svarende til en halv wendelring, samt
et ca. 10 cm langt stykke. Grav GO indeholdt to ca. 5 cm lange fragmenter. 

Fig. 20: Nål med leddelt
hoved, x44. 

Foto: Jørgen Nielsen.
Fig. 20: Pin with segmented

head, x44. 
Photo: Jørgen Nielsen.

Fig. 21: Nål med lille skive-
formet hoved, x143. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 21: Pin with small disc-
shaped head, x143. 

Photo: Jørgen Nielsen.

Fig. 22: Svanehalsnål med
oprullet hoved, x563. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 22: Swan-necked pin
with coiled head, x563.
Photo: Jørgen Nielsen.

Fig. 23: Hoved af nål med
linseformet hoved, x837.
Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 23: Head of a pin with a
lenticular head, x837. 
Photo: Jørgen Nielsen.

Nåle med leddelt hoved og nåle med lille skiveformet hoved er blandt de hyppigst forekommende i
periode VI i Danmark (J. Jensen 1997:50 ff.) (fig. 20 og 21). Svanehalsnåle med oprullet hoved og nåle
med linseformet hoved er heller ikke usædvanlige i Danmark, og i de tilfælde, hvor typerne kan date-
res snævert, placeres de hhv. sent i periode VI og mere bredt i periode VI generelt (J. Jensen 1997:52
ff.) (fig. 22 og 23).



Patina, slidspor og ornamentik påviser, at wendelringe ofte er blevet båret parvis. I depotfundene op-
træder typen endvidere oftest to og to sammen. Ringene i et sådant par er så godt som ensdannede
(Thrane 1982a:14 ff.; J. Jensen 1997:68; Brinch 2008:10). I gravene synes wendelringene derimod at
optræde enkeltvis (Brinch 2008:11). På flere figurer fra yngre bronzealder, som Fårdal, Fangel Torp
m.fl., bæres halsringe – såvel mulige wendelringe som andre typer – både enkeltvis og i par (Broholm
1947). Hvorvidt de to fragmenter fra hhv. grav GO og HA udgør to dele af én ring eller repræsente-
rer et par af ringe i hver grav, er ikke muligt at afgøre. Dette skyldes fragmenternes begrænsede stør-
relser samt det nævnte forhold vedr. ensartetheden i udseende for de to ringe i et par. Følges normen
er det dog mest sandsynligt, at der har været nedlagt dele af én ring i hver af gravene. 
Wendelringenes konstruktionsmæssigt svageste led er lukkemekanismen, og man ser derfor ofte

brud på ringene på disse steder (Pietzsch 1964:268; Brinch 2008:9). Også andre steder på ringen kan
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Fig. 24: Fragmenter af wen-
delringe. X43 fra grav GO.
X591 og x592 fra grav HA.
Fotos: Jørgen Nielsen.
Fig. 24: Fragments af Wendel
rings. X43 from grave GO.
X591 and x592 from grave
HA. Photos: Jørgen Nielsen.
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der forekomme brud, og sammenlapninger i funktionsperioden kendes (Glob 1938:67). Ved ringene
fra grav GO og HA er der dog ikke spor af reparationer. De forholdsvis små fragmenter fra de to
grave synes heller ikke at repræsentere en halsring, som tilfældigt er itubrudt. Her må de ovennævnte
rituelle aspekter ved håndteringen af gravgodset være afgørende og fragmentationen være bevidst ud-
ført. 
Wendelringe opfattes på baggrund af deres generelle fundkontekster og figurer med halsringe nor-

malt som kvindegenstande (Brinch 2008:21). Det antropologiske materiale fra grav GO og HA er be-
stemt til at hidrøre fra voksne individer. Ingen af de øvrige genstande i gravene giver et fingerpeg om
gravlagtes køn. Stud.mag. Marie Brinch har på baggrund af en kontekstuel analyse foreslået, at wen-
delringene blev båret af kvinder som officielt udstyr i forbindelse med religiøse handlinger (Brinch
2008:28). 

Bronze- og jernkæde
Grav JH indeholdt et stort antal små, fine bronzeringe, tre større jernringe, flere flade bronzebånd
samt flere spinkle bronzetråde. Genstandene lå forholdsvis samlet og blev optaget i præparat (x200).
Et røntgenbillede afslørede, at genstandene lå i et par adskilte grupper og ikke i nogen oprindelig po-
sition indbyrdes (fig. 25). Ved frempræparering på konserveringsafdelingen blev det klart, at de mange
dele sandsynligvis udgør ét større emne, der i det væsentligste består af tre elementer, nemlig jernringe
med tynde ombøjede bronzestykker, spinkle, let snoede bronzestænger med krog/øskener samt en
bronzekæde. Jernringene, de spinkle bronzestænger og de enkelte led i bronzekæden har cirkulært
tværsnit. De tynde stykker bronze har rektangulært tværsnit. 

Fig. 25: Røntgenfoto af præparat x200. 
Genstandene klumper sig mod nordøst og syd. 
Foto: Jannie Amsgaard Ebsen.
Fig. 25: Radiograph of block x200. The artefacts cluster towards northeast and south. 
Photo: Jannie Amsgaard Ebsen.



Da der er tale om et stykke uden nogen direkte paralleller, skal der i det følgende gives en detalje-
ret beskrivelse heraf. De forskellige elementer beskrives hver for sig. Fragmenternes numre er indsat
på fig. 26. Beskrivelsen er i let omarbejdet form taget fra konserveringstekniker Jannie Amsgaard Eb-
sens konserveringsrapport. 

Jernringe med påklemte bronzebånd
Fragment 1: jernring med en diameter på ca. 3,5 cm og en tykkelse på ca. 0,5 cm. Ringen er ikke hel,
og et ca. 4 cm langt stykke er knækket af og sidder fast på den øvrige del af ringen. To steder er der
bøjet tynde stykker bronze omkring ringen. Bronzestykkerne er ca. 0,6-0,9 cm brede og 0,1 cm tykke.

Fragment 2: to fragmenter er sammensat til en omtrent halv jernring med en diameter på ca. 3,5 cm og
en tykkelse på ca. 0,5 cm. Et enkelt sted på ringen ses rester af bronze; her har antagelig siddet ombø-
jet bronze. Ved jernringen lå således også to tynde stykker bronze. Bronzestykkerne er hver ca. 0,8 cm
brede og 0,1 cm tykke.

Fragment 3: fire fragmenter er sammensat til en omtrent halv jernring med en diameter på ca. 5 cm og
en tykkelse på ca. 0,5 cm. Et enkelt sted på ringen ses rester af bronze; her har antagelig siddet ombø-
jet bronze som på ringen, fragment 1.

Fragment 4: to fragmenter er sammensat til et ca. 3 cm langt og 0,5 cm tykt, let bøjet stykke jern. Styk-
ket er antagelig en del af en jernring. Om jernringen er klemt et tyndt stykke bøjet bronze, der er ca.
0,6-0,9 cm bredt og 0,1 cm tykt.

Fragment 5: et ca. 2 cm langt og 0,5 cm tykt stykke jern. Stykket er antagelig en del af en jernring.
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Fig. 26: Samtlige genstande i
præparat x200. Numrene
henviser til fragmentnumrene
i beskrivelsen. 
Fig. 26: All artefacts in block
x200. The numbers refer to
the fragment numbers in the
description.



Fragment 6: et tyndt stykke bøjet bronze, ca. 0,7 cm bredt og 0,1 cm tykt af samme form som den
bronze, der er bøjet om jernringene (som fragment 1 m.fl.). På bronzen sidder et stykke af en bron-
zekæde med 6-7 ringe (som nr. 7 m.fl.).

Samlet vurdering af de seks fragmenter (fig. 27): fragment 1, 2 og 3 udgør dele af tre forskellige ringe.
Fragment 3 er med sin diameter på 5 cm den største, mens de to andre fragmenter repræsenterer ringe
med en diameter på 3,5 cm. Tykkelsen er i alle tilfælde 0,5 cm. De andre fragmenter formodes at skulle
tilpasses et af fragmenterne 1, 2 eller 3, således at der kun har været tre ringe. Fragment 1 er det mest
fuldstændige og synes at vise, at der har siddet to bøjede bronzebånd klemt om hver ring. Det er van-
skeligt at afgøre, om bronzebåndene oprindeligt har siddet løst på jernringen,e eller om de har været
klemt fast bestemte steder på ringen.

Spinkle bronzestænger/-ringe
Fragment 7: en ca. 6 cm lang og 0,2 cm tyk, let snoet bronzestang, som i den ene ende ender i en
krog/hægte. Stangen synes at udgøre halvdelen af en ring med diameter på ca. 5 cm.

Fragment 8: tre fragmenter er sammensat til en ca. 7 cm lang og 0,2 cm tyk, let snoet bronzestang.
Stykket krummer, men udgør ikke umiddelbart dele af en (rund) ring. Dette skyldes dog efter al sand-
synlighed en sekundær skævvridning af det meget spinkle materiale. 

Fragment 9: to fragmenter er sammensat til en ca. 2,5 cm lang og 0,2 cm tyk, let bøjet bronzestang.
Stykket kan repræsentere dele af en ring med dimensioner omtrent som fragment 1.

Fragment 10: et ca. 1,5 cm langt og 0,2 cm tykt fragment af en bronzestang.

Fragment 11: et ca. 2 cm langt og 0,2 cm tykt fragment af en bronzestang, som i den ene ende ender i
en krog/hægte.
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Fig. 27: X200. Fragment 1-6.
Fragmenterne udgør tre jern-
ringe med påklemte bronze-
bånd. Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 27: X200. Fragments 1-6.
The fragments constitute

three iron rings with
crimped-on bronze band.
Photo: Jørgen Nielsen.
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Samlet vurdering af de fem fragmenter (fig. 28): på trods af den lidt underlige form af fragment 8 synes
de spinkle bronzestænger at repræsentere ringe. På baggrund af fragment 7 formodes ringene at have
haft en diameter på ca. 5 cm. I to tilfælde, fragment 7 og 11, afsluttes stængerne i en ombøjning, der
må have haft en funktion som krog eller hægte. Krogen/hægten må tilskrives en form for lukkemeka-
nisme, måske i form af en samling ved to kroge/hægter? Tilsvarende lukkemekanismer ses – i krafti-
gere udformning – ved f.eks. wendelringene. Hvor mange ringe, de fem fragmenter repræsenterer, er
vanskeligt at afgøre. Fragment 7 og 8 kan ikke sættes sammen, men godstykkelsen og udformningen
indikerer, at der er tale om to dele af samme smykke. Alternativt synes der at være tale om to helt
identiske stykker. Under alle omstændigheder synes de fem fragmenter at udgøre en samlet længde,
som – baseret på størrelsen af den halve ring i fragment 7 – må repræsentere mere end én ring og mest
sandsynligt to. 

Bronzekæde
Fragment 12: omfatter dele af en bronzekæde bestående af ringe med en diameter på ca. 0,7 cm og en
tykkelse på 0,2 cm. Ét stykke består af 14 ringe og er ca. 5,5 cm langt. Et andet stykke består af 16 ringe
og er ca. 6,5 cm langt. Ca. midt på dette stykke sidder der en jernklump fast, hvori der ses en enkelt
bronzering og maksimalt 1 cm lange fragmenter af 0,2 cm tykke bronzestænger. Et tredje stykke be-
står af tre ringe og er ca. 1,5 cm langt. Endelig er der ved fragment 12 enkelte fragmenterede ringe.

Fragment 13: lille jernklump med to til tre bronzeringe samt enkelte løse fragmenter af bronzeringe
og et enkelt fragment af et stykke tyndt bronzebånd. Bronzebåndet er af samme form som den bronze,
der er bøjet om jernringene (som fragment 1 m.fl.).

Fragment 14: på bronzebåndet, der er beskrevet herover, sidder et stykke af en bronzekæde med seks
til syv ringe (som fragment 12).

Samlet vurdering af de tre fragmenter (fig. 29): i alt indeholder de tre fragmenter 42 til 44 ringe foruden
en række fragmenterede ringe. Samlet set er der således tale om en ganske stor kæde. Ringenes ensar-
tede dimensioner og de mange kædeled indikerer, at der er tale om én kæde.

Fig. 28: X200. Fragment 7-11. 
Spinkle bronzestænger/-ringe. 
Foto: Jørgen Nielsen.
Fig. 28: X200. Fragments 7-11. 
Delicate bronze rods/-rings. 
Photo: Jørgen Nielsen.



11. Den meget komplicerede undersøgelse af præparatet og efterfølgende konservering af genstandene er foretaget af konser-
vatortekniker Jannie Amsgaard Ebsen. Tolkningen af præparatet er sket i et samarbejde mellem Jannie Amsgaard Ebsen og
Mads Runge.
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Som det fremgår af ovenstående, er der samlet set tale om et komplekst og spinkelt emne. Det er også
set under de forskellige deles fragmenter, at de forskellige elementer er fysisk sammenknyttede på
kryds og tværs og derfor må udgøre et hele. Emnets ganske spinkle udseende indikerer, at der er tale
om et smykke, snarere end f.eks. seletøj eller en decideret brugsgenstand, men en endelig tolkning af
smykket kan ikke gives. De tre jernringe synes at udgøre en central del af smykket. Der er tale om to
ensdannede ringe og en større, kraftigere ring. På hver ring har siddet to bronzebånd. Bronzebåndene
har langs tre fjerdele af jernringenes omkreds været klemt helt ind til disse, mens der langs den sidste
fjerdedel af omkredsen har været luft mellem bronzebåndet og jernringen. I ét tilfælde er der sikker-
hed for, at en af de spinkle bronzestænger/-ringe har siddet i luftrummet mellem bronzebånd og jern-
ring. De spinkle bronzestænger/-ringe kan antagelig samles til to spinkle ringe, forbundet ved øskenet.
Det er muligt, at begge de spinkle bronzestænger/-ringe har været monteret således. Bronzekæden
kan have fungeret som et bindeled mellem de tre jernringe eller to af dem. Alternativt har kæden blot
hængt løst fra en eller flere af jernringene og på den vis udgjort et tredje hængeled efter de to spinkle
bronzestænger/-ringe. Kæden er som sagt så spinkel, at den ikke kan have haft nogen praktisk funk-
tion.
På baggrund af ovenstående skal der gives to mulige tolkningsforslag11: Én mulighed er, at der er

tale om en smykkeopsætning arrangeret i en omtrent trekantet form. Ud fra en tanke om symmetri –
en tanke som ikke nødvendigvis deles med datidens mennesker – er det mest sandsynligt, at de to min-
dre jernringe har siddet i siderne og den lidt større jernring centralt. De spinkle bronzestænger/-ringe
har som omtalt hængt i jernringene, og ud fra en tanke om symmetri har de to spinkle ringe sandsyn-

Fig. 29: X200. Fragment 12-
14. Bronzekæde. 

Foto: Jørgen Nielsen.
Fig. 29: X200. Fragments 12-

14. Bronze chain. 
Photo: Jørgen Nielsen.
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Fig. 30: Armring, x204. Set fra to sider. 
Foto: Jørgen Nielsen.
Fig. 30: Arm ring, x204. Seen from two sides. 
Photo: Jørgen Nielsen.

ligvis hængt i de to små jernringe. Bronzekæden har kontakt med de andre elementer i smykket, men
der er ingen sikre vidnesbyrd om, hvordan sammenkoblingen præcist har været. Det er mest sand-
synligt, at kæden simpelthen har været trukket gennem jernringene. Stykket kan have været placeret
på brystet eller der kan være tale om en form for bæltegarniture. En anden mulighed er, at jernringene
har været monteret på en linje i et bælte af organisk materiale. Også i denne situation virker det mest
korrekt, at den store ring har været placeret centralt. Fra ringene kan så kæden hhv. de to spinkle bron-
zestænger/-ringe have hængt.
Det har som nævnt ikke været muligt at finde egentlige paralleller til smykket. Tættest på kommer

et gravfund fra den tyske gravplads Jevenstedt i Holstein, hvori der optræder en fragmenteret, kraftig
jernring sammen med en bronzekæde med mange led og med dimensioner som kæden fra Kildehuse
II (Hingst 1974b:26 med tavle 40, 395). På samme lokalitet forekommer smykker bestående af bronze-
eller jernnåle forbundet med bronze- eller jernkæder af dimensioner som eksemplet fra Kildehuse II
(ibid.:26 med tavle 16, nr. 167, tavle 44, nr. 428 og tavle 39, nr. 392). Endelig er der i enkelte af gravene
fundet kraftige jern- og bronzeringe med mindre bronzeringe påsat. Gravpladsen dateres til yngste
bronzealder og ældre førromersk jernalder (ibid.:372). 
Fra det danske område har en kort – og antagelig ikke dækkende – gennemgang af litteraturen

frembragt bronzekæder fra Lusehøj, grav GX (Thrane 1984:87 ff.) og fra flertypedepoterne Røgerup,
Ferslev Sogn, Frederiksborg Amt (J. Jensen 1997:278 ff. med plache 50, nr. 10 og planche 51, nr. 4) samt
Magtenbølle II, Vissenbjerg Sogn, Odense Amt (J. Jensen 1997:282 med planche 70, nr. 1 og 2). Luse-
høj, grav GX dateres til periode V, mens de to sidstnævnte lokaliteter dateres til overgangen mellem
bronze- og jernalder (J. Jensen 1997:278). Kæderne fra det danske område består dog af kraftigere og
ca. dobbelt så store led som i eksemplet fra Kildehuse II.  

Armring
I grav KK fremkom et ca. 5 cm langt, 0,5 cm tykt og i længderetningen let buet bronzebånd, x204 (fig.
30). Tværsnittet er afrundet kvadratisk og langs to af siderne ses en indridset fure. Stykket er for-
mentlig del af et cirkulært smykke med en anslået diameter på ca. 6 cm, og ud fra dimensionerne er der
mest sandsynligt tale om en del af et armbånd. Generelt udgør armringe fra overgangen mellem
bronze- og jernalder en stor og uensartet gruppe. Armringe er sjældent medgivet som gravgave (J.
Jensen 1997:75). Nærværende type kan ikke umiddelbart bestemmes, men stykket har ligheder med
et par åbne armringe med knopformede ender fra Høed, Flemløse Sogn, Odense Amt, dateret til pe-
riode VI (J. Jensen 1997:248 med planche 8, nr. 9 og 10). Armringene kan også i dimensionerne minde
om Baudous ”Armringe mit kreisförmiger Erweiterung” (armringe med kredsformet udvidelse). Disse
har dog oftest C-formet tværsnit, men båndformede og andre tværsnit forekommer også. Typen da-
teres af Baudou primært til periode V (Baudou 1960:68). 



Toiletudstyr
Også fra grav KK stammer en bronzestang med øsken, x205 (fig. 31). Stangen er ca. 8,5 cm lang, ca.
0,3 cm tyk og afsluttes i den ene ende i en overbrudt øsken; i den anden ende er stangen også overbrudt.
Stangens tværsnit er afrundet rektangulært, mens øskenen har et afrundet kvadratisk tværsnit. Frag-
mentet udgør antagelig en del af et fast sæt af toiletudstyr, bestående af pincet, neglerenser, syl samt
øreske og med genstandene monteret på et bronzeophæng. Da den nedre del, funktionsdelen, ikke er
til stede, er det ikke muligt at bestemme, hvorvidt der er tale om en øreske eller en neglerenser. Mon-
teringen på bronzeophænget foretages vha. et ringformet greb eller en øsken, svarende til den over-
brudte øsken på stykket her. Toiletudstyr dateres i sluttede fund altid til periode VI. I det
nordtyske-polske samt skandinaviske område optræder toiletudstyr oftest i grave og oftest i ufuld-
stændige sæt. Toiletudstyret forbindes traditionelt med mandsgrave (J. Jensen 1997:59 ff.). 

Ringe
Fra grav JH – graven med smykket x200 omtalt i afsnit 4.1.4.2 – fremkom også fire fragmenter af ringe,
x181, 182, 192 og 212 (fig. 32 og 33). Fragmenterne x181-182 er ensdannede, og det samme gælder
fragmenterne x192-212, og selvom de fire stykker ikke kan sammensættes inden for de to par repræ-
senterer de formentlig to ringe. 
X181 og 182 er begge ca. 1,3 cm lange, ca. 0,4 cm brede og 0,1 cm tykke med et rektangulært tværs-

nit. Fragmenterne har visse ligheder med de påklemte bronzebånd fra smykket x200, men afviger sam-
tidig fra disse ved at være smallere og en smule kraftigere i godset. Samtidig fremkom stykkerne ved
udgravningen adskilt fra præparatet x200. Der er således formentlig tale om en selvstændig ring. Ud-
formningen minder om en ring med overlappende ender, x18, fra grav N, Kuskens Høj, Vester Skjer-
ninge Sogn, Sallinge Herred (Thrane 2004:266).
X192 og 212 er hhv. 1,8 og 2 cm lange og 0,3 cm brede og har et rundt til ovalt tværsnit med dia-

meter på ca. 0,2 cm. Fragmenterne afviger klart fra elementerne i smykket x200. Der kan være tale om
en ring i stil med et fund fra Terpagergård, Årre Sogn, Ribe Amt (J. Jensen 1997: 268 ff. med planche
30,17). En anden mulighed er, at der er tale om fragmenter af en øskenring. Denne type kendes i bron-
zealdersammenhæng kun i periode VI, men hidtil kun fra enkelte jyske gravfund (J. Jensen 1997:79).
Fra grav JG stammer en del af en ganske lille jernring, x626. Ringen har en diameter på knap 1 cm,

og tværmålet er knap 2 mm. 

Fragmenter
Endelig fremkom en række fragmenter af bronze i form af fragmenterede bronzetråde mv. 

4. Gravplads 
fra bronzealderen

42

Fig. 31: Øreske eller
neglerenser, x205.

Foto: Jørgen Nielsen.
Fig. 31: Ear scoop or 
nail cleaner, x205. 

Photo: Jørgen Nielsen.



12. Kloen er artsbestemt af cand.mag. Jacob Kveiborg, Konserverings- og Naturvidenskabelig Afdeling ved Moesgård Mu-
seum.
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4.1.4.3.  FLINT, BJERGART OG BEN

Amulet af ørneklo
Fra grav KK fremkom den yderste tåknogle, svarende til kloen, fra en ørn, x653 (fig. 34). Knoglen er
hvidbrændt, med undtagelse af den alleryderste spids fuldstændig bevaret og har en længde på ca. 3,5
cm. Tykkelsen varierer fra 0,2 til 0,5 cm, mens bredden varierer fra 0,3 til 1,5 cm. Der er tale om en af
de yderste tåknogler fra en havørn (Haliaeetus albicilla) eller en kongeørn (Aquila chrysaetos). Det er
ikke muligt at give en præcis aldersbestemmelse af ørnen, men ud fra kloens størrelse må der være tale
om et ungt eller modent individ.12 Ved kloens epifyse ses en gennemboring med en diameter på ca. 0,2
cm. Gennemboringen er cylinderformet og således mest sandsynligt foretaget fra én side. Formentlig
er gennemboringen foretaget med et spinkelt flintbor. Kloen må have hængt i en snor eller lignende
og formentlig om halsen som en form for amulet (Runge 2008:165 ff.).

Fig. 32: Fragmenter af bron-
zeringe, x181 og x182. Frag-
menterne kan være fra
samme ring.
Foto: Jørgen Nielsen.
Fig. 32: Fragments of bronze
rings, x181 and x182. The
fragments could be from the
same ring. 
Photo: Jørgen Nielsen.

Fig. 33: Fragmenter af
bronzeringe, x192 og x212.
Fragmenterne kan være fra
samme ring. Foto: Jørgen
Nielsen.
Fig. 33: Fragments of
bronze rings, x192 and
x212. The fragments could
be from the same ring.
Photo: Jørgen Nielsen.

Fig. 34: Amulet af ørneklo,
x653. 
Foto: Jørgen Nielsen.
Fig. 34: Eagle-claw amulet,
x653. 
Photo: Jørgen Nielsen.



13. Sagen har j.nr. OBM 6714. Undersøgelsen er udført af nu afdøde arkæolog Henrik Mikkelsen. Tanden er artsbestemt af
cand.mag. Jacob Kveiborg, Konserverings- og Naturvidenskabelig Afdeling ved Moesgård Museum.

Havørnen er Europas største ørn med et vingefang på op til 2,65 m, og dens foretrukne biotoper
er lavvandede kyster, søer og fjorde (Wahlin 1979:74; Dybbro 1990:109; Dansk Ornitologisk For-
enings hjemmeside www.dof.dk). Kongeørnens vingefang er ca. 2 m, og dens foretrukne biotoper er
bjerg- og skovrigt terræn, gerne nær moser og søer, alternativt ved klipperige kyster (Wahlin 1979:73;
Dybbro 1990:108; Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside www.dof.dk). Vådområderne øst for
Kildehuse II kan i bronzealderen have udgjort en velegnet indlandsbiotop for både kongeørn og hav-
ørn, og ørnene kan således have fourageret nær lokaliteten. En anden potentiel biotop, Odense Fjord,
ligger også inden for en overkommelig afstand fra Kildehuse II og fundet af knogler fra havørn fra jern-
alderbopladsen Seden Syd, ca. 7 km nord for Kildehuse II (Gotfredsen et al. 2009:106), antyder, at i
hvert fald havørnen har været til stede ved fjorden også i andre perioder af forhistorien. Havørnen er
i disse år i øvrigt vendt tilbage som ynglefugl ved Odense Fjord. En tredje mulighed er, at ørnen eller
ørnekloen er bragt til lokaliteten udefra (Runge 2008:167 ff.). 
Der er flere måder, hvorpå man i bronzealderen kunne komme i besiddelse af en ørneklo: man

kunne tage den fra en tilfældigt fundet død fugl, man kunne skyde fuglen med bue og pil i flugten, eller
når den sidder stille, eller man kunne tage fuglen på reden. Ifølge ornitologer er sidstnævnte mulighed
den mest sandsynlige. Om drengen i grav KK selv har fanget ørnen, eller om det er en gave, er selv-
sagt ikke muligt at udtale sig om. Med drengens pubertetsalder og den deri indbyggede overgang fra
dreng til mand in mente er det dog en besnærende tanke, at drengen har fanget ørnen for at vise sin
mandighed (Runge 2008:168).
Gravfundne amuletter eller perler af knogler fra vildt optræder ikke overraskende ganske hyppigt

i tidligere, mere jagtorienterede perioder af forhistorien (J. Jensen 2001:223 ff.). Fra bronzealderen, og
i øvrigt senere perioder, er forekomsten, vurderet på baggrund af litteraturen, derimod sjældnere, men
fundtypen kendes dog fra enkelte lokaliteter: 
Fra yngre bronzealder kendes et par andre fund. Et fund stammer fra den tyske gravplads Berlin-

Rahnsdorf, hvor der er fremkommet fire hareknogler, hver med en gennemboring (Müller 1989:239
ff.). Et andet fund stammer fra Sundby i Thy. Her fandtes i en ansigtsurne fra bronzealderens periode
IV eller V en perlekæde med fem gennemborede dyretænder i form af to fortænder og tre hjørnetæn-
der. Der er ikke foretaget en egentlig artsbestemmelse af tænderne, men formentlig er der tale om en
hund eller måske en ulv (Martin Mikkelsen:mundtlig meddelelse). Den gravlagte var formentlig et
barn på maksimalt to år (Mikkelsen 2000). Et tredje fund stammer fra undersøgelsen af en urne fra pe-
riode IV fra Tilst Sogn. Her fremkom bl.a. syv gennemborede dyretænder og et kloled. Undersøgel-
sen er af ældre dato og uden yderligere fundoplysninger (Broholm 1946:69-70). 
Fra ældre bronzealder kendes en jordfæstegrav fra Horne på Sydfyn fra lokaliteten Kimesbjerggård

(SBnr. 090412-134) med en gennemboret tand fra en hund, ræv, odder e.l. (fig. 35).13 Knoglerne hid-
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Fig. 35: Gennemboret tand fra hund, ræv, odder e.l. fra lokali-
teten Kimesbjerggård på Sydfyn. Foto: Jørgen Nielsen.
Fig. 35: Perforated tooth from dog, fox, otter or similar from
the locality of Kimesbjerggård, Southern Funen. 
Photo: Jørgen Nielsen.



rører fra et voksent individ, men billedet forstyrres af, at der i gravfylden også var indblandet flere
barneknogler, formentlig fra flere forstyrrede barnegrave. Fra ældre bronzealder kendes desuden en
række gravfund med små lædertasker, hvori afdøde – kvinder såvel som mænd – har haft personligt ud-
styr som fyrtøj og toiletsager. Herudover kan taskerne rumme en række mere specielle genstande som
fiskekroge, pilespidser samt endelig en gruppe af genstande uden nogen egentlig værdi eller funktion.
Sidstnævnte gruppe udgøres oftest af ting fra naturen, som f.eks. mineraler, stykker af dyr mv. Styk-
kerne kan i nogen grad være forarbejdede og kan være beviklet med snor e.l. Gruppen opfattes bedst
som en form for amuletter og er endog af nogle tolket som tilhørende troldmænd eller shamaner. Én
af disse tasker, fra en mandsgrav ved Hvidegård nær Lyngby ved København, indeholdt bl.a. en rov-
fugleklo (uden bearbejdning) foruden i øvrigt en egernkæbe, en snogehale mv. (Lomborg 1966; J. Jen-
sen 2002:302 ff.). At taskerne kendes fra ældre og ikke fra yngre bronzealder, afspejler formentlig
snarere et billede af de bedre bevaringsmuligheder, som jordfæstegravskikken giver frem for brand-
gravskikken (Runge 2008:170 ff.)?
Fra gravpladsen Spånga i Skåne, fra yngre romersk jernalder, kendes en spædbarnsgrav med en

gennemboret klo fra en duehøg (Sten & Vretemark 1988:154). Fra gravpladser fra yngre romersk og
ældre germansk jernalder findes enkelte gennemborede bjørnekløer, som også formodes at have fun-
geret som amuletter eller hængesmykker. Også disse er fundet enkeltvis (Henriksen 2009:216). Hele
gravfundne rovfugle kendes fra en stribe gravpladser fra yngre jernalder ved Stockholm. Rovfuglene
er primært høge og falke og knyttes til meget rige grave. Sandsynligvis ses her sporene af trænede fugle
til falkonering; en sport som var tilknyttet aristokratiet, og som også kan spores i tidens billedverden.
Det skal understreges, at falkonering ikke kan føres længere tilbage end det 6. århundrede e.Kr. (Sten
& Vretemark 1988; Olesen 1994; Sigvallius 1994:80 ff.; Pedersen 2001; Runge 2008:169 ff.). 
Endelig kan det nævnes, at amuletter eller smykker af dyreknogler også kendes fra ældre jernalders

bopladser. Fra førromersk jernalder kan f.eks. nævnes et par perler af oksetænder samt en gennemboret
ledkapsel fra får/ged med en funktion som amulet, smykke eller spillebrik, alle fra byhøjen Nr. He-
degård i Ålborg Øst (Haue 2009:152 ff.). Fra yngre romersk jernalder kan nævnes et fund af en grise-
tand med gennemboring – et smykke eller en amulet? – fra et tagstolpehul i et hus på bopladsen Ågård
Nord ved Seden Syd (Jacobsen 2008).

Bennål
Fra grav JG stammer et 1,4 cm langt fragment af odden af en bennål, x618 (fig. 36). Nålens skaft har
cirkulært tværsnit med en diameter på 0,3 cm. Odden er dannet ved tilspidsning, således at spidsen lig-
ger i forlængelse af skaftets ene kant. Nålen er brændt og er en rørknogle fra en større fugl.14 Fra grav
PC fra OBM 8429 stammer en rørknogle fra fugl, x37, der kan have haft funktion som nål? Uorna-
menterede bennåle kendes fra yngre bronzealder, bl.a. fra Lusehøjs grav BT (Thrane 2004:69).

14. Knoglen er artsbestemt af cand.mag. Jacob Kveiborg, Konserverings- og Naturvidenskabelig Afdeling ved Moesgård
Museum.
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Fig. 36: Bennål, x618. Foto: Jørgen Nielsen.
Fig. 36: Bone pin, x618. Photo: Jørgen Nielsen.



Skiferringe
I grav FY fremkom tre større samt et mindre fragment af ringe af gråt skifer, x619 (fig. 37). Alle styk-
ker er spaltede i plane flader, svarende til lagdelingen i råemnet. 

Fragment 1: ca. 1 cm bredt, 0,2 cm tykt, ydre diameter ca. 2,8 cm, huldiameter ca. 1 cm. Antagelig
midterstykke af en ring, da det er spaltet på begge sider. Tværsnittet er således omtrent rektangulært.

Fragment 2: ca. 0,6 cm bredt, 0,2 cm tykt, ydre diameter ca. 2,5 cm, huldiameter ca. 1,2 cm. Den ene,
let hvælvede side af stykket udgør den oprindelige overflade. Tværsnittet er således afrundet rektan-
gulært.

Fragment 3: ca. 0,6 cm bredt, 0,3 cm tykt, ydre diameter ca. 2,5 cm, huldiameter ca. 1,2 cm. Den ene,
let hvælvede side af stykket udgør den oprindelige overflade. Tværsnittet er således afrundet rektan-
gulært.

Fragment 4: ca. 1 cm langt, 0,5 cm bredt og 0,1 cm tykt. Den ene side er afspaltet, mens overfladen på
den anden side er bevaret; denne side er en smule hvælvet. Tværsnittet er således afrundet rektangu-
lært.

Fragmenterne 2 og 3 kan ikke sammensættes, men synes i øvrigt at udgøre to nærmest ensdannede
stykker. Fragment 1 repræsenterer, som det fremgår af dimensionerne, en større ring. Fragment 4 kan
ikke sammenpasses med de andre fragmenter, men det kan ikke afvises, at det har tilhørt én af disse.
Samlet set er der altså tale om minimum tre skiferringe. Ringene har antagelig haft et dobbeltkonisk
eller rombisk tværsnit. 
Der er i litteraturen fundet et par paralleller til skiferringe fra yngre bronzealder i Danmark. Bro-

holm betegner typen ”flade ringe af skifer” og præsenterer hhv. et løsfund(?) fra Næstved-egnen (Bro-
holm 1953:42 (nr. 308)) samt et gravfund fra Bindeballe, Randbøl Sogn, Vejle Amt. Broholm påviser,
at typen indgår i periode VI-kontekst. Typen har som stykkerne fra OBM 8414 et dobbeltkonisk eller
rombisk tværsnit (Broholm 1946:141 ff. (grav 1816); J. Jensen 1997:265 (nr. 97)). Disse to eksempler
er med ydre diametre på hhv. 3,5 og 4,6 cm større end eksemplarerne fra Kildehuse II. 
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Fig. 37: De fire fragmenter af skiferringe, x619. Fragment 1-4 er vist fra venstre mod højre. Foto: Jørgen Nielsen.
Fig. 37: Four fragments of slate rings, x619. Fragments 1-4 are shown from left to right. Photo: Jørgen Nielsen.



Skiferringene ligner i udformningen tydeligt de dobbeltkoniske rav- og bronzeringe fra yngre bron-
zealder. Disse kendes i større tal, og en gennemgang af kataloget i J. Jensen 1997 giver en række fore-
komster. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at der netop i gravfundet fra Bindeballe optræder
en dobbeltkonisk ring af såvel rav som skifer. Ringene er nærmest ens udformede, men skiferringen
dog størst. 

Flint
Fra hver af gravene HT og JE stammer hhv. en atypisk skraber og en skiveskraber af flint. Redskaberne
kan være regulære gravgaver, men kan lige såvel være tilfældigt indlejret i gravenes fyld og repræsen-
tere bopladsaktiviteter, formentlig fra bronzealder eller ældre perioder. At flintredskaber, overvejende
i en ad hoc-baseret form, anvendtes også i yngre bronzealder er set i mange tilfælde (Högberg & Olaus-
son 2005).
Fra ni grave stammer flintafslag, og i to grave er der registreret ildskørnet flint. I alle tilfælde er der

tale om et enkelt eller et par stykker og det synes derfor mest sandsynligt, at materialet tilfældigt er
kommet i gravene og som skraberne repræsenterer samtidige eller ældre bopladsaktiviteter. At flint-
afslagene og måske i særdeleshed den ildskørnede flint kan være bevidst medgivet som gravgave eller
som et element i rituelle handlinger, kan dog ikke helt afvises (Hornstrup 1999:124; Henriksen
2009:284 ff.). En sådan tolkning vil oftest fordre, at genstandene optræder i større antal (Henriksen
2009:285).  

Fossil
Fra grav JB eller JZ – JZ var gravet ned i JB, hvorfor adskillelsen af lag fra de to anlæg var vanskelig –
stammer et fossil, et vættelys, x665. Hvorvidt vættelyset er nedlagt bevidst, eller er kommet med ved
et tilfælde, er vanskeligt at afgøre. Anvendelsen af forsteninger som en form for amuletter e.l. er et al-
mindeligt fænomen i flere perioder af forhistorien (Carlie 2004:155 ff.; Hansen 2006:146). En gen-
nemgang af katalogerne i J. Jensen 1997 og Thrane 2004 frembragte ikke andre fossiler fra gravfund
fra yngre bronzealder. Et tilfældigt nedslag i Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1996 frembragte
dog en enkelt parallel. Således er der ved undersøgelse af en urnegrav, der er bredt dateret til yngre
bronzealder, på lokaliteten Harløsegård ved Tjæreby på Nordsjælland, fundet et forstenet søpindsvin
tæt op ad urnen, men uden for denne (Kramer 1997). Forstenede søpindsvin, for eksempel, kendes
også fra ældre bronzealders gravhøje, bl.a. placeret på låget af egekister, måske med et beskyttende
formål (Carlie 2004:155). Fra yngre bronzealder kendes forskellige former for bopladsofringer, men
øjensynligt ikke i form af forsteninger (Carlie 2004:155 ff.; Beilke-Voigt 2007:85 ff.). Da bopladsofre
af forsteninger i stor stil kendes fra jernalderen (Hvass 1985:80; Henriksen 1997:42 ff.; Hansen
2006:146; Runge 2009:87 ff.), kan fraværet på bronzealderens bopladser skyldes tilfældigheder og f.eks.
det forhold, at forsteningerne af udgraveren har været opfattet som tilfældig indblanding? En anden
forklaring på denne forskel mellem yngre bronzealder og ældre jernalder kan være statistisk betinget,
og således synes antallet af undersøgte bopladser fra ældre jernalder langt højere end antallet af un-
dersøgte bopladser fra yngre bronzealder. Forholdet forstærkes af, at bopladser med gode bevarings-
forhold i form af tykke kulturlagsaflejringer mv., som f.eks. byhøjene, næsten alene optræder i ældre
jernalder og ikke i yngre bronzealder (Runge 2009:161). Undtagelser i form af bopladser med usæd-
vanligt gode bevaringsforhold fra yngre bronzealder kendes fra f.eks. Kirkebjerget på Sydøstfyn og
Bjerre i Nordthy (Berglund 1982; Bech 1993). Under alle omstændigheder kan x665 også være med-
givet bevidst. Herfor taler også det forhold, at fundet – trods vanskelighederne ved at adskille fyld fra
grav JB og JZ – stammer fra et gravfund, der alt andet lige i ganske høj grad må afspejle sluttede fund
uden mulighed for mange tilfældige indblandinger. 
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4.1.4.4. DYREKNOGLER

I 16 grave fremkom dyreknogler, og i yderligere 12 grave fremkom knogler, som ikke med sikkerhed
kunne relateres til menneske eller dyr. Dyreknoglerne var brændt på samme vis som de humane knog-
ler. Et billede som også genfindes på bl.a. den samtidige gravplads Hellegård (Hornstrup et al.
2005:108). For så vidt angår spørgsmålet, om dyre- og menneskeknogler er brændte eller ej, er en pa-
rallel udvikling bl.a. også erkendt på byhøjen Nr. Tranders i Ålborg Øst. Byhøjen dateres til ældre
jernalder (Hansen 2006:149 ff.). Dyreknoglerne er analyseret af cand.mag. Jacob Kveiborg med hen-
blik på artsidentifikation mv., men materialet var desværre så fragmentarisk, at identifikation ikke var
mulig. Den eneste sikre dyreart repræsenteret ved Kildehuse II er således hav- eller kongeørnen, der
nævnes i afsnit 4.1.4.3. Endvidere kunne enkelte andre fugleknogler udskilles.
Dyreknogler i forhistoriske grave kan opfattes som gravgods (Hornstrup 1999:121). Det gælder til-

dannede stykker i form af amuletter, smykker, redskaber mv., men kan også gælde særlige typer af
utildannede knogler, som f.eks. samlinger af astragaler, der qua deres særlige form kan repræsentere
spillebrikker (Michaelsen 1992:11 ff.; Hornstrup 1999:121; Runge 2009:123 ff.). Andre utildannede
dyreknogler synes snarere at repræsentere offerdyr, enten beregnet som symbolske måltider til afdøde
eller til rituelle måltider i forbindelse med gravlæggelsen (Hornstrup 1999:121; Henriksen 2009: 280).
Der kan endvidere være tale om symbolske transportdyr, jagtkammerater o.l. (Henriksen 2009:280).
Dyreknogler optræder i såvel mands- som kvindegrave og grupperer sig heller ikke efter status (Horn-
strup 1999:121; Henriksen 2009:279 ff.). Med forbehold for det sparsomme statistiske materiale fra
Kildehuse II mht. kønsbestemte grave såvel som mht. grave, hvor der med sikkerhed optræder dy-
reknogler, synes billedet her at være det samme. 

4.1.4.5. MAKROFOSSILER

Af Peter Mose Jensen

Indledning
I forbindelse med udgravningen på Kildehuse II blev der udtaget jordprøver til undersøgelse for mu-
ligt indhold af forkullede planterester fra en række forskellige anlæg, men især fra brandgravene da-
teret til yngre bronzealder. Jorden fra samtlige 41 grave blev således systematisk udtaget under
udgravningen, og under den efterfølgende behandling blev forkullet materiale udskilt i et såkaldt flo-
teringsapparat. Under floteringen adskilles trækul og andet flydende materiale fra tungere emner som
f.eks. sten og grus ved hjælp af vand, der tilføres jordprøven. De resulterende floteringsprøver blev her-
efter vurderet under mikroskop.
Vurderingen resulterede i erkendelsen af forkullede rodknolde fra græsarten draphavre i ni grave

samt kornkerner i enkelte. De ni brandgrave, henholdsvis syv urnebrandgruber og to brandpletter,
var repræsenteret med i alt 37 prøver. Alle disse blev herefter endeligt analyseret (fig. 38). 
Det skal indledningsvis nævnes, at alle prøver fra samme grav er samlet under ét i fig. 38. Der kunne

ikke i forbindelse med analyserne erkendes forskelle i fordelingen af planterester mellem prøverne i
de enkelte grave, og da resterne af ligbålet i brandgravene må opfattes som deponeret i en sammen-
blanding, bør prøver udtaget fra forskellige steder i en sådan grav heller ikke repræsentere separate
kontekster. Det skal også nævnes, at da de ni undersøgte grave overordnet set deler problemstilling og
også har næsten identiske prøveindhold, vil de i den følgende diskussion blive behandlet samlet med
mindre andet anføres i teksten.
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X-nr 124, 130, 141-142 36-39, 48-49 76-77, 93, 98-99, 593-595 56-57 110-111 80, 82-84, 120-123 129, 136 198-199, 202 272-579
Grav FU GO HA HD HH JA JK KL YL
Floteret (ml.) 26 184 535 24 50 536 109 80 29

Camelina sativa Sæddodder 1
Cerealia indet. Uidentificerbart korn 2 1
Cf. Cerealia Cf. korn 2
Hordeum sp. Byg sp. 2
Triticum sp. Hvede sp. 1

Arrhenatherum elatius 
var. bulbosum Knoldet draphavre 3 29+1f. 3 1 1 2 2 16+7f. 1

Cf. Arrhenatherum elatius 
var. bulbosum Cf. knoldet draphavre 1f. 4+1f. 1 1 1 2

Calluna vulgaris (stængler) Hedelyng (stængler) 2f.
Carex/Polygonum Star/pileurt 1
Chenopodium cf. album Gåsefod. Cf. hvidmelet gåsefod 2+3f.
Chenopodium sp. Gåsefod sp. 1 2 1 3+3f.
Fabaceae Ærteblomstfamilien 1 1+1f. 1
Cf. Fabaceae Cf. ærteblomstfamilien 1
Fallopia convolvulus Snerlepileurt 2
Persicaria merculosa/
lapathifolium Bleg-/fersken-pileurt 14+1f.

Cf. Persicaria merculosa/
lapathifolium 

Cf. bleg-/fersken-pileurt 1

Plantago lanceolata Lancet-vejbred 7 2 1
Polygonum aviculare Vejpileurt 1
Rumex acetosella Rødknæ 1
Spergula arvensis Almindelig spergel 1
Trifolium sp. Kløver sp. 2
Cf. Urtica dioica Cf. stor nælde 1

Indet. Uidentificerbare ukrudtsfrø 6 1 1+1f. 7 2 2 1

Bronzedråber/-fragmenter 1 Nålehoved 1
Små keramikstykker XX
Forkullet organisk materiale (slagge) XX XXXX XXXX XX XXX XX XX X
Forkullede plantestængler XX XXXXX XXX X X XXXXX XX XXX XX
Forkullede rødder XXXX XXX X XXXXX X XXX X
Forkullede blomsterknopper/rodknolde 2
Trækul (X-XXXXX) XX XXXX XXXXX XXX XX XXXXX XXX XXX XXX

Noter: 1. Cf. markerer, at pågældende planterest ligner, men ikke med sikkerhed tilhører nævnte art.
              2. Plantenavne adskilt af skråstreg viser, at der er forskellige tolkningsmuligheder for planteresten.
              3. Sp. markerer, at en planterest kan bestemmes overordnet til slægt, men ikke nærmere til art.
              4. Elementer markeret med X´er viser mængden af elementerne ud fra et subjektivt skøn. Ét X=laveste mængde
                  og fem X´er=højeste mængde.
              5. Betegnelsen f. markerer fragmenter.

Fig. 38: Tabel over analyserne af makrofossilprøverne fra Kildehuse II. 
Fig. 38: Table showing the results of the plant macrofossil analyses from Kildehuse II. 
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Indholdet i brandgravsfylden

Draphavre
Alle ni undersøgte grave indeholdt som forventet ud fra det kursoriske gennemsyn forkullede rester
af rodknolde fra græsarten draphavre i varierende mængde. 
Draphavre er en høj, lidt havrelignende græsartsplante, der findes i naturen i to varianter. Langt

hyppigst i dag er varianten almindelig draphavre (Arrhenatherum elatius var. elatius), der ikke danner
rodknolde. Draphavrevarianten fra Kildehuse II (Arrhenatherum elatius var. bulbosum) afviger imid-
lertid fra førstnævnte underart ved netop at udvikle rodknolde. De to underarter er herudover iden-
tiske af udseende (fig. 39). 
Varianten med rodknolde forekommer i dag kun yderst sjældent i Danmark (Hansen 1993;

Mossberg, Stenberg & Ericsson 1999). Begge arter vokser dog generelt de samme steder i naturen og
findes typisk på jord, der ofte omrodes. Ifølge Hansen (1993) optræder den knoldede variant f.eks. ofte
som ukrudt på marker. 
Rodknoldene hos den knoldede draphavre (Arrhenaterum elatius var. bulbosum) er spiselige og in-

deholder megen stivelse, hvorfor den kan have været anvendt til menneskeføde i fortiden (Robinson
1992; P.H. Mikkelsen 2003). En decideret forhistorisk dyrkning af arten har også været foreslået (En-
gelmark 1984), uden at dette dog kan påvises med sikkerhed.
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Fig. 39: Foto af draphavreknolde fra Kildehuse II. Foto: Jens Kirkeby, Moesgård Museum.
Fig. 39: Photo of tubers of bulbous oat grass from Kildehuse II. Photo: Jens Kirkeby, Moesgård Museum.



Dyrkede afgrøder
Af øvrige madplanter i brandgravsprøverne fandtes der enkelte kornkerner i grav GO og i grav YL. I
prøverne fra grav GO kunne dette korn nærmere identificeres som byg og hvede.
Selvom disse to kornsorter ikke kunne nærmere henføres til undersort, ved man fra andre korn-

fund, at byggen i bronzealderen forekom i to overordnede varianter. Dels fandtes den avnklædte byg,
hvor kernerne ligesom i den moderne byg sidder forholdsvis fastklemt i deres avner. Mest almindelig
på Fyn var dog sandsynligvis den såkaldt nøgne byg, hvor kornkernerne sidder mere løst i avnerne.
Denne bygsort var eksempelvis meget fremtrædende på den velundersøgte boplads Kirkebjerg på Syd-
vestfyn, som er dateret til yngre bronzealders periode V (Helbæk 1952; P. M. Jensen 2000; Rowley
Conwy 1984; Thrane 1982b). Både den nøgne såvel som den avnklædte bronzealderbyg var seksradet,
hvilket betyder, at kornkernerne, når akset ses fra oven, er placeret i seks rader. Dette er i modsætning
til typisk moderne byg, der er toradet og altså har kernerne arrangeret i to rader.  
Af hvede blev der i yngre bronzealder ligesom for byggens vedkommende dyrket flere forskellige

undersorter, såsom emmer, spelt, brødhvede og undertiden enkorn (Robinson 2000, 2003). Højst sand-
synligt har hveden fra Kildehuse II tilhørt én af disse sorter.
Endelig fremkom der under den endelige prøveanalyse et enkelt frø af sæddodder i grav HH. Denne

plante blev efter al sandsynlighed dyrket fra og med yngre bronzealder pga. sine olieholdige frø (Ro-
binson 1994, 2003). Frøets tilstedeværelse i prøven på Kildehuse II er imidlertid vanskelig at tolke, idet
det ikke kan udelukkes, at sæddodderfrøet repræsenterer et tilfældigt indslag eller forurening udefra. 

Ukrudt
Ukrudt fandtes også i prøverne, især fra grav GO. De hyppigst forekommende ukrudtsarter er
bleg/fersken-pileurt, lancetvejbred og gåsefod formodentlig i form af hvidmelet gåsefod. Både bleg/fer-
sken-pileurt og hvidmelet gåsefod optræder i naturen typisk på marker og anden hyppigt omrodet
jord. I forhold hertil har lancetvejbred en mere varieret forekomst i naturen (Frederiksen et al. 1950;
Hansen 1993). Arkæobotanisk knyttes arten typisk sammen med vedvarende græsarealer (se f.eks.
Aaby 1990:135), men agronom Peter Steen Henriksen har dog ofte fundet planten på forhistoriske
forsøgsagre i Lejre (Henriksen 2000:4). Det må således betragtes som en mulighed, at lancetvejbred har
vokset sammen med det øvrige ukrudt i prøverne.

Slaggeklumper/clinkers
I forbindelse med analyserne af materialet fra Kildehuse II blev alle mere bemærkelsesværdige ele-
menter i prøverne udtaget, såsom forkullede plantestængler og rødder samt amorfe klumper af for-
slagget, organisk materiale. Disse slaggeklumper bestod typisk af små uformelige fragmenter, der i
brudfladerne havde et boblet, sort og glasagtigt udseende (fig. 40). Forslagning af organisk materiale
opstår ved meget høje temperaturer (ofte omkring 1000 grader C), men selve forslagningstemperatu-
rerne kan dog variere en del afhængig af jordtypen under bålet og andre faktorer. Selve forslagningen
sker formodentlig de steder, hvor organisk materiale har kontakt med et sandet underlag (Henderson,
Janaway & Richards 1987). Der hersker imidlertid herudover en del usikkerhed om, hvad de organi-
ske slagger oprindelig har været. Lignende materiale er tidligere fundet i en brandgrav fra bronzeal-
derens periode III ved Damsbo sydvest for Thisted. Her er slaggeklumperne tolket som rester af kød,
hud e.l. (Robinson & Christensen 1995:2; Robinson 1996:191).

Plantestængler og rødder 
Som allerede nævnt, optrådte der en del forkullede plantestængler og rødder i prøverne. Disse varie-
rede en del mht. udseende og tykkelse. Det er meget sandsynligt, at nogle af stænglerne kan være fra
draphavre, mens andre enten kan være fra det øvrige ukrudt repræsenteret med frø i prøverne eller fra
andre planter, der har vokset, hvor ligbålet har stået. 
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Bronze
Til slut skal det nævnes, at der forekom flere småfragmenter af bronze i prøverne fra grav GO, grav
KL samt i grav HA. I sidstnævnte anlæg fandtes den øvre del af en bronzenål med linseformet hoved.
I samtlige disse tre grave fremkom der også i forbindelse med den arkæologiske udgravning gravga-
ver af bronze. Dette gælder især for grav GO og HA, der begge bl.a. indeholdt fragmenter af wen-
delringe og fremstod som nogle af pladsens rigeste grave. Det er således interessant, at de bronzerige
grave til en vis grad afsætter metalspor, der også kan aflæses på ”mikroniveau”. 

Diskussion af planteresterne

Draphavren i dansk forhistorie 
Fund af tilberedt mad i grave er allerede velkendte i Danmark f.eks. fra jernalderen (P. H. Mikkelsen
2003, 2005). Ubehandlede kornkerner og rodknolde fra draphavre som ved Kildehuse II kendes også
efterhånden fra flere forhistoriske gravfund, selvom fundene fra Kildehuse II hører til blandt de æld-
ste. Af fund, der er stort set samtidige med Kildehuse II-gravene kan nævnes Addit Mark nær Silke-
borg og Hellegård fra den vestlige del af Salling. På disse to pladser fandtes der forkullede kornkerner
i brandgrave dateret til henholdsvis yngre bronzealder og perioden omkring 500 f.kr. Ved Addit Mark
bestod kornet af seks bygkerner. Blandt de godt 30 kornkerner på Hellegård-pladsen fremkom især
byg, bl.a. i form af nøgenbyg. En enkelt kerne fra hvede blev også erkendt (Sehested 1884; Mikkelsen
2003, 2005; Henriksen 2009). 

Fig. 40: Forslagret organisk
materiale fra Kildehuse II.
Foto: Jens Kirkeby, Moes-

gård Museum.
Fig. 40: Scorified organic ma-

terial from Kildehuse II.
Photo: Jens Kirkeby, Moes-

gård Museum.



Mht. rodknolde fra draphavre repræsenterer Kildehuse II de foreløbigt ældste danske eksempler i
grave, idet de hidtil tidligste eksempler skal findes i ældre jernalder. Flere af disse tidlige jernalderfund
kommer fra Fyn, hvor draphavrefundene allerede forud for undersøgelserne ved Kildehuse II dækkede
en meget lang tidsperiode, strækkende sig fra tidlig førromersk jernalder indtil starten af yngre ro-
mersk jernalder (Henriksen 2009:276; Mikkelsen & Bartholin 2009a). 
Rodknolde fra draphavre kendes i øvrigt ikke kun fra fund i brandgrave. I forbindelse med en lang

række kursoriske gennemsyn af jordprøver fra Odense Bys Museums område er der således efter-
hånden gjort adskillige forhistoriske fund af rodknolde fra draphavre i almindeligt bopladsmateriale.
Blandt disse skal især lokaliteten OBM 7730, Tokkendrup15, dateret til ældre romersk jernalder frem-
hæves. På denne plads blev der analyseret flere jordprøver, og i en enkelt formodet affaldsgrube op-
trådte der i alt 24 draphavrerodknolde sammen med andet plantemateriale (P. M. Jensen 2009). Samlet
set er der altså nu en del fynske fund, som peger på, at rodknoldene fra draphavre også indgik i akti-
viteterne på bopladserne. Om de udgjorde almindelig føde her, eller om de ligesom i brandgravene
blev anvendt til ritualer, er dog endnu ikke til at sige med sikkerhed.

Planteresternes funktion i gravene
Mht. erkendelsen af forhistoriske planterester i brandgrave er det indledningsvis vigtigt at gøre op-
mærksom på, at sådanne i langt de fleste tilfælde kun har kunnet forblive bevarede indtil i dag i for-
kullet form. Uforkullede planterester går simpelthen til i løbet af forholdsvis kort tid på normale
arkæologiske lokaliteter over vandniveau. Da brandgravskikken, med undtagelse af ganske sporadiske
tilfælde i mesolitikum (Kannegaard Nielsen & Brinch Petersen 1993), optræder for første gang i Dan-
mark i løbet af ældre bronzealder (Olsen 1992), vil det derfor efter al sandsynlighed blive vanskeligt
at spore tilstedeværelsen af korn eller draphavre i brandgrave meget længere tilbage end de to fund fra
Kildehuse II og Hellegård. Dette betyder dog ikke, at man nødvendigvis kan udelukke, at denne type
plantemateriale kan have været til stede f.eks. i jordfæstegrave længere tilbage i tid. 
Der kan tænkes flere mulige forklaringer på planteresternes optræden i gravene:
For det første kan man forestille sig, at plantemateriale f.eks. i form af ukrudtsplanter, optrukket

korn eller tærskerester kan have været anvendt som optændingsmateriale til ligbålet (Robinson 1992;
Mikkelsen & Bartholin 2009a). Følges denne tankegang, kan ukrudtsfrøene og kornkernerne fra Kil-
dehuse II muligvis repræsentere kornrensningsaffald anvendt som brændsel. Her er det dog værd at
bemærke, at der hverken fandtes kornstrå eller aksdele i gravene, hvilket burde have været til stede, så-
fremt der havde været tale om tærskerester eller kornhalm. Tilstedeværelsen af plantestængler i prø-
verne gør det dog til en mulighed, at ukrudtsfrø og -stængler repræsenterer optrukket ukrudt anvendt
til optænding.
Samlet set er ukrudtet imidlertid vanskeligt at tolke med sikkerhed. Ud over en mulig anvendelse

som optændingsmateriale kan ukrudtet både repræsentere markukrudt, der blev indhøstet sammen
med kornet i prøverne, eller være blevet indsamlet med draphavren for herefter at havne på ligbålet
sammen med rodknoldene fra denne art. Der kan dog også tænkes andre tolkningsmuligheder. Ukrud-
tet kan således være deponeret på ligbålet enten indsamlet separat eller sammen med brænde til bålet.
Endelig kan det ikke udelukkes, at ukrudtet simpelthen blot har vokset på det sted, hvor ligbålet har
været placeret og herved er blevet forkullet i forbindelse med ligbrændingen.  
Modsat ukrudtet kan draphavreknoldenes tilstedeværelse i gravene efter al sandsynlighed ikke hen-

føres til tilfældigheder, alene set i lyset af at anvendelsen af draphavre i brandgrave ser ud til at have
været et forholdsvis hyppigt forekommende fænomen, både på Kildehuse II og i det hele taget. Ud over
at artens rodknolde er blevet fundet i danske brandgrave over en stor del af landet og over et langt tids-

15. Sagen har SBnr. 080306-24.
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rum, er skikken med deponering af draphavreknolde i brandgrave også almindelig i landene omkring
os. Arten optræder således i brandgrave over et stort område af Nordeuropa fra England over Hol-
land til Polen. Også i Sverige er rodknoldene konstateret i brandgrave i en del tilfælde (Engelmark
1984; Robinson 1992; Viklund 1998; Artelius 1999; Mikkelsen & Bartholin 2009a). Ligesom det er til-
fældet i Danmark, optræder arten ofte gennem lange tidsrum i gravene. Et eksempel er England, hvor
draphavreknolde tilsyneladende forekommer helt fra neolitikum og frem til vikingetid (Robinson
1992).
Konkluderende er den klart mest sandsynlige tolkning af draphavreknoldene – og også af kornker-
nerne i gravene – at de har været anvendt som led i et begravelsesritual.

Diskussion af planterester i gravritualer 
Det var i forbindelse med analysen slående, at både kornkerner, ukrudtsfrø, draphavreknolde og rød-
der/plantestængler i prøverne generelt var meget velbevarede. Dette tyder på relativt lave og iltfattige
brændingstemperaturer. En god bevaring af plantemateriale sker ifølge Karin Viklund ved ca. 250-500
grader C (Viklund 1998). Der fremstår således en disharmoni imellem den gode bevaring af plantere-
sterne i prøverne og tilstedeværelsen af slaggeklumper, som tyder på, at der visse steder i ligbålet har
været temperaturer på omkring 1000 grader C eller højere. Også det antropologiske materiales til-
stand antyder en forholdsvis høj brændingstemperatur på minimum 650 grader C og ofte temperatu-
rer på over 900 grader C (jf. afsnit 4.1.5.2).
Da man må formode, at de meget høje temperaturer på bålet har været koncentreret omkring selve

liget for at sikre en ordentlig afbrænding af den døde, må man også antage, at planteresterne sandsyn-
ligvis ikke har ligget sammen med den døde på bålet. Planteresterne må i stedet enten have været lagt
i kanten af ligbålet eller alternativt været placeret på det hendøende bål i forbindelse med afslutningen
af ligbrændingen. At planterester i visse tilfælde kan have været deponeret mere centralt på ligbålet eller
før bålets udbrænding, kan naturligvis ikke udelukkes, men kan på den anden side ikke eftervises. Så-
ledes vil planter deponeret under disse omstændigheder med meget stor sandsynlighed enten være
brændt til uigenkendelighed eller aske og ikke blive erkendt under en efterfølgende arkæobotanisk
analyse.
Det er tolkningsmæssigt vigtigt at notere sig, at fødeplanterne i de undersøgte grave efter al sand-

synlighed ikke har været direkte associeret med den døde på bålet, og at plantedeponeringen altså
sandsynligvis har udgjort en særskilt del af gravritualet – et separat niveau – adskilt fra den døde og
dennes personlige udstyr. Man kan som følge heraf heller ikke uden videre sidestille de deponerede
planter med gaver eller føde til den gravlagte, på samme måde som man ved moderne gravlæggelser
ikke uden videre kan sammenligne en begravelseskrans lagt på en grav med det tøj eller den vielses-
ring, den døde har fået med sig i kisten. 
At vi har at gøre med uforarbejdede fødeplanter kunne understøtte, at planterne ikke repræsente-

rer mad til den døde i traditionel forstand. Om de på den anden side repræsenterer føde i mere sym-
bolsk betydning, kan selvfølgelig ikke afvises, ligesom det modsat ikke kan udelukkes, at planterne slet
ikke skal tolkes som føde. F.eks. foreslår Tore Artelius (1999), at de ofrede fødeplanter i gravene kunne
symbolisere overordnede begreber som frugtbarhed og genfødslen af mennesker, afgrøder og verden. 
Ifølge Artelius kunne draphavren pga. ligheden med korn have været opfattet som en slags vild

forfader til den dyrkede afgrøde. Det nærliggende i at opfatte draphavren som beslægtet med det dyr-
kede korn understreges af, at den trives på omrodede jorder som f.eks. marker og altså sandsynligvis
har vokset i nærheden af, hvor kornet voksede, og hvor mennesker også har opholdt sig.
Da draphavrevarianten med rodknolde på den del, der vokser over jordniveau, ikke adskiller sig fra

draphavre uden rodknolde, kan man også forestille sig, at det simpelthen har været forbundet med
held, når man fandt en plante med knolde frem for en plante uden, i lighed med når man finder en firk-
løver på en eng fyldt med trekløver. Fortolket på denne måde kan man tænke sig, at draphavreknol-
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dene måske har signaleret en slags ”held og lykke på rejsen” til den afdøde.
Hvad betydningen af plantedeponeringerne har været i bronzealderfolkenes tanker, kan vi natur-

ligvis kun gisne om i dag, og det er desuden et spørgsmål, i hvor høj grad bronzealderfolkene, der ud-
førte ritualerne, overhovedet var bevidste om betydningen af deres offerhandlinger. Ofte udføres
ritualer jo ganske simpelt, fordi ”sådan gør man”. 
Deponeringen af ubehandlet planteføde i form af kornkerner og især draphavrerodknolde i brand-

grave må, uanset om man har været bevidst om den oprindelige betydning eller ej, have haft en cen-
tral betydning i datidens gravritualer. Forholdet understøttes af, at skikken med denne slags
plantedeponeringer tilsyneladende har været holdt i hævd i det nuværende Danmark og over store
dele af Europa helt fra yngre bronzealder og måske frem til vikingetiden.

4.1.4.6.  VEDANATOMISKE UNDERSØGELSER 

Af Peter Hambro Mikkelsen

Indledning
I forbindelse med undersøgelserne af det forkullede materiale fra Kildehuse II er tre brandgrave ble-
vet vedanatomisk undersøgt. Det drejer sig om gravene GO (prøve x38), HA (prøve x98) og JA (prøve
x120). Trækullet er fremkommet som led i flotering af jordprøver fra udgravningen. Generelt kan det
konstateres, at der er tale om stærkt fragmenterede prøver med kun ganske få træstykker på mere end
5 mm’s størrelse. Vedbestemmelsen er gennemført dels med en sterolup med op til X70 forstørrelse,
dels med et mikroskop med op til X400 forstørrelse. Som bestemmelsesnøgle er anvendt Schwein-
gruber 1990.
Analysen foretages i udgangspunktet for 30 stk. trækul. Hvis der findes to slags træ, analyseres

yderligere 10 stykker træ og så fremdeles. De analyserede stykker er plukket tilfældigt.
Grav GO, HA og JA er alle urnebrandgruber. Grav GO er en kvindegrav med et muligt spæd-

barn. Graven indeholdt bl.a. fragmenter af en wendelring og en bronzenål. Grav HA er også en kvin-
degrav og indeholdt også fragmenter af en wendelring og en bronzenål. Individet i Grav JA kunne
ikke køns- eller aldersbestemmes, og graven indeholdt kun en bronzenål.
Det skal understreges, at trækullet formodes langt overvejende at stamme fra brændsel til ligbålene.

Det kan dog ikke helt udelukkes, at dele af trækullet stammer fra gravgaverne (Mikkelsen & Bartho-
lin 2009a:265). Det er endvidere givet, at analyser fra tre ud af 41 brandgrave ikke giver noget statistisk
holdbart resultat, men derimod antydninger af et muligt mønster. 

Undersøgelsens resultat
Det fremgår med al tydelighed, at det er Quercus, eg, som dominerer blandt trækullet (fig. 41). Der er
tale om egetræ, der tilsyneladende har haft en større diameter, gerne over Ø 20 cm. Dette kan ses ved,
at træets marvstråler er parallelle. At der er benyttet træ med så stor diameter, indikerer, at der ikke er
tale om egetræ fra stævningsskov, men at det derimod er træ fra mere regulære stammer, der er anvendt
til ligbrændingen. Både Fraxinus, ask, Pomoideae, kernefrugt (tjørn, æble, pære, røn) samt Corylus,
hassel, er af en meget mere beskeden diameter. Desuden indeholdt især x98 en del fragmenter af ube-
stemt materiale. For flere af de ubestemte stykkers vedkommende kan der være tale om forslagget og
sintret fedt eller kød.
Det kunne tænkes, at træet fra ask, hassel og kernefrugt er fra genstande lagt med den døde som

f.eks. rester efter knivskæfte eller spydskaft, men pga. træets ringe diameter virker en tolkning som kvas
på bålet mest sandsynlig (Ilkjær 2001:367 ff.). Dette understøttes af forekomsten af hassel, som sjæl-
dent har været anvendt til personligt udstyr forbundet med gravlægning. 
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Diskussion
Forekomsten af eg stemmer godt overens med billedet i fig. 42, hvoraf det fremgår, at eg er alminde-
ligt forekommende i brandgrave i de fleste tidsperioder. Dog skal man være opmærksom på, at selvom
eg er til stede på mange lokaliteter, så behøver den ikke at være dominerende på den enkelte lokalitet. 
Hvis man ser nærmere på et udvalg af brandgrave fra bronzealder, førromersk jernalder og

ældre/yngre romertid, fremkommer et mere differentieret billede. I fig. 43 ses tydeligt, hvordan der kan
være stor forskel i fordelingen af antal trækul inden for det enkelte anlæg. I bronzealder og førro-
mersk jernalder er der i 19 anlæg fundet eg i 15, og eg indgår i de fleste af disse anlæg som hovedpar-
ten af de repræsenterede træsorter.

X-nr. A-nr. ml. Quercus (Eg) Corylus (Hassel) Pomoidea (Kernefrugt) Fraxinus (Ask) Indet. (Ubestemt)
X 38 GO 47 -- 2 1 4
X 98 HA 85 ml 48 2 -- -- 9
X 120 JA 70 ml 39 1 -- -- --

Hassel Bøg El Eg Birk Lind Fyr Pil Røn Løn Bævreasp Ask Andet  grave
MESO - - - - - - 1 1 - - - - - 1
BR.A 2 - 2 5 3 1 1 1 - 1 2 2 - 7
YBA/FRJ - - 2 6 1 - 4 - - - - - - 9
FRJ 3 - - 7 2 - - 1 1 - - - - 9
RJ/ÆGM 17 21 13 5 6 8 - 3 - 1 4 1 1 33
YGM/VT 2 2 2 - - - - - - 1 - 1 1 2

Fra udgravningen af Brudager, som dateres til ældre og yngre romersk jernalder, er der i 20 anlæg
kun eg i et enkelt anlæg. I den langt overvejende del af prøverne er der en massiv forekomst af hassel
og bøg. Ved Brudager har hovedparten af det træ, som blev anvendt til brændsel i ligbålet, mindre dia-
meter end det, som blev anvendt ved Kildehuse II. Dette tyder på, at der på dette tidspunkt i udstrakt
grad har været anvendt træ fra stævningsskov (Mikkelsen & Bartholin 2009b). 
Lokaliteterne Kildehuse II og Brudager er begge placeret på Fyn, mens de øvrige lokaliteter i fig.

43 er fra Nord- og Vestjylland. Forskelle i brandskik kan skyldes lokal variation, og hvis man for at
minimere afstanden mellem lokaliteterne udelukkende ser på de fynske grave, så er der en ganske klar
ændring i valg af brændsel: fra stammer af eg i bronzealderen til bøg og hassel af stævningsskov i ro-
mersk jernalder. Anvendelsen af stamme-eg til brændsel trækker klare paralleller til egekistegravene fra
den tidlige del af bronzealderen. I stedet for at fælde, kløve og udhule en egestamme og anvende den
til en kiste, har man i den sene del af bronzealderen fældet, kløvet og tørret træet med henblik på lig-
bålet – hvis man da ikke har anvendt ”aflagt” træ som f.eks. gammelt hustømmer. Der kendes mange
tilfælde af, at man i jordfæstegrave har anvendt spejlflækket egetræ til kister, og anvendelse af egetræ
kan i øvrigt ses som et rituelt træk. Her er det nærliggende at referere til Tacitus, som beskriver, at
germanerne udvælger særligt træ til deres ligbål (Bruun & Lund 1974:61).
Hvis man vælger at betragte ligbålets træ som et rituelt udtryk, så er billedet fuldstændigt ændret

i romersk jernalder. Nu er det bøg og hassel, som finder anvendelse i de fleste grave – og eg forekom-

Fig. 41: Fordelingen af træsorter i tre brandgrave fra Kildehuse II.
Fig. 41: The distribution of types of wood in the cremation graves from Kildehuse II. 

Fig. 42: Skematisk opgørelse over hvilke træsorter som optræder i danske brandgrave. Af figuren er det ikke
muligt at se, om der forekommer et stk. hassel eller 500 stk. eg i den enkelte prøve. (Efter Henriksen
2009:273, fig. 261).
Fig. 42. Schematic view of types of wood that occur in Danish cremation graves. From the figure it is not
possible to see whether there occurs one piece of hazel or 500 pieces of oak in one sample. (After Henriksen
2009:273, fig. 261).
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Fundsted Datering Grav Ask Birk Bøg Eg El Fyr Hassel Kernefrugt Lind Løn Pil Poppel Rose Ubestemt
Fraxinus Betula Fagus Quercus Alnus Pinus Corylus Pomoidea Tilia Acer Salix Populus Rosa

Kildehuse PVI GO 1 47 2 4
Kildehuse PVI HA 48 2 9
Kildehuse PVI JA 39 1
Hellegård 1 YB/FJ A32 2
Hellegård 1 YB/FJ A59 1 10
Hellegård 1 YB/FJ A82-I 5
Hellegård 1 YB/FJ A82-II 2 5
Hellegård 1 YB/FJ A709 4 10
Hellegård 1 YB/FJ A726 12
Bildstrup 1 YB/FJ SMS 419A 26
Braulstrup 1 FJ 1 25 4
Braulstrup 1 FJ 3 3 1
Braulstrup 1 FJ 6 1 9
Braulstrup 1 FJ 7 100
Nr. Dalgård Syd 1 YB N29 2
Nr. Dalgård Syd 1 YB N34 1
Nr. Dalgård Syd 1 YB/FJ N48 2
Ny Sognstrup 1 YB N  8 2
Ny Sognstrup 1 YB/FJ N10 3
Brudager 2 B2 AH 100
Brudager 2 B2 BE 99 1
Brudager 2 B2 DY 99 1
Brudager 2 B2 ET 95 4
Brudager 2 (B)-C CS 2 40 58
Brudager 2 (B)-C1 EZ 14 86
Brudager 2 (B)-C1 HA 37 51 6 6
Brudager 2 (B2)-C1 GS 2 5 81 11 1
Brudager 2 (B2)-C1 KN 97 3
Brudager 2 C1 AK 93 7
Brudager 2 C1 EL 100
Brudager 2 C1 EN 92 8
Brudager 2 C1 EO 13 18 71
Brudager 2 C1 EP 1 99
Brudager 2 C1 GL 100
Brudager 2 C1 JÆ 100
Brudager 2 C1 KD 2 97 1
Brudager 2 C1-C2 DZ 99 1
Brudager 2 C3 DD 18 44 1 36 1
Brudager 2 C3 FH 61 39

Fig. 43. Fordelingen af antal trækul i brandgrave. 1: Hornstrup et. al. 2005, 2: Henriksen 2009. PVI: bronzealderens periode VI. YB: yngre bronzeal-
der. FJ: førromersk jernalder. Øvrige betegnelser i kolonnen ”datering” henviser til kronologien for romersk jernalder (Lund Hansen 1988:23).
Fig. 43: The distribution of number of charcoal in cremation graves. 1: Hornstrup et. al. 2005 , 2: Henriksen 2009. PVI: Bronze Age period VI. YB:
Late Bronze Age. FJ: Preroman Iron Age. Other terms in the column ”datering” (”dating”) links to the chronologi of the Roman Iron Age (Lund
Hansen 1988:23).



mer kun fra grenved i én af gravene fra Brudager. Så hvis anvendelsen af eg i bronzealderen har været
en rituel nødvendighed, så er denne nødvendighed ikke længere til stede i romersk jernalder – eller også
har gravskikken ændret sig. Mogens Bo Henriksen slår til lyd for, at den udbredte forekomst af has-
sel i brandgravene fra Brudager eventuelt kan tages som et udtryk for denne træsorts magiske evner,
som det bl.a. er kendt fra folketroen (Henriksen 2009:271 ff.). Selvom der også forekommer hassel i
to ud af de tre undersøgte grave fra Kildehuse, så er det i et omfang, som ikke tåler sammenligning med,
hvad der ses i Brudager. 
Hvis man derimod vælger at betragte valget af træ i brandgravene som et udtryk for, hvad der har

været til rådighed i nærområdet, så er det bemærkelsesværdigt, at der er anvendt egetræ af forholds-
vis stor diameter. Hvis træet ikke havde en symbolsk betydning i sig selv, så ville man med en moderne
rationel bevidsthed have foretrukket stævningstræ, fordi det er nemmere håndterbart. Denne type træ
af lille diameter er hurtigere at fælde, og det er ikke nødvendigt at flække træet op til tørring.
Anlægges denne synsvinkel, tyder det på, at egetræet som brændsel har haft en rituel karakter, alene

fordi det har krævet en større arbejdsindsats. Og så er man tilbage ved Tacitus: er skikken med at an-
vende stamme-eg et sidste levn fra bronzealderens gravriter?
Ud over de mulige rituelle forhold, som kan have bestemt, hvilke træsorter der er anvendt som

brændsel i brandgravene, kan en række landskabelige samt praktiske forhold have spillet en rolle:
hvilke træsorter trives i nærmiljøet – og hvor er det i forhold til gravpladsen? Hvor er ligbrændings-
stedet, og hvor er landsbyen? Har man et dertil indrettet lager af tørt træ liggende klar til en ligbræn-
ding skal foretages, eller skal man først fælde, flække og eventuelt tørre træet? Henter man afskåret
stævningstræ, som ligger ude som gærdsel, eller hvordan er det organiseret?
Samlet set synes anvendelsen af træ i brandgravene ved Kildehuse II at være udtryk for en res-

sourceudnyttelse, som ligger ud over et tilfældigt indsamlet træmateriale. Lange, rette egestammer er
ikke kun vigtige i forhold til gravlæggelse, men finder også anvendelse i bl.a. husbyggeri. Presset på
egnet tømmer stiger gennem forhistorien, og fra historisk tid er der klare love og regler om, hvem der
må anvende højskovens træer. Ved at ændre ligbrændingsskikken fra egestammer til stævningsskov
fjernes derfor noget af presset på en værdifuld ressource.

4.1.5.  ANTROPOLOGISKE ANALYSER    

Af Lise Harvig og Niels Lynnerup

4.1.5.1.  INDLEDNING

Ser man på det bevarede skeletmateriale fra Kildehuse II-lokaliteten ud fra et antropologisk synspunkt
alene, har mange af de ukarakteristiske knoglefragmenter fra brandgravene og de mange forvitrede
knogler fra vikingetidsgravene ikke umiddelbart potentiale til at bidrage til en ”almindelig” antropo-
logisk fortolkning. Det er desværre mere reglen end undtagelsen, at det for især jernalderen ikke er mu-
ligt at foretage de sædvanlige antropologiske analyser, f.eks. nøje køns- og aldersvurdering, eller at
vurdere den generelle helbredstilstand på baggrund af det antropologiske materiale alene. Det brændte
skeletmateriale er simpelthen for fragmentarisk. For vikingetiden er det desværre også karakteristisk,
at skeletmaterialet er væsentlig dårligere bevaret end i de senere perioder. Af samme grund har der fra
Antropologisk Laboratoriums side længe eksisteret et ønske om at sammenstille de antropologiske
resultater med de ofte langt mere detaljerede arkæologiske oplysninger fra de to perioder med henblik
på at belyse gravene som en helhed. Således får vi et langt bedre grundlag for at diskutere nogle bre-
dere aspekter af gravritualerne og derved også relationen mellem de levende og de døde. Ligeledes kan
vi opstille nogle demografiske modeller. For Kildehuse II-lokaliteten betyder det, at vi kan diskutere
ovennævnte perspektiver i de to mindre, men særdeles interessante udsnit af den fynske forhistorie,
som brand- og jordfæstegravene fra lokaliteten udgør.
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Som et forsøg på en mere tværfaglig tilgang til skeletmaterialet er der således valgt at fokusere på
sammenhængen mellem de arkæologiske og antropologiske data ved bl.a. at se henholdsvis datering,
gravtype, placering, dybde, størrelse, gravgods og arkæologiske køns- og aldersindikatorer i relation
til henholdsvis fragmentstørrelse, brændingsgrad, vægt, volumen, antropologisk kønsbestemmelse og
individalder. Desuden har vi valgt at foretage en subjektiv estimering af den demografiske størrelse på
de to lokalsamfund, der anvendte gravpladserne. Det er gjort ved at sammenholde funktionsperio-
derne med det formodede antal af oprindeligt gravlagte på lokaliteten.

4.1.5.2.  ANTROPOLOGISKE RESULTATER 

Af de 41 brandgrave (urnegrave, urnebrandgruber, benhobe og brandpletter) fra lokaliteten er brændt
skeletmateriale fra 36 anlæg undersøgt antropologisk (fig. 44). I langt de fleste tilfælde var det antro-
pologiske potentiale som nævnt meget sparsomt. Næsten alle fragmenter var helt hvidbrændte, hvil-
ket skyldes, at de afdøde er blevet brændt ved en meget høj temperatur i ligbålet, mindst 650 grader,
men formentlig langt højere – oftest mere end 900 grader. De enkelte knogler var derfor spaltet i ad-
skillige små og nu desværre ukarakteristiske fragmenter. Kun fra tre anlæg var der enkelte fragmenter,
der var større end 4-5 cm.
Vægtmæssigt fordeler de brændte ben fra gravene sig meget varierende på alt imellem 1 g og 1 kg.

Volumen af de bevarede brændte ben svarer godt til vægtfordelingen, men er naturligvis også afhæn-
gig af fragmentstørrelsen. I enkelte tilfælde er det, som det skal ses, muligt at foretage en alders- og
kønsvurdering, men der findes ingen direkte sammenhæng mellem disse parametre og vægt eller vo-
lumen, men derimod snarere en sammenhæng mellem vægt og volumen og repræsentativiteten af de
forskellige dele af skelettet. Ligeledes er der, ikke overraskende, en klar sammenhæng mellem vægt og
antallet af genkendelige knoglefragmenter. Ukarakteristiske rørknoglefragmenter udgør langt stør-
stedelen af det bevarede skeletmateriale fra brandgravene og er repræsenteret i alle grave. De ukarak-
teristiske fragmenter efterfølges af henholdsvis epi-, meta- eller diafyse fragmenter fra de større, lange
rørknogler (14 grave), kranie fragmenter (14 grave), kæbe fragmenter (12 grave), hånd- og fodknogle  -
fragmenter (12 grave), ribbens fragmenter (fem grave), tand-  eller tandrods  fragmenter (fem grave),
anden halshvirvel (primært i form af dens axis) (tre grave) og til sidst bækkenets knogler (sædebenet)
(én grav). Tænderne er i næsten alle tilfælde kun bevarede i form af de af kæberne beskyttede tand-
rødder og kan derfor ikke anvendes til aldersbestemmelse vha. tandslid.
I hele 10 tilfælde kan det ikke afgøres, hvorvidt der er tale om menneske- eller dyreknogler. En grav,

GO, rummer muligvis en dobbeltgrav i form af en voksen kvinde med et spædbarn; en situation, som
muligvis kan opfattes som en fødsel, hvor mor og barn begge er omkommet? Dette bringer det sam-
lede individantal fra de 41 grave op på 42. I de 32 tilfælde, hvor én eller flere menneskeknogler med
sikkerhed kan erkendes, er de i mange tilfælde for fragmenterede til nærmere køns- og aldersbestem-
melse. I alle 32 tilfælde kan den gravlagte dog tilnærmelsesvis aldersbestemmes, og i to af disse tilfælde
kan individet også kønsbestemmes som henholdsvis en (formentlig) kvinde (grav HJ) og en mand
(grav KJ). Af de aldersbestemte kan 11 bestemmes som voksne, heraf én ældre voksen over 40 år. Yder-
ligere 10 kan kun bestemmes som voksne eller næsten voksne, mens én kan bestemmes som værende
over 10 år, men muligvis voksen. I alt syv kan bestemmes som værende børn under 18 år, dvs. ikke fuldt
udvoksede, henholdsvis fire teenagere på 10-16 år og tre mindre børn mellem 1 og 6 år. Tre individer
kan bestemmes som spædbørn eller små børn på mellem 0 og 2 år. Aldersfordelingen er interessant,
idet den afspejler en relativt høj børnedødelighed. Dette stemmer meget godt overens med den for-
ventede demografiske situation i et forhistorisk bondesamfund, hvor børnedødeligheden oftest for-
modes at have været omkring de 25-50 %. Det er dog sjældent, at dette rent faktisk afspejles i det
antropologiske materiale, hvilket skeletmaterialet fra vikingetidsgravene eksempelvis tydeligt under-
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Fig. 44: De antropologiske analyser af skeletmaterialet fra brandgravene ved Kildehuse II. Den samlede konklusion for alle portioner fra en
grav er markeret med fed. Kolonnen ”Zoologisk analyse” viser, at der er påvist dyreknogler, og at disse er analyseret af Jacob Kveiborg,
Moesgård Museum.
Fig. 44: Results of analyses of human skeletal remains from the cremation graves at Kildehuse II. The overall interpretation for all portions
of a grave is marked in bold. The column “zoologisk  analyse” (“zoological analysis”) indicates the detection of animal bones and that these
are analysed by Jacob Kveiborg, Moesgård Museum.
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Grav-nr x-nr Zoologisk analyse Vægt Volumen Dyr/menneske? Andet Beskrivelse Repræsenterede knogler Dyr Fugl
FU 678 30 g 30 ml x
FU 733 6 g 5-10 ml x
FU 736 15 g Få ml x
FU 745 2 g Få ml x
FU konklusion 53 g 40-50 ml x ? ?

FW 674 1 g Få ml x ? ?

FX 718 20 g 70 ml x Barn ca. 2-6 år Fragmenter af hvirvler, ribben og en tand
FX 757 >1 g Få ml x
FX konklusion 20 g 70 ml x Barn ca. 2-6 år Hvirvel, ribben, tand

FY 645 >1 g Få ml x
FY 662 >1 g Få ml x
FY 717 88 g 130 ml x Barn ca. 1-3 år Kranie-, kæbe- og tandemalje-fragmenter
FY 730 10 g 5-10 ml x Barn ca. 1-4 år?
FY konklusion 100 g 140 ml x Barn ca. 1-3 år Kranie, kæbe, tand

FZ 75 2 g Få ml x
FZ 654 3 g Få ml x
FZ 673 18 g 10 ml x
FZ 697 370 g 450 ml x Barn ca. ½-2 år Rørknogle-, kranie-, hvirvel-, kæbe-og fingerknoglefragmenter
FZ 767 30 g 10-20 ml x Barn under 4 år Ledende, tandrod og rørknoglefragmenter
FZ 772 1 g Få ml x
FZ konklusion 425 g 480 ml x Barn ca. ½-2 år Rørknogler, hvirvel, hånd, kranie, kæbe, tand

GJ 726 20 g 20-30 ml x Voksen Albuebens-, ribbens- og mellemfods-fragmenter
GJ 796 8 g Få ml x
GJ konklusion 28 g 30 ml x Voksen Albueben, ribben, mellemfod

GO 46 350 g 400 ml x Voksen x
GO 786 15 g 10 ml x
GO 790 40 g 50 ml x
GO 804 10 g 10 ml x
GO 807 15 g 10 ml x
GO 810 95 g 130 ml x Forekommer små og spinkle Overkæbefragment
GO 818 5 g Få ml x
GO konklusion x 530 g 610 ml x voksen + spinkle fragmenter Overkæbe

HA 630 1 g Få ml x
HA 661 1 g Få ml x
HA 680 85 g 110-120 ml x
HA 684 340 g 400 ml x Voksen Øreknude, lårbenshovede, kæbe- og tandfragmenter
HA 760 >1 g Få ml x
HA 827 1 g Få ml x
HA 828 1 g Få ml x
HA konklusion 430 g 520 ml x Voksen Lårben, kranie, kæbe, tand

HB 647 10 g 10 ml x
HB 666 5 g Få ml x
HB 681 70 g ? x Lårbensfragment
HB 700 470 g 600 ml x Voksen Kæbe-, ribben, hvirvel-, lår-, skinne- og lægbensfragmenter
HB 797 15 g 10 ml x
HB 823 1 g Få ml x
HB konklusion 570 g 625 ml x Voksen Lår-, skinne- og lægben, ribben, kæbe

HD 52 Få g Få ml x
HD 637 1 g Få ml x
HD 691 200 g 350 ml x Teenager 9-15 år Mellemhånd/fod x
HD 755 1 g Få ml x
HD konklusion x 200 g 350 ml x Teenager 9-15 år Hånd/fod?

HF 752 8 g Få ml x
HF 765 20 g 5-10 ml x Voksen/næsten voksen? Øreknogler, menneske?
HF 780 5 g Få ml x
HF konklusion 33 g 10 ml x Voksen/næsten voksen? Kranie

HG 672 3 g Få ml x
HG 706 170 g 200 ml x Voksen/næsten voksen Spolebensfragment
HG konklusion 173 g 200 ml x Voksen/næsten voksen Spoleben

HH 791 10 g 10 ml x Forekommer små og spinkle
HH 817 10 g 5-10 ml x Forekommer små og spinkle/dyr/spædbarn Øreknogle, dyr/spædbarn? x Fugl?
HH konklusion 20 g 15-20 ml x Forekommer små og spinkle/dyr/spædbarn Kranie

HJ 676 610 g 850 ml x Voksen (kvinde??) Kranie- (pandebensfragment), lægbens- og ribbensfragmenter x
HJ 794 2 g Få ml x
HJ 799 15 g 10 ml x
HJ konklusion x 627 g 860 ml x Voksen (kvinde??) Lægben, ribben, kranie

HK 655 5 g Få ml x
HK 715 5 g Få ml x
HK 743 2 g Få ml x
HK konklusion  12 g Få ml x

HT 675 50 g 70 ml x Voksen/næsten voksen Lægbensfragment
HT 702 500 g 800 ml x Voksen/næsten voksen Kranie- (overkæbe & nakkeben) og rørknoglefragmenter x x
HT 709 40 g 50 ml x Voksen/næsten voksen Mellemfodsknogle
HT 734 9 g 5-10 ml x
HT 784 12 g 5-10 ml x
HT 803 25 g 10 ml x
HT 811 22 g 10 ml x Dyr?
HT 821 12 g 5-10 ml x
HT konklusion x 670 g 960 ml x Voksen/næsten voksen + dyr? Rørknogler, lægben, fod, kranie, kæbe

HZ  x ?

JA 641 5 g 10 ml x
JA 642 1 g Få ml x
JA 657 5 g Få ml x
JA 687 240 g 350 ml x Voksen/næsten voksen Kraniefragmenter, bl.a. nakkeben
JA 697 er ikke analyseret
JA 728 12 g 20-30 ml x
JA 820 2 g Få ml x
JA 826 2 g Få ml x
JA 831 1 g Få ml x
JA 832 20 g 10 ml x
JA konklusion  288 g 400 ml x Voksen/næsten voksen Kranie

JB 719 100 g 200 ml x ?

JB/JC 632 60 g 90 ml x
JB/JC 664 15 g 10 ml x
JB/JC konklusion 75 g 100 ml x ?

JC 90 4 g Få ml x
JC 91 13 g Få ml x
JC 636 2 g Få ml x
JC 685 170 g 200 ml x 14-16 år Overarm, kæbe og mellemhånd x Fugl?
JC 816 8 g Få ml x
JC 822 25 g 20 ml x
JC konklusion x 220 g 225 ml x 14-16 år Overarm, hånd, kæbe

JD 105 87 g x
JD 639 8 g 5-10 ml x
JD 788 100 g 140 ml x Voksen/næsten voksen Overkæbe, fingerkn. og mellemhånd/fod
JD 813 10 g 10 ml x
JD 815 >1 g Få ml x
JD 824 5 g Få ml x
JD 825 6 g Få ml x
JD 829 12 g 10 ml x
JD konklusion 230 g 170 ml x Voksen/næsten voksen hånd, kæbe

JE 671 1 g 0 ml x
JE 696 270 g 500 ml x Ældre voksen over 40 år Kranie-, underkæbe- og hvirvelfragmenter
JE 711 35 g 40 ml x Voksen/næsten voksen Fragmenter af korsben og overkæbe
JE 725 1 g Få ml x
JE 766 3 g Få ml x
JE 793 5 g Få ml x
JE 795 6 g Få ml x
JE 809 5 g Få ml x
JE konklusion 316 g 545 ml x Ældre voksen over 40 år Korsben, kranie, kæbe

JF 156 60 g x
JF 164 140 g x
JF 624 120 g 130 ml x
JF 779 30 g 40 ml x
JF konklusion x 350 g 170 ml x ?

JG 188 3 g Få ml x
JG 651 10 g Få ml x
JG 660 15 g 20 ml x
JG 668 12 g Få ml x
JG 683 700 g 1000 ml x Voksen/næsten voksen Kranie, kæbe, overarm, lårben, skulderblad, spoleben, håndrod, mellemhånd/fod x
JG 742 100 g 120 ml x
JG konklusion x 840 ml 1145 ml x Voksen/næsten voksen Overam, lårben, skulder, spoleben, hånd, kranie, kæbe

JH 598 x
JH 634 55 g 50 ml x Menneske over 10 år Tandfragment, voksen?
JH 649 18 g 15 ml x Bronzepatina
JH konklusion 73 g 65 ml x Menneske over 10 år Tand

JK 659 10 g Få ml x
JK 703 85 g 100 ml x
JK 705 440 g 600 ml x Voksen/næsten voksen Kæbe, sædeben, ribben, spoleben, 2. halshvirvel, tå/finger ?
JK 712 10 g Få ml x
JK 762 80 g 120 ml x
JK 787 >1 g Få ml x
JK 792 6 g 10 ml x
JK konklusion 632 g 835 ml x Voksen/næsten voksen Spoleben, bækken, ribben, hånd/fod?, hals, kæbe

JZ 692 330 g 500 ml x Voksen/næsten voksen Fod

KF 704 25 g 30 ml x
KF 737 15 g 10-20 ml x
KF 750 15 g 10-20 ml x
KF 775 20 g 20 ml x Voksen/næsten voksen Nakkebensfragment
KF konklusion 75 g 80 ml x Voksen/næsten voksen Kranie

KG 627 190 g 300 ml x Voksen/næsten voksen Lårbens- og skinnebensfragmenter + 2. halshvirvel
KG 628 300 g 400 ml x Voksen Overarm + kraniebasis
KG 633 10 g Få ml x
KG konklusion 500 g 700 ml x Voksen Overarm, lårben, skinneben, hals, kranie

KH 223 94 g 90 ml x Barn 1-3 år Ribben, rørknogle og kranie
KH 708 12 g 10 ml x
KH 721 5 g Få ml x
KH 722 10 g Få ml x
KH 724 5 g 5-10 ml x
KH 732 8 g 10 ml x Forekommer små og spinkle
KH 756 2 g Få ml x
KH 761 1 g Få ml x
KH 783 5 g Få ml x
KH konklusion 142 g 120 ml x Barn 1-3 år Ribben, rørknogle og kranie

KJ 698 225 g 350 ml x
KJ 699 330 g 400 ml x Voksen mand? Øreknude, skulderblad, overarm x
KJ 720 50 g 80 ml x
KJ 749 1 g Få ml x
KJ 750 10 g 10 ml x
KJ 769 70 g 80-90 ml x Voksen 2. halshvirvel
KJ konklusion x 686 g 930 ml x Voksen mand? Overarm, skulder, hals, kranie

KK 624 115 g 160 ml x 10-15? Kan ikke verificeres pga fragmenteringsgr. Mellemhånd/fod x
KK 747 2 g Få ml x
KK 748 5 g Få ml x
KK 751 8 g 10 ml x
KK 759 >1 g Få ml x
KK 763 2 g Få ml x
KK 781 2 g Få ml x
KK konklusion x 135 g 170 ml 10-15 år? Hånd/fod

KL 669 15 g Få ml x Tå/finger
KL 693 710 g 1200 ml x Voksen ca. 18-45 år Kæbe, mellemhånd, knæskal, lårben x
KL 738 50 g 50 ml x Voksen/næsten voksen Overkæbefragment
KL 753 5 g 10 ml x
KL 801 30 g 40 ml x
KL konklusion x 810 g 1300 ml voksen ca. 18-45 år Lårben, knæskal, hånd/fod, kæbe

OG 689 720 g 1000 ml x Voksen Kranie, overarm, knæskal, skinneben, mellemhånd
OG 776 10 g Få ml x
OG konklusion 730 g 1000 ml x Voksen Overarm, skinneben, knæskal, hånd, kranie

SU 741 >1 g 0 ml x ?

TJ 261 11 g Få ml x
TJ 770 2 g Få ml x
TJ 774 5 g Få ml x
TJ konklusion 18 g 10 ml x ?

TK 251 90 g x Dyreknogler x
TK 754 20 g 10-15 ml x Mellemhånd/fod  
TK 782 5 g Få ml x
TK konklusion x 115 g 15 ml x Voksen/næsten voksen Hånd/fod

YL 713 15 g 5-10 ml x
YL 731 8 g 5-10 ml x
YL konklusion 23 g 15 ml x ?

TIL MW: Illustrationen bringes over helt opslag over flere sider!
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Grav-nr x-nr Zoologisk analyse Vægt Volumen Dyr/menneske? Andet Beskrivelse Repræsenterede knogler Dyr Fugl
FU 678 30 g 30 ml x
FU 733 6 g 5-10 ml x
FU 736 15 g Få ml x
FU 745 2 g Få ml x
FU konklusion 53 g 40-50 ml x ? ?

FW 674 1 g Få ml x ? ?

FX 718 20 g 70 ml x Barn ca. 2-6 år Fragmenter af hvirvler, ribben og en tand
FX 757 >1 g Få ml x
FX konklusion 20 g 70 ml x Barn ca. 2-6 år Hvirvel, ribben, tand

FY 645 >1 g Få ml x
FY 662 >1 g Få ml x
FY 717 88 g 130 ml x Barn ca. 1-3 år Kranie-, kæbe- og tandemalje-fragmenter
FY 730 10 g 5-10 ml x Barn ca. 1-4 år?
FY konklusion 100 g 140 ml x Barn ca. 1-3 år Kranie, kæbe, tand

FZ 75 2 g Få ml x
FZ 654 3 g Få ml x
FZ 673 18 g 10 ml x
FZ 697 370 g 450 ml x Barn ca. ½-2 år Rørknogle-, kranie-, hvirvel-, kæbe-og fingerknoglefragmenter
FZ 767 30 g 10-20 ml x Barn under 4 år Ledende, tandrod og rørknoglefragmenter
FZ 772 1 g Få ml x
FZ konklusion 425 g 480 ml x Barn ca. ½-2 år Rørknogler, hvirvel, hånd, kranie, kæbe, tand

GJ 726 20 g 20-30 ml x Voksen Albuebens-, ribbens- og mellemfods-fragmenter
GJ 796 8 g Få ml x
GJ konklusion 28 g 30 ml x Voksen Albueben, ribben, mellemfod

GO 46 350 g 400 ml x Voksen x
GO 786 15 g 10 ml x
GO 790 40 g 50 ml x
GO 804 10 g 10 ml x
GO 807 15 g 10 ml x
GO 810 95 g 130 ml x Forekommer små og spinkle Overkæbefragment
GO 818 5 g Få ml x
GO konklusion x 530 g 610 ml x voksen + spinkle fragmenter Overkæbe

HA 630 1 g Få ml x
HA 661 1 g Få ml x
HA 680 85 g 110-120 ml x
HA 684 340 g 400 ml x Voksen Øreknude, lårbenshovede, kæbe- og tandfragmenter
HA 760 >1 g Få ml x
HA 827 1 g Få ml x
HA 828 1 g Få ml x
HA konklusion 430 g 520 ml x Voksen Lårben, kranie, kæbe, tand

HB 647 10 g 10 ml x
HB 666 5 g Få ml x
HB 681 70 g ? x Lårbensfragment
HB 700 470 g 600 ml x Voksen Kæbe-, ribben, hvirvel-, lår-, skinne- og lægbensfragmenter
HB 797 15 g 10 ml x
HB 823 1 g Få ml x
HB konklusion 570 g 625 ml x Voksen Lår-, skinne- og lægben, ribben, kæbe

HD 52 Få g Få ml x
HD 637 1 g Få ml x
HD 691 200 g 350 ml x Teenager 9-15 år Mellemhånd/fod x
HD 755 1 g Få ml x
HD konklusion x 200 g 350 ml x Teenager 9-15 år Hånd/fod?

HF 752 8 g Få ml x
HF 765 20 g 5-10 ml x Voksen/næsten voksen? Øreknogler, menneske?
HF 780 5 g Få ml x
HF konklusion 33 g 10 ml x Voksen/næsten voksen? Kranie

HG 672 3 g Få ml x
HG 706 170 g 200 ml x Voksen/næsten voksen Spolebensfragment
HG konklusion 173 g 200 ml x Voksen/næsten voksen Spoleben

HH 791 10 g 10 ml x Forekommer små og spinkle
HH 817 10 g 5-10 ml x Forekommer små og spinkle/dyr/spædbarn Øreknogle, dyr/spædbarn? x Fugl?
HH konklusion 20 g 15-20 ml x Forekommer små og spinkle/dyr/spædbarn Kranie

HJ 676 610 g 850 ml x Voksen (kvinde??) Kranie- (pandebensfragment), lægbens- og ribbensfragmenter x
HJ 794 2 g Få ml x
HJ 799 15 g 10 ml x
HJ konklusion x 627 g 860 ml x Voksen (kvinde??) Lægben, ribben, kranie

HK 655 5 g Få ml x
HK 715 5 g Få ml x
HK 743 2 g Få ml x
HK konklusion  12 g Få ml x

HT 675 50 g 70 ml x Voksen/næsten voksen Lægbensfragment
HT 702 500 g 800 ml x Voksen/næsten voksen Kranie- (overkæbe & nakkeben) og rørknoglefragmenter x x
HT 709 40 g 50 ml x Voksen/næsten voksen Mellemfodsknogle
HT 734 9 g 5-10 ml x
HT 784 12 g 5-10 ml x
HT 803 25 g 10 ml x
HT 811 22 g 10 ml x Dyr?
HT 821 12 g 5-10 ml x
HT konklusion x 670 g 960 ml x Voksen/næsten voksen + dyr? Rørknogler, lægben, fod, kranie, kæbe

HZ  x ?

JA 641 5 g 10 ml x
JA 642 1 g Få ml x
JA 657 5 g Få ml x
JA 687 240 g 350 ml x Voksen/næsten voksen Kraniefragmenter, bl.a. nakkeben
JA 697 er ikke analyseret
JA 728 12 g 20-30 ml x
JA 820 2 g Få ml x
JA 826 2 g Få ml x
JA 831 1 g Få ml x
JA 832 20 g 10 ml x
JA konklusion  288 g 400 ml x Voksen/næsten voksen Kranie

JB 719 100 g 200 ml x ?

JB/JC 632 60 g 90 ml x
JB/JC 664 15 g 10 ml x
JB/JC konklusion 75 g 100 ml x ?

JC 90 4 g Få ml x
JC 91 13 g Få ml x
JC 636 2 g Få ml x
JC 685 170 g 200 ml x 14-16 år Overarm, kæbe og mellemhånd x Fugl?
JC 816 8 g Få ml x
JC 822 25 g 20 ml x
JC konklusion x 220 g 225 ml x 14-16 år Overarm, hånd, kæbe

JD 105 87 g x
JD 639 8 g 5-10 ml x
JD 788 100 g 140 ml x Voksen/næsten voksen Overkæbe, fingerkn. og mellemhånd/fod
JD 813 10 g 10 ml x
JD 815 >1 g Få ml x
JD 824 5 g Få ml x
JD 825 6 g Få ml x
JD 829 12 g 10 ml x
JD konklusion 230 g 170 ml x Voksen/næsten voksen hånd, kæbe

JE 671 1 g 0 ml x
JE 696 270 g 500 ml x Ældre voksen over 40 år Kranie-, underkæbe- og hvirvelfragmenter
JE 711 35 g 40 ml x Voksen/næsten voksen Fragmenter af korsben og overkæbe
JE 725 1 g Få ml x
JE 766 3 g Få ml x
JE 793 5 g Få ml x
JE 795 6 g Få ml x
JE 809 5 g Få ml x
JE konklusion 316 g 545 ml x Ældre voksen over 40 år Korsben, kranie, kæbe

JF 156 60 g x
JF 164 140 g x
JF 624 120 g 130 ml x
JF 779 30 g 40 ml x
JF konklusion x 350 g 170 ml x ?

JG 188 3 g Få ml x
JG 651 10 g Få ml x
JG 660 15 g 20 ml x
JG 668 12 g Få ml x
JG 683 700 g 1000 ml x Voksen/næsten voksen Kranie, kæbe, overarm, lårben, skulderblad, spoleben, håndrod, mellemhånd/fod x
JG 742 100 g 120 ml x
JG konklusion x 840 ml 1145 ml x Voksen/næsten voksen Overam, lårben, skulder, spoleben, hånd, kranie, kæbe

JH 598 x
JH 634 55 g 50 ml x Menneske over 10 år Tandfragment, voksen?
JH 649 18 g 15 ml x Bronzepatina
JH konklusion 73 g 65 ml x Menneske over 10 år Tand

JK 659 10 g Få ml x
JK 703 85 g 100 ml x
JK 705 440 g 600 ml x Voksen/næsten voksen Kæbe, sædeben, ribben, spoleben, 2. halshvirvel, tå/finger ?
JK 712 10 g Få ml x
JK 762 80 g 120 ml x
JK 787 >1 g Få ml x
JK 792 6 g 10 ml x
JK konklusion 632 g 835 ml x Voksen/næsten voksen Spoleben, bækken, ribben, hånd/fod?, hals, kæbe

JZ 692 330 g 500 ml x Voksen/næsten voksen Fod

KF 704 25 g 30 ml x
KF 737 15 g 10-20 ml x
KF 750 15 g 10-20 ml x
KF 775 20 g 20 ml x Voksen/næsten voksen Nakkebensfragment
KF konklusion 75 g 80 ml x Voksen/næsten voksen Kranie

KG 627 190 g 300 ml x Voksen/næsten voksen Lårbens- og skinnebensfragmenter + 2. halshvirvel
KG 628 300 g 400 ml x Voksen Overarm + kraniebasis
KG 633 10 g Få ml x
KG konklusion 500 g 700 ml x Voksen Overarm, lårben, skinneben, hals, kranie

KH 223 94 g 90 ml x Barn 1-3 år Ribben, rørknogle og kranie
KH 708 12 g 10 ml x
KH 721 5 g Få ml x
KH 722 10 g Få ml x
KH 724 5 g 5-10 ml x
KH 732 8 g 10 ml x Forekommer små og spinkle
KH 756 2 g Få ml x
KH 761 1 g Få ml x
KH 783 5 g Få ml x
KH konklusion 142 g 120 ml x Barn 1-3 år Ribben, rørknogle og kranie

KJ 698 225 g 350 ml x
KJ 699 330 g 400 ml x Voksen mand? Øreknude, skulderblad, overarm x
KJ 720 50 g 80 ml x
KJ 749 1 g Få ml x
KJ 750 10 g 10 ml x
KJ 769 70 g 80-90 ml x Voksen 2. halshvirvel
KJ konklusion x 686 g 930 ml x Voksen mand? Overarm, skulder, hals, kranie

KK 624 115 g 160 ml x 10-15? Kan ikke verificeres pga fragmenteringsgr. Mellemhånd/fod x
KK 747 2 g Få ml x
KK 748 5 g Få ml x
KK 751 8 g 10 ml x
KK 759 >1 g Få ml x
KK 763 2 g Få ml x
KK 781 2 g Få ml x
KK konklusion x 135 g 170 ml 10-15 år? Hånd/fod

KL 669 15 g Få ml x Tå/finger
KL 693 710 g 1200 ml x Voksen ca. 18-45 år Kæbe, mellemhånd, knæskal, lårben x
KL 738 50 g 50 ml x Voksen/næsten voksen Overkæbefragment
KL 753 5 g 10 ml x
KL 801 30 g 40 ml x
KL konklusion x 810 g 1300 ml voksen ca. 18-45 år Lårben, knæskal, hånd/fod, kæbe

OG 689 720 g 1000 ml x Voksen Kranie, overarm, knæskal, skinneben, mellemhånd
OG 776 10 g Få ml x
OG konklusion 730 g 1000 ml x Voksen Overarm, skinneben, knæskal, hånd, kranie

SU 741 >1 g 0 ml x ?

TJ 261 11 g Få ml x
TJ 770 2 g Få ml x
TJ 774 5 g Få ml x
TJ konklusion 18 g 10 ml x ?

TK 251 90 g x Dyreknogler x
TK 754 20 g 10-15 ml x Mellemhånd/fod  
TK 782 5 g Få ml x
TK konklusion x 115 g 15 ml x Voksen/næsten voksen Hånd/fod

YL 713 15 g 5-10 ml x
YL 731 8 g 5-10 ml x
YL konklusion 23 g 15 ml x ?

TIL MW: Illustrationen bringes over helt opslag over flere sider!

Grav-nr x-nr Zoologisk analyse Vægt Volumen Dyr/menneske? Andet Beskrivelse Repræsenterede knogler Dyr Fugl
FU 678 30 g 30 ml x
FU 733 6 g 5-10 ml x
FU 736 15 g Få ml x
FU 745 2 g Få ml x
FU konklusion 53 g 40-50 ml x ? ?

FW 674 1 g Få ml x ? ?

FX 718 20 g 70 ml x Barn ca. 2-6 år Fragmenter af hvirvler, ribben og en tand
FX 757 >1 g Få ml x
FX konklusion 20 g 70 ml x Barn ca. 2-6 år Hvirvel, ribben, tand

FY 645 >1 g Få ml x
FY 662 >1 g Få ml x
FY 717 88 g 130 ml x Barn ca. 1-3 år Kranie-, kæbe- og tandemalje-fragmenter
FY 730 10 g 5-10 ml x Barn ca. 1-4 år?
FY konklusion 100 g 140 ml x Barn ca. 1-3 år Kranie, kæbe, tand

FZ 75 2 g Få ml x
FZ 654 3 g Få ml x
FZ 673 18 g 10 ml x
FZ 697 370 g 450 ml x Barn ca. ½-2 år Rørknogle-, kranie-, hvirvel-, kæbe-og fingerknoglefragmenter
FZ 767 30 g 10-20 ml x Barn under 4 år Ledende, tandrod og rørknoglefragmenter
FZ 772 1 g Få ml x
FZ konklusion 425 g 480 ml x Barn ca. ½-2 år Rørknogler, hvirvel, hånd, kranie, kæbe, tand

GJ 726 20 g 20-30 ml x Voksen Albuebens-, ribbens- og mellemfods-fragmenter
GJ 796 8 g Få ml x
GJ konklusion 28 g 30 ml x Voksen Albueben, ribben, mellemfod

GO 46 350 g 400 ml x Voksen x
GO 786 15 g 10 ml x
GO 790 40 g 50 ml x
GO 804 10 g 10 ml x
GO 807 15 g 10 ml x
GO 810 95 g 130 ml x Forekommer små og spinkle Overkæbefragment
GO 818 5 g Få ml x
GO konklusion x 530 g 610 ml x voksen + spinkle fragmenter Overkæbe

HA 630 1 g Få ml x
HA 661 1 g Få ml x
HA 680 85 g 110-120 ml x
HA 684 340 g 400 ml x Voksen Øreknude, lårbenshovede, kæbe- og tandfragmenter
HA 760 >1 g Få ml x
HA 827 1 g Få ml x
HA 828 1 g Få ml x
HA konklusion 430 g 520 ml x Voksen Lårben, kranie, kæbe, tand

HB 647 10 g 10 ml x
HB 666 5 g Få ml x
HB 681 70 g ? x Lårbensfragment
HB 700 470 g 600 ml x Voksen Kæbe-, ribben, hvirvel-, lår-, skinne- og lægbensfragmenter
HB 797 15 g 10 ml x
HB 823 1 g Få ml x
HB konklusion 570 g 625 ml x Voksen Lår-, skinne- og lægben, ribben, kæbe

HD 52 Få g Få ml x
HD 637 1 g Få ml x
HD 691 200 g 350 ml x Teenager 9-15 år Mellemhånd/fod x
HD 755 1 g Få ml x
HD konklusion x 200 g 350 ml x Teenager 9-15 år Hånd/fod?

HF 752 8 g Få ml x
HF 765 20 g 5-10 ml x Voksen/næsten voksen? Øreknogler, menneske?
HF 780 5 g Få ml x
HF konklusion 33 g 10 ml x Voksen/næsten voksen? Kranie

HG 672 3 g Få ml x
HG 706 170 g 200 ml x Voksen/næsten voksen Spolebensfragment
HG konklusion 173 g 200 ml x Voksen/næsten voksen Spoleben

HH 791 10 g 10 ml x Forekommer små og spinkle
HH 817 10 g 5-10 ml x Forekommer små og spinkle/dyr/spædbarn Øreknogle, dyr/spædbarn? x Fugl?
HH konklusion 20 g 15-20 ml x Forekommer små og spinkle/dyr/spædbarn Kranie

HJ 676 610 g 850 ml x Voksen (kvinde??) Kranie- (pandebensfragment), lægbens- og ribbensfragmenter x
HJ 794 2 g Få ml x
HJ 799 15 g 10 ml x
HJ konklusion x 627 g 860 ml x Voksen (kvinde??) Lægben, ribben, kranie

HK 655 5 g Få ml x
HK 715 5 g Få ml x
HK 743 2 g Få ml x
HK konklusion  12 g Få ml x

HT 675 50 g 70 ml x Voksen/næsten voksen Lægbensfragment
HT 702 500 g 800 ml x Voksen/næsten voksen Kranie- (overkæbe & nakkeben) og rørknoglefragmenter x x
HT 709 40 g 50 ml x Voksen/næsten voksen Mellemfodsknogle
HT 734 9 g 5-10 ml x
HT 784 12 g 5-10 ml x
HT 803 25 g 10 ml x
HT 811 22 g 10 ml x Dyr?
HT 821 12 g 5-10 ml x
HT konklusion x 670 g 960 ml x Voksen/næsten voksen + dyr? Rørknogler, lægben, fod, kranie, kæbe

HZ  x ?

JA 641 5 g 10 ml x
JA 642 1 g Få ml x
JA 657 5 g Få ml x
JA 687 240 g 350 ml x Voksen/næsten voksen Kraniefragmenter, bl.a. nakkeben
JA 697 er ikke analyseret
JA 728 12 g 20-30 ml x
JA 820 2 g Få ml x
JA 826 2 g Få ml x
JA 831 1 g Få ml x
JA 832 20 g 10 ml x
JA konklusion  288 g 400 ml x Voksen/næsten voksen Kranie

JB 719 100 g 200 ml x ?

JB/JC 632 60 g 90 ml x
JB/JC 664 15 g 10 ml x
JB/JC konklusion 75 g 100 ml x ?

JC 90 4 g Få ml x
JC 91 13 g Få ml x
JC 636 2 g Få ml x
JC 685 170 g 200 ml x 14-16 år Overarm, kæbe og mellemhånd x Fugl?
JC 816 8 g Få ml x
JC 822 25 g 20 ml x
JC konklusion x 220 g 225 ml x 14-16 år Overarm, hånd, kæbe

JD 105 87 g x
JD 639 8 g 5-10 ml x
JD 788 100 g 140 ml x Voksen/næsten voksen Overkæbe, fingerkn. og mellemhånd/fod
JD 813 10 g 10 ml x
JD 815 >1 g Få ml x
JD 824 5 g Få ml x
JD 825 6 g Få ml x
JD 829 12 g 10 ml x
JD konklusion 230 g 170 ml x Voksen/næsten voksen hånd, kæbe

JE 671 1 g 0 ml x
JE 696 270 g 500 ml x Ældre voksen over 40 år Kranie-, underkæbe- og hvirvelfragmenter
JE 711 35 g 40 ml x Voksen/næsten voksen Fragmenter af korsben og overkæbe
JE 725 1 g Få ml x
JE 766 3 g Få ml x
JE 793 5 g Få ml x
JE 795 6 g Få ml x
JE 809 5 g Få ml x
JE konklusion 316 g 545 ml x Ældre voksen over 40 år Korsben, kranie, kæbe

JF 156 60 g x
JF 164 140 g x
JF 624 120 g 130 ml x
JF 779 30 g 40 ml x
JF konklusion x 350 g 170 ml x ?

JG 188 3 g Få ml x
JG 651 10 g Få ml x
JG 660 15 g 20 ml x
JG 668 12 g Få ml x
JG 683 700 g 1000 ml x Voksen/næsten voksen Kranie, kæbe, overarm, lårben, skulderblad, spoleben, håndrod, mellemhånd/fod x
JG 742 100 g 120 ml x
JG konklusion x 840 ml 1145 ml x Voksen/næsten voksen Overam, lårben, skulder, spoleben, hånd, kranie, kæbe

JH 598 x
JH 634 55 g 50 ml x Menneske over 10 år Tandfragment, voksen?
JH 649 18 g 15 ml x Bronzepatina
JH konklusion 73 g 65 ml x Menneske over 10 år Tand

JK 659 10 g Få ml x
JK 703 85 g 100 ml x
JK 705 440 g 600 ml x Voksen/næsten voksen Kæbe, sædeben, ribben, spoleben, 2. halshvirvel, tå/finger ?
JK 712 10 g Få ml x
JK 762 80 g 120 ml x
JK 787 >1 g Få ml x
JK 792 6 g 10 ml x
JK konklusion 632 g 835 ml x Voksen/næsten voksen Spoleben, bækken, ribben, hånd/fod?, hals, kæbe

JZ 692 330 g 500 ml x Voksen/næsten voksen Fod

KF 704 25 g 30 ml x
KF 737 15 g 10-20 ml x
KF 750 15 g 10-20 ml x
KF 775 20 g 20 ml x Voksen/næsten voksen Nakkebensfragment
KF konklusion 75 g 80 ml x Voksen/næsten voksen Kranie

KG 627 190 g 300 ml x Voksen/næsten voksen Lårbens- og skinnebensfragmenter + 2. halshvirvel
KG 628 300 g 400 ml x Voksen Overarm + kraniebasis
KG 633 10 g Få ml x
KG konklusion 500 g 700 ml x Voksen Overarm, lårben, skinneben, hals, kranie

KH 223 94 g 90 ml x Barn 1-3 år Ribben, rørknogle og kranie
KH 708 12 g 10 ml x
KH 721 5 g Få ml x
KH 722 10 g Få ml x
KH 724 5 g 5-10 ml x
KH 732 8 g 10 ml x Forekommer små og spinkle
KH 756 2 g Få ml x
KH 761 1 g Få ml x
KH 783 5 g Få ml x
KH konklusion 142 g 120 ml x Barn 1-3 år Ribben, rørknogle og kranie

KJ 698 225 g 350 ml x
KJ 699 330 g 400 ml x Voksen mand? Øreknude, skulderblad, overarm x
KJ 720 50 g 80 ml x
KJ 749 1 g Få ml x
KJ 750 10 g 10 ml x
KJ 769 70 g 80-90 ml x Voksen 2. halshvirvel
KJ konklusion x 686 g 930 ml x Voksen mand? Overarm, skulder, hals, kranie

KK 624 115 g 160 ml x 10-15? Kan ikke verificeres pga fragmenteringsgr. Mellemhånd/fod x
KK 747 2 g Få ml x
KK 748 5 g Få ml x
KK 751 8 g 10 ml x
KK 759 >1 g Få ml x
KK 763 2 g Få ml x
KK 781 2 g Få ml x
KK konklusion x 135 g 170 ml 10-15 år? Hånd/fod

KL 669 15 g Få ml x Tå/finger
KL 693 710 g 1200 ml x Voksen ca. 18-45 år Kæbe, mellemhånd, knæskal, lårben x
KL 738 50 g 50 ml x Voksen/næsten voksen Overkæbefragment
KL 753 5 g 10 ml x
KL 801 30 g 40 ml x
KL konklusion x 810 g 1300 ml voksen ca. 18-45 år Lårben, knæskal, hånd/fod, kæbe

OG 689 720 g 1000 ml x Voksen Kranie, overarm, knæskal, skinneben, mellemhånd
OG 776 10 g Få ml x
OG konklusion 730 g 1000 ml x Voksen Overarm, skinneben, knæskal, hånd, kranie

SU 741 >1 g 0 ml x ?

TJ 261 11 g Få ml x
TJ 770 2 g Få ml x
TJ 774 5 g Få ml x
TJ konklusion 18 g 10 ml x ?

TK 251 90 g x Dyreknogler x
TK 754 20 g 10-15 ml x Mellemhånd/fod  
TK 782 5 g Få ml x
TK konklusion x 115 g 15 ml x Voksen/næsten voksen Hånd/fod

YL 713 15 g 5-10 ml x
YL 731 8 g 5-10 ml x
YL konklusion 23 g 15 ml x ?

TIL MW: Illustrationen bringes over helt opslag over flere sider!

62



Grav-nr x-nr Zoologisk analyse Vægt Volumen Dyr/menneske? Andet Beskrivelse Repræsenterede knogler Dyr Fugl
FU 678 30 g 30 ml x
FU 733 6 g 5-10 ml x
FU 736 15 g Få ml x
FU 745 2 g Få ml x
FU konklusion 53 g 40-50 ml x ? ?

FW 674 1 g Få ml x ? ?

FX 718 20 g 70 ml x Barn ca. 2-6 år Fragmenter af hvirvler, ribben og en tand
FX 757 >1 g Få ml x
FX konklusion 20 g 70 ml x Barn ca. 2-6 år Hvirvel, ribben, tand

FY 645 >1 g Få ml x
FY 662 >1 g Få ml x
FY 717 88 g 130 ml x Barn ca. 1-3 år Kranie-, kæbe- og tandemalje-fragmenter
FY 730 10 g 5-10 ml x Barn ca. 1-4 år?
FY konklusion 100 g 140 ml x Barn ca. 1-3 år Kranie, kæbe, tand

FZ 75 2 g Få ml x
FZ 654 3 g Få ml x
FZ 673 18 g 10 ml x
FZ 697 370 g 450 ml x Barn ca. ½-2 år Rørknogle-, kranie-, hvirvel-, kæbe-og fingerknoglefragmenter
FZ 767 30 g 10-20 ml x Barn under 4 år Ledende, tandrod og rørknoglefragmenter
FZ 772 1 g Få ml x
FZ konklusion 425 g 480 ml x Barn ca. ½-2 år Rørknogler, hvirvel, hånd, kranie, kæbe, tand

GJ 726 20 g 20-30 ml x Voksen Albuebens-, ribbens- og mellemfods-fragmenter
GJ 796 8 g Få ml x
GJ konklusion 28 g 30 ml x Voksen Albueben, ribben, mellemfod

GO 46 350 g 400 ml x Voksen x
GO 786 15 g 10 ml x
GO 790 40 g 50 ml x
GO 804 10 g 10 ml x
GO 807 15 g 10 ml x
GO 810 95 g 130 ml x Forekommer små og spinkle Overkæbefragment
GO 818 5 g Få ml x
GO konklusion x 530 g 610 ml x voksen + spinkle fragmenter Overkæbe

HA 630 1 g Få ml x
HA 661 1 g Få ml x
HA 680 85 g 110-120 ml x
HA 684 340 g 400 ml x Voksen Øreknude, lårbenshovede, kæbe- og tandfragmenter
HA 760 >1 g Få ml x
HA 827 1 g Få ml x
HA 828 1 g Få ml x
HA konklusion 430 g 520 ml x Voksen Lårben, kranie, kæbe, tand

HB 647 10 g 10 ml x
HB 666 5 g Få ml x
HB 681 70 g ? x Lårbensfragment
HB 700 470 g 600 ml x Voksen Kæbe-, ribben, hvirvel-, lår-, skinne- og lægbensfragmenter
HB 797 15 g 10 ml x
HB 823 1 g Få ml x
HB konklusion 570 g 625 ml x Voksen Lår-, skinne- og lægben, ribben, kæbe

HD 52 Få g Få ml x
HD 637 1 g Få ml x
HD 691 200 g 350 ml x Teenager 9-15 år Mellemhånd/fod x
HD 755 1 g Få ml x
HD konklusion x 200 g 350 ml x Teenager 9-15 år Hånd/fod?

HF 752 8 g Få ml x
HF 765 20 g 5-10 ml x Voksen/næsten voksen? Øreknogler, menneske?
HF 780 5 g Få ml x
HF konklusion 33 g 10 ml x Voksen/næsten voksen? Kranie

HG 672 3 g Få ml x
HG 706 170 g 200 ml x Voksen/næsten voksen Spolebensfragment
HG konklusion 173 g 200 ml x Voksen/næsten voksen Spoleben

HH 791 10 g 10 ml x Forekommer små og spinkle
HH 817 10 g 5-10 ml x Forekommer små og spinkle/dyr/spædbarn Øreknogle, dyr/spædbarn? x Fugl?
HH konklusion 20 g 15-20 ml x Forekommer små og spinkle/dyr/spædbarn Kranie

HJ 676 610 g 850 ml x Voksen (kvinde??) Kranie- (pandebensfragment), lægbens- og ribbensfragmenter x
HJ 794 2 g Få ml x
HJ 799 15 g 10 ml x
HJ konklusion x 627 g 860 ml x Voksen (kvinde??) Lægben, ribben, kranie

HK 655 5 g Få ml x
HK 715 5 g Få ml x
HK 743 2 g Få ml x
HK konklusion  12 g Få ml x

HT 675 50 g 70 ml x Voksen/næsten voksen Lægbensfragment
HT 702 500 g 800 ml x Voksen/næsten voksen Kranie- (overkæbe & nakkeben) og rørknoglefragmenter x x
HT 709 40 g 50 ml x Voksen/næsten voksen Mellemfodsknogle
HT 734 9 g 5-10 ml x
HT 784 12 g 5-10 ml x
HT 803 25 g 10 ml x
HT 811 22 g 10 ml x Dyr?
HT 821 12 g 5-10 ml x
HT konklusion x 670 g 960 ml x Voksen/næsten voksen + dyr? Rørknogler, lægben, fod, kranie, kæbe

HZ  x ?

JA 641 5 g 10 ml x
JA 642 1 g Få ml x
JA 657 5 g Få ml x
JA 687 240 g 350 ml x Voksen/næsten voksen Kraniefragmenter, bl.a. nakkeben
JA 697 er ikke analyseret
JA 728 12 g 20-30 ml x
JA 820 2 g Få ml x
JA 826 2 g Få ml x
JA 831 1 g Få ml x
JA 832 20 g 10 ml x
JA konklusion  288 g 400 ml x Voksen/næsten voksen Kranie

JB 719 100 g 200 ml x ?

JB/JC 632 60 g 90 ml x
JB/JC 664 15 g 10 ml x
JB/JC konklusion 75 g 100 ml x ?

JC 90 4 g Få ml x
JC 91 13 g Få ml x
JC 636 2 g Få ml x
JC 685 170 g 200 ml x 14-16 år Overarm, kæbe og mellemhånd x Fugl?
JC 816 8 g Få ml x
JC 822 25 g 20 ml x
JC konklusion x 220 g 225 ml x 14-16 år Overarm, hånd, kæbe

JD 105 87 g x
JD 639 8 g 5-10 ml x
JD 788 100 g 140 ml x Voksen/næsten voksen Overkæbe, fingerkn. og mellemhånd/fod
JD 813 10 g 10 ml x
JD 815 >1 g Få ml x
JD 824 5 g Få ml x
JD 825 6 g Få ml x
JD 829 12 g 10 ml x
JD konklusion 230 g 170 ml x Voksen/næsten voksen hånd, kæbe

JE 671 1 g 0 ml x
JE 696 270 g 500 ml x Ældre voksen over 40 år Kranie-, underkæbe- og hvirvelfragmenter
JE 711 35 g 40 ml x Voksen/næsten voksen Fragmenter af korsben og overkæbe
JE 725 1 g Få ml x
JE 766 3 g Få ml x
JE 793 5 g Få ml x
JE 795 6 g Få ml x
JE 809 5 g Få ml x
JE konklusion 316 g 545 ml x Ældre voksen over 40 år Korsben, kranie, kæbe

JF 156 60 g x
JF 164 140 g x
JF 624 120 g 130 ml x
JF 779 30 g 40 ml x
JF konklusion x 350 g 170 ml x ?

JG 188 3 g Få ml x
JG 651 10 g Få ml x
JG 660 15 g 20 ml x
JG 668 12 g Få ml x
JG 683 700 g 1000 ml x Voksen/næsten voksen Kranie, kæbe, overarm, lårben, skulderblad, spoleben, håndrod, mellemhånd/fod x
JG 742 100 g 120 ml x
JG konklusion x 840 ml 1145 ml x Voksen/næsten voksen Overam, lårben, skulder, spoleben, hånd, kranie, kæbe

JH 598 x
JH 634 55 g 50 ml x Menneske over 10 år Tandfragment, voksen?
JH 649 18 g 15 ml x Bronzepatina
JH konklusion 73 g 65 ml x Menneske over 10 år Tand

JK 659 10 g Få ml x
JK 703 85 g 100 ml x
JK 705 440 g 600 ml x Voksen/næsten voksen Kæbe, sædeben, ribben, spoleben, 2. halshvirvel, tå/finger ?
JK 712 10 g Få ml x
JK 762 80 g 120 ml x
JK 787 >1 g Få ml x
JK 792 6 g 10 ml x
JK konklusion 632 g 835 ml x Voksen/næsten voksen Spoleben, bækken, ribben, hånd/fod?, hals, kæbe

JZ 692 330 g 500 ml x Voksen/næsten voksen Fod

KF 704 25 g 30 ml x
KF 737 15 g 10-20 ml x
KF 750 15 g 10-20 ml x
KF 775 20 g 20 ml x Voksen/næsten voksen Nakkebensfragment
KF konklusion 75 g 80 ml x Voksen/næsten voksen Kranie

KG 627 190 g 300 ml x Voksen/næsten voksen Lårbens- og skinnebensfragmenter + 2. halshvirvel
KG 628 300 g 400 ml x Voksen Overarm + kraniebasis
KG 633 10 g Få ml x
KG konklusion 500 g 700 ml x Voksen Overarm, lårben, skinneben, hals, kranie

KH 223 94 g 90 ml x Barn 1-3 år Ribben, rørknogle og kranie
KH 708 12 g 10 ml x
KH 721 5 g Få ml x
KH 722 10 g Få ml x
KH 724 5 g 5-10 ml x
KH 732 8 g 10 ml x Forekommer små og spinkle
KH 756 2 g Få ml x
KH 761 1 g Få ml x
KH 783 5 g Få ml x
KH konklusion 142 g 120 ml x Barn 1-3 år Ribben, rørknogle og kranie

KJ 698 225 g 350 ml x
KJ 699 330 g 400 ml x Voksen mand? Øreknude, skulderblad, overarm x
KJ 720 50 g 80 ml x
KJ 749 1 g Få ml x
KJ 750 10 g 10 ml x
KJ 769 70 g 80-90 ml x Voksen 2. halshvirvel
KJ konklusion x 686 g 930 ml x Voksen mand? Overarm, skulder, hals, kranie

KK 624 115 g 160 ml x 10-15? Kan ikke verificeres pga fragmenteringsgr. Mellemhånd/fod x
KK 747 2 g Få ml x
KK 748 5 g Få ml x
KK 751 8 g 10 ml x
KK 759 >1 g Få ml x
KK 763 2 g Få ml x
KK 781 2 g Få ml x
KK konklusion x 135 g 170 ml 10-15 år? Hånd/fod

KL 669 15 g Få ml x Tå/finger
KL 693 710 g 1200 ml x Voksen ca. 18-45 år Kæbe, mellemhånd, knæskal, lårben x
KL 738 50 g 50 ml x Voksen/næsten voksen Overkæbefragment
KL 753 5 g 10 ml x
KL 801 30 g 40 ml x
KL konklusion x 810 g 1300 ml voksen ca. 18-45 år Lårben, knæskal, hånd/fod, kæbe

OG 689 720 g 1000 ml x Voksen Kranie, overarm, knæskal, skinneben, mellemhånd
OG 776 10 g Få ml x
OG konklusion 730 g 1000 ml x Voksen Overarm, skinneben, knæskal, hånd, kranie

SU 741 >1 g 0 ml x ?

TJ 261 11 g Få ml x
TJ 770 2 g Få ml x
TJ 774 5 g Få ml x
TJ konklusion 18 g 10 ml x ?

TK 251 90 g x Dyreknogler x
TK 754 20 g 10-15 ml x Mellemhånd/fod  
TK 782 5 g Få ml x
TK konklusion x 115 g 15 ml x Voksen/næsten voksen Hånd/fod

YL 713 15 g 5-10 ml x
YL 731 8 g 5-10 ml x
YL konklusion 23 g 15 ml x ?

TIL MW: Illustrationen bringes over helt opslag over flere sider!

Grav-nr x-nr Zoologisk analyse Vægt Volumen Dyr/menneske? Andet Beskrivelse Repræsenterede knogler Dyr Fugl
FU 678 30 g 30 ml x
FU 733 6 g 5-10 ml x
FU 736 15 g Få ml x
FU 745 2 g Få ml x
FU konklusion 53 g 40-50 ml x ? ?

FW 674 1 g Få ml x ? ?

FX 718 20 g 70 ml x Barn ca. 2-6 år Fragmenter af hvirvler, ribben og en tand
FX 757 >1 g Få ml x
FX konklusion 20 g 70 ml x Barn ca. 2-6 år Hvirvel, ribben, tand

FY 645 >1 g Få ml x
FY 662 >1 g Få ml x
FY 717 88 g 130 ml x Barn ca. 1-3 år Kranie-, kæbe- og tandemalje-fragmenter
FY 730 10 g 5-10 ml x Barn ca. 1-4 år?
FY konklusion 100 g 140 ml x Barn ca. 1-3 år Kranie, kæbe, tand

FZ 75 2 g Få ml x
FZ 654 3 g Få ml x
FZ 673 18 g 10 ml x
FZ 697 370 g 450 ml x Barn ca. ½-2 år Rørknogle-, kranie-, hvirvel-, kæbe-og fingerknoglefragmenter
FZ 767 30 g 10-20 ml x Barn under 4 år Ledende, tandrod og rørknoglefragmenter
FZ 772 1 g Få ml x
FZ konklusion 425 g 480 ml x Barn ca. ½-2 år Rørknogler, hvirvel, hånd, kranie, kæbe, tand

GJ 726 20 g 20-30 ml x Voksen Albuebens-, ribbens- og mellemfods-fragmenter
GJ 796 8 g Få ml x
GJ konklusion 28 g 30 ml x Voksen Albueben, ribben, mellemfod

GO 46 350 g 400 ml x Voksen x
GO 786 15 g 10 ml x
GO 790 40 g 50 ml x
GO 804 10 g 10 ml x
GO 807 15 g 10 ml x
GO 810 95 g 130 ml x Forekommer små og spinkle Overkæbefragment
GO 818 5 g Få ml x
GO konklusion x 530 g 610 ml x voksen + spinkle fragmenter Overkæbe

HA 630 1 g Få ml x
HA 661 1 g Få ml x
HA 680 85 g 110-120 ml x
HA 684 340 g 400 ml x Voksen Øreknude, lårbenshovede, kæbe- og tandfragmenter
HA 760 >1 g Få ml x
HA 827 1 g Få ml x
HA 828 1 g Få ml x
HA konklusion 430 g 520 ml x Voksen Lårben, kranie, kæbe, tand

HB 647 10 g 10 ml x
HB 666 5 g Få ml x
HB 681 70 g ? x Lårbensfragment
HB 700 470 g 600 ml x Voksen Kæbe-, ribben, hvirvel-, lår-, skinne- og lægbensfragmenter
HB 797 15 g 10 ml x
HB 823 1 g Få ml x
HB konklusion 570 g 625 ml x Voksen Lår-, skinne- og lægben, ribben, kæbe

HD 52 Få g Få ml x
HD 637 1 g Få ml x
HD 691 200 g 350 ml x Teenager 9-15 år Mellemhånd/fod x
HD 755 1 g Få ml x
HD konklusion x 200 g 350 ml x Teenager 9-15 år Hånd/fod?

HF 752 8 g Få ml x
HF 765 20 g 5-10 ml x Voksen/næsten voksen? Øreknogler, menneske?
HF 780 5 g Få ml x
HF konklusion 33 g 10 ml x Voksen/næsten voksen? Kranie

HG 672 3 g Få ml x
HG 706 170 g 200 ml x Voksen/næsten voksen Spolebensfragment
HG konklusion 173 g 200 ml x Voksen/næsten voksen Spoleben

HH 791 10 g 10 ml x Forekommer små og spinkle
HH 817 10 g 5-10 ml x Forekommer små og spinkle/dyr/spædbarn Øreknogle, dyr/spædbarn? x Fugl?
HH konklusion 20 g 15-20 ml x Forekommer små og spinkle/dyr/spædbarn Kranie

HJ 676 610 g 850 ml x Voksen (kvinde??) Kranie- (pandebensfragment), lægbens- og ribbensfragmenter x
HJ 794 2 g Få ml x
HJ 799 15 g 10 ml x
HJ konklusion x 627 g 860 ml x Voksen (kvinde??) Lægben, ribben, kranie

HK 655 5 g Få ml x
HK 715 5 g Få ml x
HK 743 2 g Få ml x
HK konklusion  12 g Få ml x

HT 675 50 g 70 ml x Voksen/næsten voksen Lægbensfragment
HT 702 500 g 800 ml x Voksen/næsten voksen Kranie- (overkæbe & nakkeben) og rørknoglefragmenter x x
HT 709 40 g 50 ml x Voksen/næsten voksen Mellemfodsknogle
HT 734 9 g 5-10 ml x
HT 784 12 g 5-10 ml x
HT 803 25 g 10 ml x
HT 811 22 g 10 ml x Dyr?
HT 821 12 g 5-10 ml x
HT konklusion x 670 g 960 ml x Voksen/næsten voksen + dyr? Rørknogler, lægben, fod, kranie, kæbe

HZ  x ?

JA 641 5 g 10 ml x
JA 642 1 g Få ml x
JA 657 5 g Få ml x
JA 687 240 g 350 ml x Voksen/næsten voksen Kraniefragmenter, bl.a. nakkeben
JA 697 er ikke analyseret
JA 728 12 g 20-30 ml x
JA 820 2 g Få ml x
JA 826 2 g Få ml x
JA 831 1 g Få ml x
JA 832 20 g 10 ml x
JA konklusion  288 g 400 ml x Voksen/næsten voksen Kranie

JB 719 100 g 200 ml x ?

JB/JC 632 60 g 90 ml x
JB/JC 664 15 g 10 ml x
JB/JC konklusion 75 g 100 ml x ?

JC 90 4 g Få ml x
JC 91 13 g Få ml x
JC 636 2 g Få ml x
JC 685 170 g 200 ml x 14-16 år Overarm, kæbe og mellemhånd x Fugl?
JC 816 8 g Få ml x
JC 822 25 g 20 ml x
JC konklusion x 220 g 225 ml x 14-16 år Overarm, hånd, kæbe

JD 105 87 g x
JD 639 8 g 5-10 ml x
JD 788 100 g 140 ml x Voksen/næsten voksen Overkæbe, fingerkn. og mellemhånd/fod
JD 813 10 g 10 ml x
JD 815 >1 g Få ml x
JD 824 5 g Få ml x
JD 825 6 g Få ml x
JD 829 12 g 10 ml x
JD konklusion 230 g 170 ml x Voksen/næsten voksen hånd, kæbe

JE 671 1 g 0 ml x
JE 696 270 g 500 ml x Ældre voksen over 40 år Kranie-, underkæbe- og hvirvelfragmenter
JE 711 35 g 40 ml x Voksen/næsten voksen Fragmenter af korsben og overkæbe
JE 725 1 g Få ml x
JE 766 3 g Få ml x
JE 793 5 g Få ml x
JE 795 6 g Få ml x
JE 809 5 g Få ml x
JE konklusion 316 g 545 ml x Ældre voksen over 40 år Korsben, kranie, kæbe

JF 156 60 g x
JF 164 140 g x
JF 624 120 g 130 ml x
JF 779 30 g 40 ml x
JF konklusion x 350 g 170 ml x ?

JG 188 3 g Få ml x
JG 651 10 g Få ml x
JG 660 15 g 20 ml x
JG 668 12 g Få ml x
JG 683 700 g 1000 ml x Voksen/næsten voksen Kranie, kæbe, overarm, lårben, skulderblad, spoleben, håndrod, mellemhånd/fod x
JG 742 100 g 120 ml x
JG konklusion x 840 ml 1145 ml x Voksen/næsten voksen Overam, lårben, skulder, spoleben, hånd, kranie, kæbe

JH 598 x
JH 634 55 g 50 ml x Menneske over 10 år Tandfragment, voksen?
JH 649 18 g 15 ml x Bronzepatina
JH konklusion 73 g 65 ml x Menneske over 10 år Tand

JK 659 10 g Få ml x
JK 703 85 g 100 ml x
JK 705 440 g 600 ml x Voksen/næsten voksen Kæbe, sædeben, ribben, spoleben, 2. halshvirvel, tå/finger ?
JK 712 10 g Få ml x
JK 762 80 g 120 ml x
JK 787 >1 g Få ml x
JK 792 6 g 10 ml x
JK konklusion 632 g 835 ml x Voksen/næsten voksen Spoleben, bækken, ribben, hånd/fod?, hals, kæbe

JZ 692 330 g 500 ml x Voksen/næsten voksen Fod

KF 704 25 g 30 ml x
KF 737 15 g 10-20 ml x
KF 750 15 g 10-20 ml x
KF 775 20 g 20 ml x Voksen/næsten voksen Nakkebensfragment
KF konklusion 75 g 80 ml x Voksen/næsten voksen Kranie

KG 627 190 g 300 ml x Voksen/næsten voksen Lårbens- og skinnebensfragmenter + 2. halshvirvel
KG 628 300 g 400 ml x Voksen Overarm + kraniebasis
KG 633 10 g Få ml x
KG konklusion 500 g 700 ml x Voksen Overarm, lårben, skinneben, hals, kranie

KH 223 94 g 90 ml x Barn 1-3 år Ribben, rørknogle og kranie
KH 708 12 g 10 ml x
KH 721 5 g Få ml x
KH 722 10 g Få ml x
KH 724 5 g 5-10 ml x
KH 732 8 g 10 ml x Forekommer små og spinkle
KH 756 2 g Få ml x
KH 761 1 g Få ml x
KH 783 5 g Få ml x
KH konklusion 142 g 120 ml x Barn 1-3 år Ribben, rørknogle og kranie

KJ 698 225 g 350 ml x
KJ 699 330 g 400 ml x Voksen mand? Øreknude, skulderblad, overarm x
KJ 720 50 g 80 ml x
KJ 749 1 g Få ml x
KJ 750 10 g 10 ml x
KJ 769 70 g 80-90 ml x Voksen 2. halshvirvel
KJ konklusion x 686 g 930 ml x Voksen mand? Overarm, skulder, hals, kranie

KK 624 115 g 160 ml x 10-15? Kan ikke verificeres pga fragmenteringsgr. Mellemhånd/fod x
KK 747 2 g Få ml x
KK 748 5 g Få ml x
KK 751 8 g 10 ml x
KK 759 >1 g Få ml x
KK 763 2 g Få ml x
KK 781 2 g Få ml x
KK konklusion x 135 g 170 ml 10-15 år? Hånd/fod

KL 669 15 g Få ml x Tå/finger
KL 693 710 g 1200 ml x Voksen ca. 18-45 år Kæbe, mellemhånd, knæskal, lårben x
KL 738 50 g 50 ml x Voksen/næsten voksen Overkæbefragment
KL 753 5 g 10 ml x
KL 801 30 g 40 ml x
KL konklusion x 810 g 1300 ml voksen ca. 18-45 år Lårben, knæskal, hånd/fod, kæbe

OG 689 720 g 1000 ml x Voksen Kranie, overarm, knæskal, skinneben, mellemhånd
OG 776 10 g Få ml x
OG konklusion 730 g 1000 ml x Voksen Overarm, skinneben, knæskal, hånd, kranie

SU 741 >1 g 0 ml x ?

TJ 261 11 g Få ml x
TJ 770 2 g Få ml x
TJ 774 5 g Få ml x
TJ konklusion 18 g 10 ml x ?

TK 251 90 g x Dyreknogler x
TK 754 20 g 10-15 ml x Mellemhånd/fod  
TK 782 5 g Få ml x
TK konklusion x 115 g 15 ml x Voksen/næsten voksen Hånd/fod

YL 713 15 g 5-10 ml x
YL 731 8 g 5-10 ml x
YL konklusion 23 g 15 ml x ?

TIL MW: Illustrationen bringes over helt opslag over flere sider!
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streger. Endvidere er placeringen af de bestemte barnegrave interessant, idet fire børn under 6 år fra
grav HH, FX, FY og FZ ligger samlet. Nær disse ligger endvidere grav JF, som formentlig også er et
barn. Dertil kommer nogle yngre individer (grav KK og JH) med aldre omkring 10 år og måske ældre,
som også ligger i denne gruppe. Disse grave tilhører, som det skal ses i afsnit 4.1.6.9, alle den formo-
dede sydgruppe.
Relativt simple beregninger kan benyttes til at vurdere størrelsen af den ”levende befolkning”, dvs.

det antal mennesker som i gennemsnit har ”produceret” brandgravene. Hvis man antager en funk-
tionsperiode16 for gravpladsen på 100 år, en middellevetid på mellem 30 og 40 år (den lave middelle-
vetid skyldes, at man skal medindregne børnedødsfaldene), så svarer det til, at der i gennemsnit for et
givet år har gået mellem 13 og 18 levende mennesker rundt17. Såfremt funktionsperioden sættes læng-
ere, falder dette antal og vice versa18. Således kan forskellige betragtninger modelleres ind, men under
alle omstændigheder ser man, at den levende befolkning, som har benyttet denne gravplads, ikke har
været stor. Måske kun svarende til et til to gårdsanlæg (fig. 45).

4. Gravplads 
fra bronzealderen
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16. Dvs. den tidsperiode hvorigennem man har anlagt brandgravene.
17. Antallet af grave inkluderer de tre trækulspletter. Fratrækkes disse vil resultatet blive en levende befolkning på i gennem-
snit 13 til 17 personer. 
18. Modellen kan ses i Lynnerup & Boldsen 2008:301.

Antal 
grave

Funktions
periode

Estimeret 
levetid

Antal 
”levende”

44 100 30 13
44 100 40 18
44 200 30 7
44 200 40 9

4.1.5.3.  DEMOGRAFI

På baggrund af de antropologiske analyser kan der forsøgsvis udskilles en sydlig gruppe med alle de
påviste barnegrave, samt den ene (formentlige) kvinde, og en nordlig gruppering med unge og voksne.
Det skal dog bemærkes, at den sydlige gruppering også rummer voksne mænd. En tanke kan være, at
den nordlige gruppering er forbeholdt særlige mænd (og drenge), men ikke kvinder, piger eller spæde,
hvorimod den sydlige gruppering er mere ”generel”, med kvinder, børn og mænd. Som det skal ses se-
nere, kan der ved inddragelse af flere faktorer – herunder kønsbestemmelse af flere grave vha. gen-
standsmaterialet – peges på, at tvedelingen af gravpladsen snarere repræsenterer to familier eller
hushold. 

Fig. 45: Sammenhængen mel-
lem antallet af grave og den
levende befolkning ved Kil-
dehuse II. Antallet af grave er
sat til 44 og inkluderer såle-
des de tre trækulspletter. 

Fig. 45: The relationship be-
tween the number of graves
and the living population at
Kildehuse II. The number of
graves is set to 44 and in-

cludes thus the three charcoal
patches.



4.1.6.  SAMMENFATTENDE VURDERING AF GRAVFORMER, 

GRAVGAVER OG ANTROPOLOGI

4.1.6.1.  INDLEDNING

Som det er fremgået af ovenstående gennemgang af gravformer, urner, gravgenstande mv., placerer alle
daterbare grave sig i bronzealderens periode VI. Ser man på gravenes indbyrdes placering, er det be-
mærkelsesværdigt, at der kun er et enkelt overlap, nemlig mellem grav JB og JZ. Gravene respekterer
altså hinanden, hvilket må betyde, at gravene har været markeret på overfladen med sten, småhøje e.l.;
jf. afsnit 4.5. Der er, som det ses af oversigtsplanen på fig. 2, større områder uden grave på alle sider af
gravfeltet, hvorfor det må betragtes som totaludgravet19. At gravene skal ses som en enhed, under-
bygges af de antropologiske analyser, hvor det er fremhævet, at gravfeltet antagelig kan opfattes som
formentlig et par familiers fælles gravplads gennem flere generationer, svarende til seneste del af bron-
zealderen. Forholdene betyder samlet set, at det er muligt at anvende materialet i forbindelse med so-
ciale analyser. 
Når dette er sagt, skal man være opmærksom på den lange række af kildekritiske forhold, som

knytter sig til sådanne analyser og konklusioner uddraget heraf. Det gælder bl.a. de repræsentativi-
tetsproblemer, som generelt knytter sig til et arkæologisk materiale. Tilsvarende kan gravgaver afspejle
mange forskellige betydninger ud over f.eks. status o.l.; betydninger, som ikke umiddelbart kan afko-
des i nutiden (Thrane 1981b:483 ff.; Jensen & Nielsen 1997:32 ff.). Da gravene kronologisk og rum-
ligt har en meget snæver udstrækning, synes kildekritiske forhold betinget heraf at kunne udelades.
Samlet set anlægges på denne baggrund et positivt syn på materialets udsagnsværdi mht. sociale ana-
lyser.20 Det skal endelig bemærkes, at der også inddrages statistiske behandlinger af materialet, på trods
af at det samlede antal grave og i særdeleshed undergrupperne heri ikke er stort nok til en stringent vur-
dering af validiteten. Analyserne skal derfor betragtes som en påpegning af nogle tendenser, der kan
have gyldighed lokalt. Resultaterne kan forhåbentlig være til inspiration i forbindelse med analyser af
større sammenfattende studier af yngre bronzealders grave.
I det følgende vil en række forhold blive gennemgået med henblik på en vurdering af variationer

betinget af køn, alder og social status; de forhold, som materialet umiddelbart synes at kunne belyse.
Analyserne vil i første omgang behandle alle gravene under ét. Dernæst vurderes forholdene indenfor
de mulige familiegrupper, som er opstillet i afsnit 4.1.6.9, og endelig gives en komparativ analyse af de
mulige familiegrupper. 

4 .1 .6 .2 .  KØNSRELATEREDE TRÆK

Kun to graves knoglemateriale er kønsbestemt antropologisk, nemlig grav HJ og KJ, der er bestemt
til at være hhv. formentlig kvinde og formentlig mand. Grav GO og HA må qua tilstedeværet af wen-
delringe opfattes som kvindegrave, mens grav KK med indholdet af toiletudstyr må opfattes som en
mandsgrav. Endelig skal grav JH med sit komplekse, sammensatte smykke, x200, mest sandsynligt
opfattes som en kvindegrav. Antallet af kønsbestemte grave er – selv hvis de mere usikkert gen-
standsbestemte grave inddrages – altså ikke stort, og det er derfor så godt som umuligt at uddrage va-
lide informationer på den baggrund. Forsøges de kønsbestemte grave trods dette oplistet skematisk,

19. At grave kan være bortpløjet eller på anden vis fjernet, er et generelt vilkår i arkæologien, som kan have konsekvens for
de følgende analyser, men som det ikke er muligt at tage højde for.
20. Det er i disse analyser f.eks. ikke muligt at tage højde for, om familiegruppens variationer mellem gravenes statusniveau
er udtryk for, at de efterlevende har markeret status forskelligt i døden (men at alle var lige i levende live), eller er udtryk for,
at der reelt har været ”rige” og ”fattige” i familien i levende live?

4. Gravplads 
fra bronzealderen
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ses da heller ingen sikre forskelle betinget af køn (fig. 46). En tendens ses dog i, at tre af de fire kvin-
degrave indeholder en bronzenål, mens dette ikke forekommer i de to mandsgrave.

4.1.6.3.  ALDERSGRUPPERINGER OG AOT

De 44 grave – herunder de tre trækulspletter – kan på baggrund af de antropologiske analyser indde-
les i alderskategorier. I det følgende benyttes grupperne: 

ældre: over 40 år 
voksen: mellem 18 og 40 år
ung/voksen: 16-18 år
teenager: 10-16 år
barn: 6-10 år (gruppen er ikke repræsenteret i materialet)
lille barn: 1-6 år
spædbarn/lille barn: 0-2 år
ikke aldersbestemt.

Grupperne er konstrueret under forsøgsvis hensyntagen til fortidens demografi, herunder lavere gen-
nemsnitslevealder. Der er selvsagt tale om absolut arbitrære grupperinger, og grænserne mellem grup-
perne er, bl.a. pga. usikkerhederne i de antropologiske analyser, flydende. Under alle omstændigheder
kan grupperingerne betragtes som et arbejdsredskab, der gør det muligt at se nogle linjer i materialet.
Fordelingen af skeletmaterialet på aldersgrupperne ses i fig. 47. Heraf fremgår, at materialet fra 10

grave, svarende til knap en fjerdedel af samtlige, ikke kunne aldersbestemmes. Grupperne voksen og
ung/voksen indeholder hhv. 10 og 11 grave, svarende til samlet knap halvdelen af samtlige. Det be-
mærkes også, at antallet af små børn og spædbørn med samlet seks individer er relativt højt i forhold
til normen på de forhistoriske gravfelter (Hedelin, Holck & Iregren 2008:401 ff.). At der, som det skal
behandles senere, endvidere ses en tendens til, at børn og unge ligger i grupper, kan pege på, at særlige
områder af gravpladsen har været tilegnet børnene. En sådan fundsituation er usædvanlig, og f.eks. ken-
des egentlige gravpladsområder til børn ikke fra Danmark. Derimod ses noget sådant på Øland og
nogle af de store nordtyske urnegravpladser fra yngre bronze- og ældre jernalder (Hingst, Hummel
& Schutkowski 1990:184 ff.; Beilke-Voigt 2004:280 ff.). 
I fig. 48 er aldersgrupperne sammenholdt med gravenes AOT-værdi. AOT er en forkortelse af

Antal OldsagsTyper – en kvantitativ metode til vurdering af sociale skel i et arkæologisk materiale
(Hedeager 1992:103 ff.). Da der er store usikkerheder vedr. kontekst og fossilets tolkning som grav-
gave eller ej, jf. afsnit 4.1.4.3., er vættelyset tilhørende grav JB eller JZ udeladt af analyserne. Disse
anlæg har hhv. AOT-værdi 0 og 1. En evt. urne er heller ikke medtaget i AOT-analysen. Årsagen er,
at urnen betragtes som en beholder på linje med en organisk beholder i en benhobgrav eller hullet til
en brandpletgrav. Derimod indgår de fint ornamenterede urner som et parameter i vurderingen af den
gravlagtes status i nedenstående kvalitative vurdering af gravenes indhold. I AOT –analysen er heller
ikke inddraget keramik, keramiklåg, makrofossiler, trækul, ubearbejdede dyre- eller menneskeknog-
ler og flintafslag. For en god ordens skyld skal det nævnes, at hvis der optræder forskellige nåletyper
i samme grav, tæller disse kun som én i AOT-analysen.
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A-nr Køn Gravtype Urnetype Bronzegenstand AOT Knogleelementer Knoglevægt (g) Dyreknogler Makrofossil
GO kvinde? (genstandsbestemt) urnebrandgrube E wendelring, nål m. profileret hoved 2 overkæbe 530 x draphavre, byg, rødder/knopper/frø
HA kvinde? (genstandsbestemt) urnebrandgrube E wendelring, nålefragment? 2 lårben, kranie, kæbe, tand 430 draphavre
HJ kvinde? (antropol. bestemt) urnebrandgrube A nålefragment? 1 lægben, ribben, kranie 627 x
JH kvinde? (genstandsbestemt) brandplet to ringe, kæde (bronze og jern) 3 tand 73

x (dyr/human)
byg

KJ mand (antropol. bestemt) brandplet 0 overarm, skulder, hals, kranie 686 x korn/frø
KK mand? (genstandsbestemt) urnebrandgrube A armbånd?, øreske 3 hånd/fod 135 x

Fig. 46: Antroplogisk be-
stemte grave fra Kildehuse II. 
Fig. 46: Anthropologically

identified graves from Kilde-
huse II.
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Aldersgruppe Antal A-nr
Ældre 1 JE
Voksen 10 OL (8429), GJ, GO, HA, HB, HJ, KG, KJ, KL*, OG**
Ung/voksen 11 NX (8429), HF, HG, HT, JA, JD, JG, JK, JZ, KF, TK
Teenager 4 HD, JC, JH, KK***
Barn 0
Lille barn 3 FY, FX, KH
Spædbarn/lille barn 3 FZ, GO**, HH
Ikke aldersbestemt 10 OL (8429), PC (8429), FU, FW, GL, HK, JB, JF, TJ, YL

42

A-nr Antropologi_hovedgruppe AOT
JE Ældre 2

KJ Voksen, mand? 0
OG Voksen 0
KG Voksen 0
GJ Voksen 0
HJ Voksen, kvinde? 1
HB Voksen 1
OL/8429 Voksen 1
KL Voksen/gammel 2
GO Voksen, kvinde?, spædbarn/lille barn 2
HA Voksen, kvinde? 2

TK Ung/voksen 0
KF Ung/voksen 0
JD Ung/voksen 0
HG Ung/voksen 0
JZ Ung/voksen 1
JK Ung/voksen 1
JA Ung/voksen 1
HF Ung/voksen 1
NX/8429 Ung/voksen 1
HT Ung/voksen 2
JG Ung/voksen 3

JC Teenager 0
HD Teenager 1
JH Teenager 2
KK Teenager, mand 3

KH Lille barn 0
FX Lille barn 0
FY Lille barn 2

HH Spædbarn/lille barn 0
FZ Spædbarn/lille barn 1

YL Ikke aldersbestemt 0
TJ Ikke aldersbestemt 0
JF Ikke aldersbestemt 0
JB Ikke aldersbestemt 0
FW Ikke aldersbestemt 0
FU Ikke aldersbestemt 0
GL Ikke aldersbestemt 0
OM/8429 Ikke aldersbestemt 0
PC/8429 Ikke aldersbestemt 0
HK Ikke aldersbestemt 1

AOT 0 AOT 1 AOT 2 AOT 3 Total
Ældre 1 1

Voksen 4 3 3 10

Ung/voksen 4 5 1 1 11

Teenager 1 1 1 1 4

Lille barn 2 1 3

Spædbarn/lille barn 1 1 2

Ikke aldersbestemt 9 1 10

Total 21 11 7 2 41

Fig. 47: Antal individer indenfor aldersgrupperne ved Kildehuse II. *: grav KL er
enten voksen eller gammel. **: grav GO optræder både under voksen (den formo-
dede moder) og under spædbarn/lille barn (det formodede spædbarn). ***: grav KK
er enten voksen eller teenager. Pga. den mulige dobbeltgrav, GO, er det totale antal
individer 42.
Fig. 47: Number of individuals within the various age categories at Kildehuse II. *:
grave KL is either adult or old. **: grave GO occurs in both adults (the presumed
mother) and in infants/little child (the presumed infant). ***: grave KK is either
adult or teenager. Because of the possible twin-grave, GO, the total number of indi-
viduals is 42.

Fig. 48: Sammenhængen mellem aldersgruppe og AOT ved Kildehuse II. Den mulige
dobbeltgrav, GO, tæller her udelukkende som voksen. 
Fig. 48: Relationship between age group and AOT (number of types of artefacts) at
Kildehuse II. The possible twin-grave, GO, is only numbered as adult.



21 grave, svarende til ca. halvdelen af samtlige, har en AOT-værdi på 0. Gravene fordeler sig jævnt
mellem de forskellige aldersgrupper og udgør generelt mellem 25 % og 66 % af samtlige grave i hver
aldersgruppe. Grave med AOT-værdi 0 er ikke overraskende næsten enerådende i gruppen af grave,
som ikke kan aldersbestemmes. Der ses her en helt åbenlys sammenhæng mellem bevaringsgrad og ud-
sagnsværdi. 11 anlæg har en AOT-værdi på 1. Også disse fordeler sig jævnt på aldersgrupperne og
udgør mellem 25 % og 50 % af samtlige grave inden for hver gruppe. Grave med AOT-værdien 2 op-
træder i syv tilfælde, og findes ikke blandt de ikke aldersbestemte grave og gruppen med spædbarn/lille
barn. Tre grave med denne AOT-værdi placerer sig i gruppen voksen, mens der i hver af de fire sidste
grupper optræder et enkelt eksemplar. To grave har en AOT-værdi på 3; én i gruppen ung/voksen og
én i gruppen teenager. 

4 .1 .6 .4 .  KVALITATIV VURDERING AF GENSTANDSINVENTARET

En mere kvalitativ vurdering af, hvilke grave der er rige eller ej, opnås ved at kigge på de egentlige
genstande og ikke blot antallet af genstandstyper. De to grave med AOT-værdi 3 er hhv. grav JG i
gruppen ung/voksen og grav KK i gruppen teenager. JG indeholder en bronzenål, en bennål og en
lille jernring og er placeret i en uornamenteret, enleddet urne. Graven synes altså ikke reelt at markere
sig som særligt rig. Grav KK, der er bestemt som mand tilhørende teenager-gruppen, indeholder et
bronzearmbånd, dele af toiletudstyr – en øreske – samt en amulet i form af en ørneklo med gennem-
boring. Urnen er et ornamenteret, enleddet kar. Denne grav synes altså i højere grad at være relativt
veludstyret og samtidig – i form af ørnekloen – at have nogle særlige elementer tilknyttet (Runge 2008). 
Blandt de øvrige grave fremstår enkelte som mere veludrustede end andre: fra gruppen voksen kan

gravene GO og HA med AOT-værdien 2 fremhæves. De to grave ligger begge umiddelbart syd for den
nordlige gravhøj og med en indbyrdes afstand af ca. 9 m. Begge indeholder en nål og en wendelring
og pga. wendelringene formodes begge at være kvindegrave. I grav GO fremkom endvidere knogler
fra et spædbarn og det er således muligt, at vi her står overfor en dobbeltgrav, måske mor og barn er
omkommet under fødslen?21 Urnerne er i begge grave toleddede med høj hals. 
En anden usædvanlig grav er grav JH fra gruppen teenager. Også denne har AOT-værdien 2 og in-

deholdt to bronzeringe samt det meget komplekse smykkesæt med bronze- og jernringe mv. Graven
er formentlig en brandplet.
Gravene med AOT-værdien 1 indeholder alle en bronzenål.

4.1.6.5.  URNER OG DEPONEREDE KNOGLEMÆNGDER

Som de eneste er urnerne fra grav FZ, HD, JB og KK ornamenterede. FZ er fra gruppen spædbarn/lille
barn, HD og KK fra teenager-gruppen og JB er ikke aldersbestemt. Der fremstår på denne baggrund
en tendens mod, at de ornamenterede urner tilknyttes børn og unge, men det skal kraftigt understre-
ges, at der statistisk set er tale om et meget lille materiale. 

21. Det er af antropologer påpeget, at liget af småbørn brænder dårligere end voksne indidvider, og at man derfor kan fore-
stille sig, at man af rent praktiske grunde har brændt et lille barn sammen med en voksen. Dvs., at det ikke med sikkerhed
kan siges, at der er en familiemæssig relation mellem barn og voksen (Hedelin, Holck & Iregren 2008:402). Der er dog samti-
dig enighed om, at sandsynligheden, for at der er tale om familiemæssige bånd mellem voksen og barn, er relativt stor, i til-
fælde hvor der er tale om en kvinde og et spædbarn. Død i forbindelse med fødsler har historisk set været et stort problem
(Petersen 2008:313 ff.). Man kan i øvrigt påpege, at, da grav GO er en dobbeltgrav, bør AOT-værdien deles med to. Selvom
også helt små børn kan have fået medgivet gravgaver i yngre bronzealder (Hornstrup 1999:117 ff.), er AOT-værdien dog i det
konkrete tilfælde udelukkende vurderet til at være knyttet til det voksne individ. Det skyldes bl.a., at genstandene i grav GO
er af så store dimensioner, at de mest oplagt tilhører moderen.

4. Gravplads 
fra bronzealderen

68



De fire ornamenterede urner placerer sig mht. AOT-værdi med et eksemplar med værdien 3, to ek-
semplarer med værdien 1 og et eksemplar med værdien 0 og der synes således ikke at være nogen sam-
menhæng mellem de to faktorer. Ej heller synes der at være en sammenhæng mellem AOT-værdi og
urnetype. Således placerer de – i vores øjne – mere fint udførte kar, som J. Jensens type E og G, sig vil-
kårligt i forhold til AOT-værdier, og de to grave med den højeste AOT-værdi, 3, har begge en urne af
type A, altså de formmæssigt mere simple typer. 
Kun for en mindre del af urnerne kan der gives et præcist højdemål. For størstepartens vedkom-

mende må man nøjes med en mindsteangivelse. Målene er opstillet i fig. 49 og her sammenholdt med
aldersbestemmelserne. Pga. materialets fragmentariske tilstand og statistisk lille antal er det vanskeligt
at sige noget sikkert om sammenhængen mellem alder og urnestørrelser. Der kan dog spores en ten-
dens til, at urnerne bliver større, når alderen bliver højere. Forholdet skal måske forklares rent kon -
kret med, at der vil være større knoglemængder fra voksne individer i forhold til mængden fra børn
og unge. En anden årsag kan være sociale forhold; altså at man markerer alderen ved bl.a. urnens ud-
seende og størrelse (Hedelin, Holck & Iregren 2008; Magnell 2008:142 ff.). Der synes ikke at være
nogen sammenhæng mellem urnetype og alder; i dette tilfælde dominerer de enledede kar, Jørgen Jen-
sens type A, simpelthen for kraftigt.
Hvis den mulige sammenhæng mellem alder og størrelse af urne er betinget af forskellen i knogle-

mængde mellem børn og voksne, kan forholdet evt. også aflæses i variationer i knoglemængden. I fig.
50 er sammenhængen mellem aldersgrupper og en gennemsnitsvægt af knogleindholdet opstillet. Det
fremgår heraf, at der reelt er en forskel fra grupperne voksen/ung, voksen og gammel over for grup-
perne teenager, lille barn og spædbarn/lille barn. Således ligger alle tre førstnævnte grupper med vægt-
angivelser over 300 g per grav, mens de sidste tre gruppers vægtangivelser ligger mellem 87 og 221 g.
En anden eller supplerende forklaring på variationerne i knoglemængder kan være, at variationerne af-
spejler statusforskelle. Således har enkelte arkæologer peget på, at udsorteringen af knogler fra ligbå-
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A-nr Antropologi hovedgruppe Urnehøjde (cm)

JE Ældre 18

OG Voksen 9+

HJ Voksen, kvinde? 17+

KL Voksen/gammel 20

HB Voksen 24

HA Voksen, kvinde? 26

JA Ung/voksen 16

JZ Ung/voksen 17

HG Ung/voksen 19+

JG Ung/voksen 20+

HT Ung/voksen 22 + få cm

JC Teenager 6+

HD Teenager 10+

KK Teenager, mand 17

FY Lille barn 12+

FX Lille barn 13

FZ Spædbarn/lille barn 15+

JB Ikke aldersbestemt 10+

HK Ikke aldersbestemt 12+

4. Gravplads 
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Fig. 49: Sammenhængen mellem aldersgruppe
og højden af urner ved Kildehuse II. Kun
grave, hvor urnens højde har kunnet måles, er
medtaget. Tal efterfulgt af et ”+” angiver, at der
er tale om en minimumshøjde. Den mulige
dobbeltgrav, GO, tæller her udelukkende som
voksen.
Fig. 49: Relationship between age group and
height of urns at Kildehuse II. Only graves
where the height of the urn could be measured
is included. Numbers followed by a “+” indi-
cates a minimum height. The possible twin-
grave, GO, is only numbered as adult.
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let kan være et tidskrævende og kompliceret arbejde, og denne arbejdsindsats repræsenterer en sta-
tusmarkering. Denne form for statusmarkering menes endog at kunne overgå den status, som de med-
givne gravgaver giver eller i hvert fald give en anden vinkel herpå (Kaliff 1997:92; McKinley 1997:142;
Arcini & Svanberg 2005:322). Det er muligt, at den mængde af ben fra afdøde, som medgives i graven,
kan afspejle en form for ritualer, men forholdet skyldes sandsynligvis ikke, at det har været specielt van-
skeligt eller tidskrævende at udsortere de brændte ben fra ligbålet. Således har museumsinspektør Mo-
gens Bo Henriksen ved eksperimenter påvist, at ligbålsrester som trækul o.l. lette materialer blot viftes
eller pustes væk, hvorefter de tungere dele, som f.eks. knogler, vil ligge tilbage, lige til at samle op.
Metoden med sortering ved at vifte eller puste har fortidens mennesker også kendt fra f.eks. sortering
af kornkerner og aks. Det skal samtidig bemærkes, at i forbindelse med Mogens Bo Henriksens om-
fattende analyser af jernalderens brandgrave, primært fra Fyn, men også andre dele af Sydskandina-
vien, er der ikke fremkommet nogen entydig sammenhæng mellem knoglemængde og status.
Henriksen påpeger dog, at der kan være regionalt såvel som kronologisk betingede variationer (Mo-
gens Bo Henriksen:mundtlig meddelelse). 
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Fig. 50: Den gennemsnitlige
vægt af knogler i gravene in-
denfor aldersgrupperne ved
Kildehuse II. Den mulige

dobbeltgrav, GO, tæller her
udelukkende som voksen. 
Fig. 50: The average weight
of bones in the graves within

the various age groups at
Kildehuse II. The possible
twin-grave, GO, is only

numbered as adult.

Fig. 51: Sammenhængen mel-
lem den gennemsnitlige
knoglevægt i AOT-grup-

perne og AOT-værdien ved
Kildehuse II.  

Fig. 51: Relationship between
the average weight of bones
in the groups of AOT and

the AOT value at Kildehuse
II.
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Fra Kildehuse II ses der faktisk en sammenhæng mellem et gennemsnit af knoglemængden inden
for AOT-grupperne og AOT-værdien (fig. 51). Således stiger den gennemsnitlige knoglevægt fra AOT-
værdien 0 til 3 jævnt og er 163 g ved AOT 0, 400 g ved AOT 1, 420 g ved AOT 2 og 563 g ved AOT
3. Som nævnt er materialet dog ikke statistisk set stort nok til at drage vidtgående konklusioner, lige-
som det er givet, at forholdet også kan have en sammenhæng med, at grave med en høj AOT-værdi er
bedre bevaret end grave med en lavere AOT-værdi. 

4 .1 .6 .6 .  MEDGIVNE KNOGLEELEMENTER

A-nr Aldersgruppe Knogleelementer
JE Gammel Korsben, kranie, kæbe
GJ Voksen Albueben, ribben, mellemfod
HA Voksen Lårben, kranie, kæbe, tand
HB Voksen Lår-, skinne- og lægben, ribben, kæbe
HJ Voksen Lægben, ribben, kranie
KG Voksen Overarm, lårben, skinneben, hals, kranie
KJ Voksen Overarm, skulder, hals, kranie
OG Voksen Overarm, skinneben, knæskal, hånd, kranie
OL (8429) Voksen Kæbe, lænde-/brysthvirvler, halshvirvel, kranie, albueben, lemmeknogler
GO Voksen,spædbarn/lille barn Overkæbe
KL Voksen/gammel Lårben, knæskal, hånd/fod, kæbe
HF Ung/voksen Kranie
HG Ung/voksen Spoleben
HT Ung/voksen Rørknogler, lægben, fod, kranie, kæbe
JA Ung/voksen Kranie
JD Ung/voksen Hånd, kæbe
JG Ung/voksen Overam, lårben, skulder, spoleben, hånd, kranie, kæbe
JK Ung/voksen Spoleben, bækken, ribben, hånd/fod?, hals, kæbe
JZ Ung/voksen Fod
KF Ung/voksen Kranie
TK Ung/voksen Hånd/fod
NX (8429) Ung/voksen Kranie, lemmeknogler, kæbe (menneske/dyr)
HD Teenager Hånd/fod?
JC Teenager Overarm, hånd, kæbe
JH Teenager Tand
KK Teenager Hånd/fod
FX Lille barn Hvirvel, ribben, tand
FY Lille barn Kranie, kæbe, tand
KH Lille barn Ribben, rørknogle og kranie
FZ Spædbarn/lille barn Rørknogler, hvirvel, hånd, kranie, kæbe, tand
HH Spædbarn/lille barn Kranie
FU Ikke aldersbestemt Små fragmenter (menneske- eller dyreknogler)
FW Ikke aldersbestemt Små fragmenter (menneske- eller dyreknogler)
GL Ikke aldersbestemt Små fragmenter (menneske- eller dyreknogler)
HK Ikke aldersbestemt Små fragmenter (menneske- eller dyreknogler)
JB Ikke aldersbestemt Små fragmenter (menneske- eller dyreknogler)
JF Ikke aldersbestemt Små fragmenter (menneske- eller dyreknogler)
TJ Ikke aldersbestemt Små fragmenter (menneske- eller dyreknogler)
YL Ikke aldersbestemt Små fragmenter (menneske- eller dyreknogler)
OM (8429) Ikke aldersbestemt Små fragmenter (menneske- eller dyreknogler)
PC (8429) Ikke aldersbestemt Små fragmenter (menneske- eller dyreknogler)

Fig. 52: Sammenhængen mel-
lem alder og deponerede
knogleelementer ved Kilde-
huse II. Den mulige dobbelt-
grav, GO, tæller her
udelukkende som voksen.
Fig. 52: Relationship between
age and bone elements de-
posited at Kildehuse II. The
possible twin-grave, GO, is
only numbered as adult.
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Gammel Voksen Ung/voksen Teenager Lille barn Spædbarn/lille barn Ikke aldersbestemt Total

Benhob 1 2 1 4
Brandplet 1 2 1 1 1 3 9
Urnebrandgrube 1 6 7 3 2 1 3 23
Urnegrav 2 3 5

41

AOT 0 AOT 1 AOT 2 AOT 3 Total 

Benhob 4 4
Brandplet 6 2 1 9
Urnebrandgrube 6 9 6 2 23
Urnegrav 5 5
Trækulsplet 3 3

24 11 7 2 44

Fig. 53: Sammenhængen mel-
lem gravform og alder ved
Kildehuse II. Den mulige

dobbeltgrav, GO, tæller her
udelukkende som voksen. 

Fig. 53: Relationship between
grave form and age at Kilde-
huse II. The possible twin-

grave, GO, is only numbered
as adult.

Fig. 54: Sammenhængen mel-
lem gravform og AOT ved

Kildehuse II. 
Fig. 54: Relationship between

grave form and AOT at
Kildehuse II.

Aldersbestemmelse af de meget fragmentariske brandgravsmaterialer baseres i høj grad på tænder og
kraniedele, ledender mv. Knogledele fra småbørn og ældre mennesker er generelt svagere og dermed
lettere forgængelige end knogledele fra unge og voksne individer. Tænder og tandemalje er generelt det
kraftigste knoglemateriale. Sammenholdes disse faktorer, er det klart, at det for aldersbestemte skeletter
typisk vil være tænder og kraniedele, som er til stede. Det er samtidig oplagt, at andre knogleelemen-
ter end tænder og kraniedele hyppigere vil være repræsenteret ved unge eller voksne individer end ved
børn. Forholdene medfører, at en vurdering af, om der er en sammenhæng mellem alder og hvilke
knogleelementer, som deponeres i graven, er behæftet med en række kildekritiske forbehold (Hede-
lin, Holck & Iregren 2008; Lynnerup et al. 2008; Magnell 2008:142 ff.).
Skal forsøget alligevel gøres, synes der, som det fremgår af fig. 52, at være en tendens til, at spæd-

børn og små børn kun er repræsenteret ved kraniedele og tænder, mens ældre individer desuden er re-
præsenteret ved lemmeknogler. 
Der ses ingen sammenhæng mellem AOT og udvalg af knogleelementer.

4.1.6.7.  GRAVFORM 

Urnebrandgruberne dominerer meget kraftigt antalsmæssigt generelt såvel som inden for de enkelte
aldersgrupper. Brandpletgravene placerer sig jævnt over alle aldersgrupper med undtagelse af gruppen
gammel, der som nævnt kun indeholdt en enkelt grav, en urnebrandgrube. De to urnegrave, som kan
aldersbestemmes, tilhører gruppen voksne, mens de tre benhobgrave, som kan aldersbestemmes, for-
deler sig med to i gruppen voksen/ung og en i gruppen voksen (fig. 53).
Gravene med AOT-værdi 1, 2 eller 3 er så godt som alle urnebrandgruber. Undtagelserne er en

brandplet med AOT-værdi 2 og to brandpletter med AOT-værdi 1. Alle benhobgrave og alle urnegrave
– samt mindre overraskende trækulspletterne – har en AOT-værdi på 0. Også blandt gravene med
AOT-værdien 0 optræder gravpladsens dominerende gravform, urnebrandgruben, dog i et ganske højt
antal (fig. 54). En sammenhæng mellem gravform og status er erkendt i andre sammenhænge; bl.a. er
det påpeget, at der i det fynske gravmateriale fra jernalderen synes at være en tendens til, at urne-
brandgruber er rigere udstyret end andre gravformer. Et forhold der dog også kan hænge sammen
med, at denne gravform ofte opviser bedre bevaringsforhold end andre gravtyper (Henriksen
2009:322).



Alder AOT
Alder - Høj AOT først fra teenagealder
AOT Høj AOT først fra teenagealder -
Ornamenterede urner Kun ved børn og teenagere Nej
Urnestørrelser Urner større med alder Nej
Urnetype Nej Nej
Knoglemængde (vægt) Større med alder Mængder stiger, når AOT stiger

Spædbørn/små børn kun kranie og 
tænder.
Voksne og ældre flere skeletdele

Gravform Nej Benhob og urnegrav kun ved AOT 0

Knogleelementer Nej

4.1.6.8.  SAMLET VURDERING AF DE INDIVIDBASEREDE TRÆK 

I GRAVGAVER, GRAVFORMER OG ANTROPOLOGI

Som det vil fremgå i det følgende, er der flere forhold, som peger på, at den samlede mængde grave re-
præsenterer et par familiers døde gennem generationer. Før vi kigger på gravene i dette perspektiv, vil
det dog være hensigtsmæssigt at se på de alders- og kønsmæssige samt sociale forhold vedr. popula-
tionen ved Kildehuse II under ét (fig. 55):
Børnene har ikke markeret sig mht. status; dette synes overvejende at tilkomme den voksne del af

befolkningen – med teenageren i grav KK som en undtagelse. Med de generelt få statusindikatorer, som
gravpladsen opviser, skal dette udsagn dog ikke overfortolkes. Børnene skiller sig også ud ved at være
eneste aldersgruppe, hvor urnen kan være ornamenteret. Endvidere er der muligvis en tendens til, at
det kun er et mindre udvalg af knogledele, som nedlægges i barnegrave, mens variationen er større for
grave med voksne individer. Knoglemængden stiger med alderen såvel som med en øget status. For-
holdet er en logisk konsekvens af, at status primært hænger sammen med de ældre aldersgrupper. En-
delig kan gravformen have en betydning i forhold til status; således har benhob- og urnegrave (samt
trækulspletter) udelukkende AOT-værdien 0.
Hornstrup har påpeget, at markeringen i gravene af status og individualitet er nedtonet i yngre

bronzealder i forhold til ældre bronzealder. I yngre bronzealder markeres således kun ganske få so-
ciale forskelle, primært knyttet til alder og køn (Hornstrup et al. 2005:130). Muligvis er disse forhold
udtryk for, at social status var tilknyttet familien, slægten eller fællesskabet i højere grad end indivi-
det (Hornstrup 1999:124, 131; Jensen 2002:385). Bortset fra at de kønsspecifikke variationer som følge
af et begrænset materiale kun træder meget forsigtigt frem, må materialet fra Kildehuse II siges at
stemme fint overens med disse udsagn.
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4.1.6.9.  UDSKILLELSE OG BESKRIVELSE AF FAMILIEGRUPPER

Sammenholdes ovenstående analyser af gravformer, urnetyper, genstandsinventar, antropologi mv.
med den rumlige fordeling af gravene, anes der en opdeling i en nordlig og en sydlig gruppe, koncen-
treret mod hver sin gravhøj (fig. 56). De fire grave nord for den nordlige høj og de tre grave syd for
den sydlige høj skal med den bemærkelsesværdige fysiske placering in mente muligvis betragtes som
særlige grupper. I det følgende er de dog inddraget i hver sin af de to hovedgrupper.
Statistiske analyser af det antropologiske materiale sandsynliggør, at de 41 brandgrave og tre træk-

ulspletter antagelig repræsenterer en ”levende befolkning” på mellem 7 og 18 individer afhængig af
gravpladsens funktionsperiode og befolkningens middellevealder. Hertil skal selvsagt lægges et ukendt
antal grave, som ikke er bevaret eller genfundet, eller som kan være placeret udenfor gravpladsen. Sam-
menholdt med den følgende beskrivelse af gravenes rumlige placering, mindre variationer mht. an-

Fig. 55: Samlet fremstilling af
sammenhængen mellem på
den ene side alder og AOT
og på den anden side forskel-
lige variabler. ”Nej” betyder,
at der ikke er en sammen-
hæng mellem elementerne.
Den mulige dobbeltgrav,
GO, tæller her udelukkende
som voksen.
Fig. 55: Overview of the rela-
tionship between, on the one
hand, age and AOT and on
the other various other vari-
ables. “Nej” (“no”) means
that there is no relationship
between the elements. The
possible twin-grave, GO, is
only numbered as adult.
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22. Den mulige sjette barnegrav er grav JF.

vendelse af gravformer, urnetyper og statusmarkører, synes det sandsynligt, at gravpladsen repræsen-
terer to gårdsanlæg, hhv. nord- og sydgruppen. I hver gruppe er der en jævn fordeling af individer fra
forskellige aldersgrupper, hvilket understreger, at hver gruppe afspejler et hushold (gennem genera-
tioner). 
Den nordlige gruppe udgøres af i alt 19 grave, der pga. dobbeltgraven, GO, indeholder minimum

20 individer. Den sydlige gruppe udgøres af 25 grave. Adskillelsen af de to grupper skal formentlig sæt-
tes omtrent midt mellem de to gravhøje gennem et område uden eller med kun ganske få grave (jf. fig.
56). Nordgruppens mulige dobbeltgrav, grav GO, repræsenterer en voksen kvinde og muligvis et
spædbarn/lille barn. Dette kan opfattes som, at mor og barn er døde i forbindelse med fødsel.
Den nordlige gruppes grave består af et muligt spædbarn (fra grav GO), to teenagere og ti indivi-

der indenfor grupperne ung eller voksen. Den sydlige gruppe består af fem til seks børn22, to teen-
agere, 11 individer indenfor grupperne ung eller voksen samt et gammelt individ (fig. 57 og 58). 
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Fig. 56: The organisation of

the cemetery. 
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Fig. 57: Aldersfordelingerne
indenfor nord- og sydgrup-
pen.
Fig 57: Age distribution
within the North and South
groups. 

Fig. 58: Den rumlige forde-
ling af de aldersbestemte
grave ved Kildehuse II. 
Tegning: Allan Larsen.
Fig. 58: The spatial distribu-
tion of the gender-determi-
ned graves at Kildehuse II.
Drawing: Allan Larsen.
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Fig. 60: The AOT values of
the graves. Spatial distribu-
tion. Drawing: Allan Larsen.
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I sydgruppen ses der, som omtalt i det antropologiske afsnit, en klumpning af småbørns- og spæd-
børnsgravene i gravgruppens sydvestlige del. I sydgruppen optræder endvidere en mulig kombina-
tion af mor og spædbarn i de nærtliggende nabograve HH og HJ. Klumpningen af barnegravene kan
tages som udtryk for, at et særligt område af gravpladsen har været tilegnet småbørnene; en demogra-
fisk gruppe, som ellers ofte er fraværende eller underrepræsenteret på de arkæologisk undersøgte grav-
pladser. 
I nordgruppen har to individer AOT-værdien 2, syv individer har AOT-værdien 1, mens de reste-

rende 10 har AOT-værdien 0. I sydgruppen har to individer AOT-værdien 3, fem individer har AOT-
værdien 2 og fire individer har AOT-værdien 1. De resterende 14 grave har AOT-værdien 0 (fig. 59 og
60). Som tidligere nævnt giver en kvalitativ vurdering af gravenes genstandsinventar et mere nuance-
ret billede af statusforskellene. På denne vis fremstår grav GO og HA med deres wendelringe og AOT-
værdi 2, grav KK med AOT-værdi 3 og et særpræget inventar samt grav JH med AOT-værdi 2 og sit
store sammensatte smykke, x200, alle som tilhørende gravpladsens rigeste grave. Grav JG med AOT-
værdi 3 fremstår ved en sådan vurdering som værende et niveau under de foregående. Man kan såle-
des sige, at de to gravgrupper hver indeholder to rige grave. I nordgruppen tilskrives disse – grav GO
og HA – pga. tilstedeværet af wendelringe entydigt den kvindelige sfære. I sydgruppen er grav KK en
mandsgrav, mens grav JH med sit sammensatte smykke mest oplagt tolkes som en kvindegrav. Sam-
let set synes sydgruppen at være den rigeste.
Inden for de to gravgrupper er der en tendens til, at de rigest udstyrede grave knytter sig tæt til grav-

højene. Således er de to grave med wendelringe i nordgruppen placeret ganske nær den nordlige grav-
høj. I den sydlige gruppe er den veludstyrede grav, grav KK, ligeledes placeret umiddelbart op til
gravhøjen, mens de øvrige grave med AOT-værdier over 1 er placeret i en vifte op til 16 m fra højens
nordlige kant. I et 15-20 m bredt bælte i overgangszonen mellem de to grupper ses kun fattigt udsty-
rede grave, primært i form af grave med AOT-værdi 0, men også enkelte grave med AOT-værdi 1. De
isolerede grave hhv. nord for den nordlige høj og syd for den sydlige høj tilhører alle de fattigere ud-
styrede grave med AOT-værdierne 0 eller 1. 
Der ses enkelte forskelle i gravenes udformning og indhold mellem de to grupper. Således optræ-

der trækulspletter kun i nordgruppen, mens benhobgrave kun optræder i sydgruppen (fig. 61 og 62).
Den nordlige gruppe markerer kun status i kvindegrave, mens sydgruppen markerer status ved begge
køn. Endelig optræder de mere komplekse og øjensynligt finere urner, Jørgen Jensens typer E og G,
næsten udelukkende i den nordlige gruppe. Sluttelig kan der, som det skal ses i afsnit 4.5, anes en va-
riation mellem de to grupper mht. gravpladsens øvrige anlæg, og således synes kogegruberækker og
kultanlæg kun at være til stede ved den sydlige gravgruppe.
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Fig. 61: Gravformerne inden-
for nord- og sydgruppen. 
Fig. 61: Grave forms within
the North and South groups.
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Det primære gravområde synes på baggrund af intensiteten af grave at være mellem de to gravhøje
og med en klar tendens til, at hver gruppe orienterer sig mod eller knytter sig til hver sin gravhøj. At
et gravfelt udstråler fra et bestemt landskabeligt og/eller symbolsk fikspunkt, er ikke usædvanligt
(f.eks. Hornstrup 1999:113). I den interne fordeling af gravene, er det bemærkelsesværdigt, at de rigere
grave – sydgruppens grav KK og nordgruppens grav GO og HA – placeres nærmest familiens stam-
fædre i gravhøjene. Modsat er der er tendens til, at de fattigere grave overvejende placeres enten på den
”forkerte” side af gravhøjen eller i stor afstand fra gravhøjene. Betydningen heraf er usikker, men
måske er der tale om personer, der reelt har været placeret perifert i husholdets hierarki; måske en
form for tjenestefolk, udstødte eller andet? Børnene er modsat det normale fundbillede placeret i et
særligt område på en central del af gravfeltet; i hvert fald hvad angår den sydlige gruppe. 
De to gravgrupper synes trods mindre nuancer mht. antal individer og statusindikatorer at udgøre

to ordinære familiehold af ret ensartet karakter (fig. 63). Selvom sydgruppen altså er en smule rigere,
kan man derfor dårligt tale om f.eks. en høvdinge- hhv. en almindelig agrarfamilie. Om der i den le-
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Fig. 62: Den rumlige forde-
ling af gravformerne ved Kil-

dehuse II. 
Tegning: Allan Larsen.

Fig. 62: The spatial distribu-
tion of grave forms at Kilde-

huse II. 
Drawing: Allan Larsen.



vende befolkning har været tale om to tætliggende gårde med fælles regler for bl.a. landbrugsudøvelse,
altså en form for landsbyfællesskab, eller om der er tale om to enkeltgårde, der blot har udnyttet samme
gravområde, er uvist.23 Begge modeller kan genfindes i det sydskandinaviske bopladsmateriale fra
yngre bronzealder (Draiby 1985; Lund 2009:194 ff.). I det konkrete tilfælde kan analyser af landska-
belige skel og ressourceområdets/ressourceområdernes potentialer måske give et kvalificeret svar på
det levende samfunds økonomiske organisation. Spørgsmålet vil blive behandlet i afsnit 4.7.
En organisering af samtidens gravpladser i gravklynger med fundtomme områder imellem kendes

fra det nordtyske område. Hver gravklynge indeholder disse steder mands- og kvindegrave såvel som
børnegrave. Børnegravene kan dog også være placeret i et randområde. Gravklyngerne tolkes her som
familie- eller slægtsgravpladser (Hingst, Hummel & Schutkowski 1990). En tilsvarende struktur anes
også i det jyske område (Hornstrup 1999:124; Hornstrup et al. 2005:131).
Sammenfattende kan det siges, at gravene fra Kildehuse II fint illustrerer de to niveauer i marke-

ring af status i yngre bronzealder: for det første, at status overvejende har været tilknyttet familien
eller slægten. Og for det andet, at der indenfor familien eller slægten vha. forskellige statusmarkører
er signaleret individbaserede forskelle. Sidstnævnte forskelle knytter sig ved Kildehuse II primært til
alder og køn, men altså med varierende udtryk mellem de to grupper. Samtidig antyder placeringen af
familiegravfeltet mod en ældre gravhøj og med den eller de rigeste grave nærmest højen, at familierne
har haft en nær tilknytning til slægtens oprindelse eller slægtens stamfader/-moder. 

4 . 2 .  GRAVHØJE

Af de 41 brandgrave er 34 anlagt i et ca. nord-syd-orienteret bælte mellem to ældre gravhøje (fig. 64).
Fire grave ligger nord for den nordlige høj og tre grave syd for den sydlige høj. Ingen af højene rum-
mer primære begravelser, ligesom der heller ikke med sikkerhed er påvist højfyld ved nogen af an-
læggene. Højene er ikke til stede på det gamle kortmateriale og er heller ikke repræsenteret i
stednavnematerialet.
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23. I dansk arkæologi synes der overordnet at være enighed om, at man kan operere med landsbybegrebet, når der kan ud-
skilles en tætliggende gruppe bestående af mindst tre samtidige og økonomisk selvstændige enheder med landbruget som ho-
vedernæring. Det forudsættes endvidere, at der har været fælles regler for bl.a. landbrugsudøvelsen (Becker 1982:64; J. Jensen
1982:151; Draiby 1985:170 med note 88; Ethelberg 2003:131 ff.). Men der bør måske anlægges et mere nuanceret syn på be-
grebet, og inspiration ville da kunne hentes fra Sverige, hvor denne diskussion er livligere (bl.a. Fallgren 1993). To samtidige
gårde kan betegnes dobbeltgård/togårdsbebyggelse og udgør en overgang mellem enkelt-/enestegård og landsby (Ethelberg
2003:132; Lund 2008). 

Nordgruppe Sydgruppe
Børnegrave 1 5 eller 6
Trækulspletter 3 0
Benhobgrave 0 4
AOT 3 0 2
AOT 2 2 5
Urnetype E 3 1
Urnetype G 1 0
Rigdom tilknyttet kvinder X (grav GO og HA) ? (grav JH)
Rigdom tilknyttet mænd X (grav KK)
Kultanlæg X
Kogegruberækker X

Fig. 63: Sammenstilling af de
væsentligste karakteristika
ved hhv. nord- og sydgrup-
pen.
Fig. 63: Summary of the most
important characteristics of,
respectively, the North and
South groups.
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4.2.1.  DEN NORDLIGE HØJ24

Den nordlige ”gravhøj” er repræsenteret ved en delvist bevaret randstenskæde mod sydøst af ca. 14
store sten med tværmål på mellem 0,4 og 0,75 m og tre randsten af samme dimensioner mod nordøst.
Randstenskæden kan følges over ca. 6 m mod sydøst og over knap 3 m mod nordøst (fig. 65). Tegnes
der en cirkel ud fra dette, opnår højen en anslået diameter på ca. 20 m. Anlægget ligger i et skel, hvil-
ket antagelig er årsag til, at den er bevaret. Fra undergrunden og til nuværende terrænflade er der ca.
80 cm. Der kunne ikke ses nogen lagdeling i de 80 cm, men det er muligt, at det repræsenterer såvel
moderne muldlag som bevaret højfyld og/eller et fossilt muldlag, hvorpå højen er placeret? 

24. Den nordlige høj er undersøgt under journalnummer OBM 8429. Tolkningerne af anlægget baseres på udgraveren, mu-
seumsinspektør Mogens Bo Henriksens, beretning samt efterfølgende samtaler. 
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Tegning: Allan Larsen.
Fig. 64: The various elements
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Drawing: Allan Larsen.
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Centralt i højen ligger anlæg RZ. Anlægget er et ca. 1,8 x 3 m stort område med en koncentration
af trækul. Området blev behandlet som en grav i undersøgelsen, men viste sig blot at udgøre en brændt
plamage i det fossile muldlag. Under muldlaget og på overgangen til undergrunden fandtes mod syd-
vest et lodretstående flintredskab, x65, formentlig et kernebor. Boret kan ikke dateres nærmere end til
stenalder eller ældre bronzealder og kan ikke med sikkerhed tilknyttes højen. 
Forskudt en smule mod nord i forhold til højens centrum fremkom anlæg QZ. QZ er en 2,5 m lang

og 1,4 m bred, halvmåneformet stenbræmme, orienteret sydøst-nordvest. Stenbræmmen, der nærmest
består af et 50-80 cm bredt stenbælte, er konstrueret af næve- til næsten hovedstore sten, der ligger i
ét lag og med et omtrent ensartet topniveau. Det totale fravær af genstandsmateriale og stenenes øjen-
synligt primære placering betyder, at der ikke synes at være tale om et forstyrret stensat kisteleje. Hvad
anlægget så repræsenterer, er vanskeligt at afgøre. Højen og de sandsynligvis tilknyttede anlæg er an-
lagt på et fossilt, 25 cm tykt muldlag. 

4.2.2.  DEN SYDLIGE HØJ

Den sydlige gravhøj, AHQ, består af en 0,3 til 0,9 m bred grøft, der omkranser et cirkulært areal med
en diameter på ca. 19 m (fig. 66). Grøftens varierende bredde er betinget af, hvor meget muld der er
afrømmet. Grøften er 8-12 cm dyb, har et afrundet tværsnit og indeholder ikke stolpespor. Fylden er
generelt muldet med enkelte småsten, men over et mindre stykke på ca. 1,3 m mod sydøst ses et afsnit
med indhold af mange nævestore sten. Om samlingen af sten har nogen betydning, er uvist. Trods en
række snit på tværs og på langs af grøften fremkom der ikke genstandsmateriale. Terrænet indenfor
grøften er en smule højere end udenfor og der blev foretaget maskinsnit heri for at afklare, om der var
tale om det reelle undergrundsniveau eller om en høj opkastet af undergrundsmateriale. Sidstnævnte
var ikke tilfældet, og det indre af højen er således helt blottet for anlæg. 
Forekomsten af grøftomkransede gravhøje kendes fra bl.a. Fyn i enkeltgravskultur (Andersen

1979). Fra de fynske bronzealderhøje synes grøftomkransninger af høje, vurderet på baggrund af en

Fig. 65: Den nordlige gravhøj
set fra syd. I forgrunden den
velbevarede sektion af rand-
sten og i baggrunden anlæg RZ
og QZ, de to indledningsvist
formodede gravanlæg. 
Foto: Mogens Bo Henriksen. 
Fig. 65: The northern barrow
seen from the south. In the
foreground, the well-preserved
section of kerbstones, and in
the backgound features RZ
and QZ, the two initially pre-
sumed grave features. 
Photo: Mogen Bo Henriksen.
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gennemgang af Aner & Kersten, hidtil at have været sjældne (Aner & Kersten 1977:98 ff.). Det skal dog
i denne forbindelse betænkes, at undersøgelserne af bronzealderhøjene oftest er af ældre dato, og at
disse i datiden oftest blev foretaget ved at grave ned midt i højen for at finde centralgraven. Ved en ny-
ligt afsluttet undersøgelse af bl.a. to gravhøje fra ældre bronzealder blot ca. 500 m fra Kildehuse II på
lokaliteten OBM 8441, Østre Boulevard III fremkom i begge tilfælde former for grøftomkransninger.
Også ved tre bronzealderhøje fra Lykkebjerg på Nordvestfyn ses ringgrøfter langs højfoden (Thrane
2004, bd. 1:153 ff.). Fra bl.a. Skåne er grøftomkransninger af høje i ældre bronzealder ikke ualminde-
ligt (Arcini & Svanberg 2005:310 ff.). 

4 .2 .3 .  SAMLET VURDERING AF HØJENE

I den nordlige høj fremkom et enkelt anlæg, anlæg QZ, som kan repræsentere en form for primær ak-
tivitet, men anlægget opfattes som nævnt af udgraveren ikke som et plyndret gravleje e.l. I den syd-
lige høj derimod er der ingen indre strukturer og ej heller spor efter plyndringer e.l. Forholdene kan
afspejle, at de primære begravelser er bortpløjede i nyere tid. En anden forklaring kan være, at der er
tale om et kenotaf, altså et gravmonument uden den døde. Dette fænomen kendes fra ældre bronze-
alder, jernalder og vikingetid (Andersen 1951; Ericsson & Runcis 1995; Prangsgaard et al. 1999:72;
Frisberg 2005). En tredje forklaring kan være, at højene slet ikke er egentlige gravmonumenter, men

Fig. 66: Den sydlige gravhøj set fra vest. Kun den omgivende grøft er bevaret. Grøften skæres af to øst-vest-gå-
ende søgegrøfter, der nu er fyldt med muld. Mod syd er grøften kun lige netop fritlagt, mens den mod nord er
delvist bortgravet. Foto: Lone Bach Nielsen.
Fig. 66: The southern barrow seen from the west. Only the encircling ditch is preserved. The ditch is cut by
two east-west trial trenches, now filled with topsoil. Towards the south, the ditch is only just exposed, whereas
to the north is has been partially dug away. 
Photo: Lene Bach Nielsen.
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25. Begge grave indeholder en centralgrav i form af en egekistebegravelse. Centralgraven i den nordlige gravhøj indeholdt en
fladehugget pil og et forstenet søpindsvin. Pilespidsen kan være fra såvel senneolitikum som ældre bronzealder (Glob 1952,
nr. 575 eller Broholm 1952, nr. 54), men må sammenholdt med gravformen placeres i ældre bronzealder. Centralgraven i den
sydlige høj indeholdt ingen gravgaver, men er AMS-dateret til bronzealderens periode II (AAR 13349). En AMS-datering til
1525-1950 e.Kr. fra samme grav (AAR 13347) ses der bort fra.

er høje opført med en funktion relateret til ritualerne på gravpladsen. Man kan her f.eks. nævne de flad-
toppede gravhøje, de såkaldte ”dansehøje”, hvor det har været foreslået, at forskellige rituelle cere-
monier har udspillet sig. Formodet rituelle optog kendes fra bronzealderens billedverden (Brøndsted
1966:34; Kaul 1998:20 ff.). Sådanne funktioner er dog selvsagt næsten umulige at spore i et arkæolo-
gisk kildemateriale, hvor det oftest er sporene under jorden, vi finder. Endelig skal det nævnes, at man
på engelske bronzealdergravpladser har grøftomkransede anlæg, der opfattes som indhegnede, rituelle
områder til f.eks. ligbrænding. Her opfattes anlæggene altså ikke som høje (McKinley 1997). Mht. an-
læggene ved Kildehuse II synes det dog givet, at i hvert fald det nordlige udgør resterne af en høj.
Herpå tyder randstenskæden, den cirkulære form og den mulige høj, bevaret i skellet. Det kan derimod
ikke afvises, at den sydlige høj reelt ikke er en høj, men snarere et anlæg i stil med de engelske?
Da de formodede høje ved Kildehuse II ikke har kunnet dateres, er det ikke muligt at afgøre, hvor-

vidt de er væsentligt ældre end fladmarksgravfeltet eller, om anlæggene er konstrueret til lejligheden.
Uanset hvad er det givet, at de to høje har været væsentlige elementer i gravpladsens struktur. Samti-
dig har gravhøjene udgjort markante monumenter, som formentlig har været med til at omgærde grav-
pladsen med mystik og forstærke områdets særlige betydning (Hornstrup 2005:287 ff.).
Ved lokaliteten OBM 8441, Østre Boulevard III, som er beliggende ca. 500 m syd for Kildehuse

II, fremkom bl.a. to gravhøje, placeret med en indbyrdes afstand af ca. 40 m. De to højes anlæggel-
sestidspunkt dateres til ældre bronzealder25 og er mht. den primære gravs placering og udformning, hø-
jens størrelse, randstenskæde, forskellige tilknyttede anlæg mv. så ensartede, at højene og de tilknyttede
aktiviteter må ses under ét. Det er besnærende at forestille sig en situation i stil med tilfældet ved Kil-
dehuse II; altså hvor to familier/hushold har haft et fællesskab, men samtidig har udvist forskellighe-
der eller selvstændigt tilhørsforhold i (bl.a.?) gravlæggelser. Sidstnævnte manifesteret ved både
Kildehuse II og Østre Boulevard III ved, at hver familie er tilknyttet en gravhøj. Højen har måske
rummet slægtens ”stamfader”? Anlæggelsen af fladmarksgravpladser i yngre bronzealder og ældste
jernalder ved eksisterende gravhøje er i øvrigt ikke ukendt og tolkes også andre steder som en udbredt
forfædredyrkelse (Hornstrup 1999:113). 

4.3. KOGEGRUBER OG KOGEGRUBERÆKKER 

4.3.1.  DEN ØSTLIGE KOGEGRUBERÆKKE, K1

En række af kogegruber, K1, udgår fra den nordvestlige del af den sydlige gravhøj, hvorfra den kan
følges over knap 20 m i et sydvest-nordøst-orienteret forløb (jf. fig. 64). Rækken udgøres af syv ko-
gegruber med en indbyrdes afstand af 0,2 til 0,5 m. Kogegruberne har et meget ensartet udseende i flade
og snit. Fladeomridset er afrundet rektangulært til ovalt og dimensionerne omkring 1 x 2 m. Dybden
er 0,5 til 0,6 m. I tværsnit har anlæggene skrå sider og en let tilspidset til afrundet bund (fig. 67), mens
de i længdesnit har flad bund og afrundede sider (fig. 68). Kogegruberne har et bundlag med en tæt pak-
ning af kogesten og herover et sekundært opfyldt eller nedsunket, muldet lag. En enkelt af gruberne,
HM, er i sin funktionsperiode blevet delvist tømt og herefter genopfyldt med undergrundslignende
materiale og til sidst muld.
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Grubernes formmæssige ligheder samt deres indbyrdes systematiske placering sandsynliggør en
brugsmæssig samtidighed. Alternativt er de anlagt gradvist indenfor et så kort tidsrum, at man stadig
har kunnet se de ældre gruber. Kogegruberækken og brandgravene respekterer hinanden.
Urnebrandgruberne KK og KL er nedsat helt op til kanten af hver sin af de sydligste kogegruber,

hhv. RY og HO. Hovedparten af brandgravene er placeret øst for kogegruberækkens akse.

Fig. 67: Tværsnit i en af kogegruberne, FT, i den østlige kogegruberække,
K1. Set fra syd. Foto: Lone Bach Nielsen.
Fig. 67: Cross-section through one of the cooking pits, FT, from the eastern
row of cooking pits, K1. Seen from the south. Photo: Lone Bach Nielsen.

Fig. 68: Længdesnit i en af kogegruberne, HN, i den østlige kogegrube-
række, K1. Set fra vest. Foto: Michael Lundø Jacobsen.
Fig. 68: Longitudinal section through one of the cooking pits, HN, from
the eastern row of cooking pits, K1. Seen from the west.
Photo: Michael Lundø Jacobsen.
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4.3.2.  DEN VESTLIGE KOGEGRUBERÆKKE, K2

En anden række af kogegruber, K2, løber parallelt med og ca. 9,5 m vest for K1 og kan følges over ca.
19 m i et sydvest-nordøst-orienteret forløb (jf. fig. 64). I den første afrensningsflade fremstod rækken
fra syd mod nord med to kogegruber, en 8,5 m lang grøft og igen tre kogegruber. Ved fladeafgravning
af få cm opløstes grøften i fire selvstændige kogegruber, således at rækken nu bestod af ni kogegruber
med en indbyrdes afstand af 0,2 til 0,5 m. Kogegruberne har et meget ensartet udseende i flade og snit.
Fladeomridset er afrundet rektangulært til ovalt og dimensionerne omkring 1 x 2 m. Dybden er 0,5 til
0,6 m. I tværsnit har anlæggene skrå sider og en let tilspidset- til afrundet bund (fig. 69), mens de i
længdesnit har flad bund og afrundede sider (fig. 70). Fylden udgøres af brunt, svagt leret sand med
enkelte rødbrændte lernister, enkelte nævestore, ubrændte sten samt en smule trækul. I de nederste cen-
timeter over bunden kan fylden være grå eller sort og have et lidt højere indhold af trækul. Langs bund
og sider ses i flere tilfælde rødbrænding af undergrunden. Rødbrændingen kan være ganske kraftig og
have en tykkelse på op til 0,05 til 0,1 m. 
Rødbrændingen indikerer, som det skal omtales herunder, at der må have pågået en kraftig op-

varmning i gruberne, måske åben ild? Det næsten totale fravær af trækul og ildskørnede sten viser, at
der er foregået en oprensning af anlæggene efter brug. Forholdet må videre mest sandsynligt betyde,
at det har været hensigten at genanvende anlæggene. Gruberne var fundtomme bortset fra den nord-
ligste, HS, hvori der øverst fremkom et fragment af en slibe- eller kværnsten og dybere nede dele af
en skårplamage. En AMS-datering placerer kogegrube HS i bronzealderens periode II-III.26

Som ved den østlige kogegruberække, K1, sandsynliggør grubernes formmæssige ligheder samt
deres indbyrdes systematiske placering, at de har været i brug samtidig eller er anlagt gradvist inden
for et så kort tidsrum, at man stadig har kunnet se de ældre gruber. Kogegruberækken og brandgra-
vene respekterer hinanden.
Den 8,5 m lange kogestensgrøft i første afrensningsniveau er usædvanlig. Den nærmeste parallel fin-

des på lokaliteten OBM 8441, ca. 500 m mod syd (jf. afsnit 4.7). Egentlige, større kogestensgrøfter
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26. Prøven har nummer AAR 12538, består af et rodknoldfragment af draphavre og er dateret på AMS-Laboratoriet ved
Aarhus Universitet. I kalibrerede C14-aldre er dateringen med 95,4 % sikkerhed placeret mellem 1367 og 1053 BC.

Fig. 69: Tværsnit i en af kogegruberne, HS, i den
vestlige kogegruberække, K2. Set fra nordøst. Be-
mærk den rødbrændte bræmme af undergrund.
Foto: Michael Lundø Jacobsen.
Fig. 69: Cross-section through one of the cooking
pits, HS, from the western row of cooking pits, K2.
Seen from the northeast. Note the fire-reddened
belt of sub-soil. Photo: Michael Lundø Jacobsen.

Fig. 70: Længdesnit i en af kogegruberne, PR, i den
vestlige kogegruberække, K2. Set fra øst. Bemærk
den rødbrændte bræmme af undergrund. Foto: Mi-
chael Lundø Jacobsen.
Fig. 70: Longitudinal section through one of the
cooking pits, PR, from the western row of cooking
pits, K2. Seen from the east. Note the fire-reddened
belt of sub-soil. Photo: Michael Lundø Jacobsen.

4. Gravplads 
fra bronzealderen



86

4. Gravplads 
fra bronzealderen

kendes derudover kun ved Søndersø på Nordfyn (Henriksen 2005:93 ff.; Prangsgaard & Andersen
2008). 

4 .3 .3 .  SAMLET VURDERING AF KOGEGRUBERÆKKERNE

Kogegruber kendes fra hele oldtiden, men synes at være særligt hyppigt forekommende i bronze- og
ældre jernalder, og særligt kogegruber i systemer er ikke ualmindelige i disse perioder (Henriksen
2005:78 ff.; Kjær Kristensen 2008:10). Kogegruber på gravpladser optræder fra overgangen mellem
bronze- og jernalder (Kaliff 1997:70; Henriksen 2005:95 ff. og 2009:75). En årsag hertil er antagelig,
at større (fladmarks-)gravpladser først optræder i disse perioder. Kogegruber på gravpladserne synes
at have været anvendt til tilberedning af mad, formentlig rituelt behæftede måltider til den afdødes ef-
terladte. Måltiderne kan være afholdt ved selve gravlæggelsen og/eller ved senere besøg ved gravene
(Henriksen 2005:95 ff.; Kjær Kristensen 2008:40).
Kogegruberne i K1 og K2 indeholder så godt som ikke fund, og i hvert fald ingen snævert dater-

bare genstande. En AMS-datering fra kogegrube HS i den vestlige række ligger i bronzealderens pe-
riode II-III. Én AMS-datering er et meget spinkelt holdepunkt for en datering af anlægget, og skal
dateringen overføres på hele K2 og/eller begge kogegruberækker under ét, bliver usikkerhederne na-
turligvis endnu større. 
Den meget systematiske måde, som rækkerne hver for sig og i forhold til hinanden er placeret på,

sandsynliggør, at de to rækker skal ses som en samlet struktur. Om denne har været planlagt fra star-
ten, eller om der er tale om en gradvis udbygning, er umuligt at afgøre. I den forbindelse er det også
værd at bemærke, at kogegruberækkerne måske kan have været i brug gennem en lang årrække. Såle-
des viste en stribe AMS-dateringer fra det meget store kogegrubefelt ved Ahornvænget i Søndersø på
Nordfyn, at feltet formentlig var i brug over en 250 år lang periode fra slutningen af ældre bronzeal-
der og ind i yngre bronzealder (Prangsgaard & Andersen 2008:133 ff.). 
Den mulige datering til periode II-III kan indikere en samtidighed med den sydlige gravhøj, og ko-

gegruberækkerne kan da også mht. den rumlige placering siges at have et sådant tilhørsforhold. Sam-
menkædningen af gravhøje og kogegruberækker er i øvrigt et velkendt fænomen (Henriksen 2005:91;
Kjær Christensen 2008:38; Skousen 2008:237 ff.).
Samtidigheden og sammenhængen mellem kogegruberækkerne og fladmarksgravfeltet er, pga.

AMS-dateringen fra kogegrube HS, mere tvivlsom; de mange usikkerheder, som kan knyttes til date-
ringen, til trods. På den anden side synes kogegruberækkerne, gravhøjene og gravfeltet at have en rum-
lig organisation, der gør det rimeligt at antage en form for strukturelt fællesskab. Tolkningen støttes
af, at selvom der er kogegruber i store dele af undersøgelsesarealet, er disse – for os at se – ikke i andre
tilfælde placeret i systemer af nogen art, det være sig rækker eller andet. Endvidere underbygges op-
fattelsen af, at der i området for brandgravfeltet så godt som ikke er andre bebyggelsesspor, herunder
kogegruber. En kogegrube umiddelbart øst for et muligt rituelt anlæg (jf. herunder) og to kogegruber
ved brandgravene op til nordsiden af den nordlige gravhøj er således de eneste andre kogegruber i
gravfeltet. Hvorvidt disse tre anlæg tilhører gravpladsen eller ældre eller yngre bopladsrelaterede ak-
tiviteter i området, er vanskeligt at afgøre. En AMS-datering af den ene af kogegruberne, anlæg QH,
nord for den nordlige høj placerer den i starten af yngre bronzealder, altså formentlig lidt ældre end
brandgravfeltet.27 Kogegruber uden systematisk placering er, som de rækkeordnede kogegruber, al-
mindeligt forekommende på gravpladser fra yngre bronzealder og ældre jernalder (Kaliff 1997:70;
Henriksen 2009:75).

27. Prøven består af trækul af hassel og er dateret på AMS-Laboratoriet ved Aarhus Universitet. I kalibrerede C14-aldre er
dateringen med 95,4 % sikkerhed placeret mellem 920 og 780 BC. Prøven har ved AMS-Laboratoriet nummer AAR-9513. 



Bopladssporene dateres på baggrund af fund af keramik fra gruber til yngre bronze- og ældre før-
romersk jernalder, og nogen grad af tidsmæssigt overlap med gravfeltet er således sandsynlig. Bo-
pladssporene ligger som nævnt så godt som alle vest for gravfeltet. Dette kan underbygge en form for
samtidighed mellem gravpladsen og i hvert fald dele af bopladsområdet; måske endog således at der er
tale om gravpladsen til bopladsen? Hvis ikke der er en sådan direkte kobling, mellem grav- og bo-
plads, kan respekten for henholdsvis de dødes og de levendes område ses som et udtryk for, at grav-
pladsens placering har været kendt i bopladsens funktionsperiode. Ja, måske har gravene endda været
synlige. I en sådan situation virker det sandsynligt, at gravpladsen har været et helligt område omgi-
vet af myter e.l., og således har betinget, at man ikke har inddraget arealet til bebyggelsen. 

På baggrund af de dateringsmæssige usikkerheder vedr. de to kogegruberækker skal der opstilles to
tolkningsmæssige scenarier. 
En mulighed tager afsæt i AMS-dateringen fra kogegrube HS. I denne model er kogegruberækkerne

anlagt længe før fladmarksgravfeltet. Rækkerne er anlagt samtidig eller successivt ud fra den sydlige
gravhøj og kan måske have udgjort basis for rituelle måltider knyttet til slægtens forfædredyrkelse. Fæ-
nomenet er som omtalt velkendt fra en stribe andre lokaliteter. Variationer i opbygningen af koge-
gruberne mellem de to rækker kan, som det skal omtales herunder, indikere, at rækkerne har haft
forskellige funktionelle udtryksformer.
En anden mulighed baseres på den rumlige struktur af de forskellige anlægstyper på gravplad-

sområdet, og der formodes på denne baggrund at være et tidsmæssigt overlap mellem kogegruberæk-
kerne og fladmarksgravfeltet. I dette scenario vil kogegruberne kunne have samme funktion som ved
førstnævnte mulighed, men samtidig måske have haft en supplerende funktion som en symbolsk
grænse. Således udgår de to kogegruberækker som nævnt fra den nordvestlige del af den sydlige grav-
høj og peger nærmest mod den nordlige høj. Rækkerne har samme orientering som brandgravfeltet og
ligger i den vestlige periferi heraf. Stort set samtlige grave ligger øst for kogegruberækkerne. Grænse-
dragningen kan således adskille gravfeltet og dets rituelle aspekter fra de profane omgivelser, herun-
der altså evt. helt konkret den tilhørende boplads. 
En sådan adskillelse ses bl.a. på en skånsk bo- og gravplads, Annelöv, fra ældre bronzealder. Her

udgøres adskillelsen af en række af stolpehuller. Stolpehullerne på Annelöv indeholdt i øvrigt mange
sten og herunder flere humant tildannede stykker i form af kværnsten, primært løbere, og knusesten.
Stenene var for en stor dels vedkommende ildskørnede. Stenredskaberne og måske også ildpåvirk-
ningen af disse skal eventuelt ses i relation til overgangsriter modsvarende ritualer tilknyttet gravlæg-
gelserne (Arcini & Svanberg 2005:339 ff.). Mht. stenredskaberne ses muligvis en parallel til
kværn-/slibestensfragmentet i kogegrube HS. Ved Kildehuse II kan sønderdelingen af genstandene
måske sidestilles med destruktionen i form af ildpåvirkningen ved Annelöv? Begge metoder er tidli-
gere fremhævet som mulige overgangsfænomener i bronze- og ældre jernalder (Carlie 2004:47, 195;
Hansen 2006:138). I øvrigt er ildskørnede sten og brugen af ild som omtalt anvendt både ved Kilde-
huse II og Annelöv. 
Også Raimond Thörn har for den skånske lokalitet Fosie foreslået, at en række af kogegruber af-

grænser et gravområde fra et bopladsområde. Bopladsområdet ligger i dette tilfælde i øvrigt helt op til
750 m fra kogegruberækken (Thörn 2007:105). Fra det danske område kendes tilfælde, hvor koge-
gruberækker har været med til at afgrænse rituelle områder eller landskaber (Kjær Kristensen 2008:38). 

Hvorvidt de to kogegruberækker samtidig har haft en funktion i forhold til det ca. 9,5 x 20 m store om-
råde, som de omkranser, er svært at sige. Rækkernes placering og afstanden mellem dem kunne indi-
kere, at de f.eks. har flankeret en ældre langhøj eller -dysse. Mod dette taler, at der ikke er fundet
paralleller i litteraturen til en sådan situation, ligesom rækkernes orientering synes afvigende fra nor-
men for langhøje. Endelig skal det bemærkes, at der ikke under undersøgelsen fremkom spor af tør-
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mursfliser, stenspor efter megalitter e.l. En anden mulighed er derfor, at der mellem stenene er fore-
gået forskellige rituelle handlinger i forbindelse med gravfeltet? Endelig kan der selvsagt blot have
været to rækker af kogegruber som en markering af den nævnte adskillelse af rituelt hhv. profant om-
råde. Flere parallelle rækker af kogegruber er ikke et særsyn i yngre bronzealder (f.eks. Henriksen
1999a; 2005; Prangsgaard & Andersen 2008).
Selvom de to kogegruberækker kan have fungeret samtidig og på mange måder synes ensartet kon-

strueret, er der også en bemærkelsesværdig forskel: den østlige række, K1, består af traditionelt op-
byggede kogegruber med et nedre lag af ildskørnede sten i kraftigt trækulsholdig fyld. Samtidig
indeholder K1 ikke kogegruber, hvor der er rødbrændinger af undergrunden. I den vestlige række ses
i fyldlagene kun meget begrænsede spor efter ild i form af nister af rødbrændt ler og tynde sodfarvede,
let trækulsholdige lag langs bunden. Desuden er undergrunden ved disse ofte kraftigt rødbrændt. De
fysiske forskelle mellem gruberne i de to rækker må afspejle funktionsmæssige forskelle. Hvad disse
konkret har bestået i, er vanskeligt at bedømme, men det synes givet, at den vestlige række af gruber
har gennemgået en oprensning og således har skullet genanvendes. Ligeledes synes denne række at
have været udsat for højere varmegrader end den østlige række. En tolkning af disse fænomener kunne
være, at der i den vestlige række har været åbne bål – måske en form for signal-bål? – mens der i den
østlige række har været tilberedt mad? 

4 .4 .  ”KULTANLÆG”

Umiddelbart syd for den sydlige gravhøj ses et omtrent kvadratisk anlæg med et tværmål øverst på ca.
6,75 m og ved bundniveau på ca. 4 m (jf. fig. 64). Anlægget er ca. 1,5 m dybt og har langs bunden
spredt placerede hoved- til kropsstore sten (fig. 71). Med lidt god vilje kan man tale om en stenlæg-
ning langs bunden. Omtrent midt i anlægget i det vertikale såvel som det horisontale plan fremkom
en brandgrav, anlæg YL. 
Ved den tidligere omtalte og nyligt afsluttede undersøgelse på lokaliteten OBM 8441, blot ca. 500

m fra Kildehuse II, fremkom bl.a. et par gravhøje fra ældre bronzealder. Den ene af disse havde op til

Fig. 71: Foto af snit gennem
det mulige kultanlæg, TL. I
forgrunden ses dele af anlæg-
gets frempræparerede bund
med flere hoved- til krops-
store sten. Set fra øst. Foto:

Mads Runge.
Fig. 71: Photo of a section

through the possible cult fea-
ture, TL. In the foreground
can be seen parts of the fea-
ture’s exposed base with sev-

eral head- to body-sized
stones. Seen from the east.

Photo: Mads Runge.



den sydøstlige del en ca. kvadratisk 9 x 9 m stor stenlægning af hånd- til hovedstore sten i et par lag
(fig. 72). Der blev ikke erkendt stolpehuller eller andre jordgravede anlæg til stenlægningen (Jacobsen
2010:13 ff.). Det er muligt, at anlægget ved OBM 8441 skal opfattes som en form for platform, hvorpå
der er foretaget forskellige ceremonier i forbindelse med gravlæggelser eller andre ritualer ved højene
(Jacobsen 2010:13 ff.).  
De to anlæg fra Odense Sydøst er de foreløbig første anlæg af denne type på Fyn, men anlæggene

har paralleller på en stribe lokaliteter fra det øvrige Danmark og Schleswig-Holsten (Hornstrup
1999:125 ff.; M. Mikkelsen 2003; Nielsen & Bech 2004:148 ff.; Clemmensen 2005; Hornstrup 2005) og
måske også Sverige (Svanberg 2005)28. Anlæggene kan på baggrund af beliggenheden op til ældre grav-
høje, deres udformning og evt. genstandsinventaret karakteriseres som kultanlæg og ses som en del af
ritualer tilknyttet gravlæggelser i gravhøjen (Clemmensen 2005). Anlæggene er i alle tilfælde placeret
på østsiden af gravhøjene med afvigelser mod nordøst og sydøst (ibid.:295). Kultanlæggene synes til
en vis grad at have lokale udformninger og kan f.eks. være udgøres af regulære bygninger (Nielsen &
Bech 2004; Clemmensen 2005:299 ff.), halvmåneformede grøftanlæg og stenrammer (Clemmensen
2005:292 ff.). Anlæggene dateres i mange tilfælde til yngre bronzealder, men kendes fra bronzealde-
ren generelt (Nielsen & Bech 2004; Clemmensen 2005).
Størrelsesmæssigt svarer de to fynske kultanlæg til flere af de tidligere erkendte kultanlæg. En di-

rekte parallel til anlægget fra Kildehuse II er ikke fundet og måske ses her endnu en lokal udformning
af anlægstypen? Mht. anlægget fra Østre Boulevard III udgøres den nærmere parallel måske af et ca.
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28. Frederik Svanberg mener, at de huslignende kultanlæg i bl.a. det svenske område skal opfattes som deciderede husgrave
tilknyttet aristokratiet. Svanberg finder paralleller til anlægstypen over store dele af bronzealderens Europa (Svanberg 2005).

Fig. 72: Det mulige kultanlæg ved foden af den nordlige gravhøj på lokaliteten OBM 8441, Østre Boulevard
III. Fra sydvest. Foto: Michael Lundø Jacobsen. 
Fig. 72: The possible cult feature by the northernmost barrow at the locality OBM 8441, Østre Boulevard III.
Photo: Michael Lundø Jacobsen.
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3x4 m stort stentæppe ved foden af en gravhøj på lokaliteten Stendis ved Holstebro. I stentæppet frem-
kom keramik af bronzealderkarakter. Der kunne, som ved OBM 8441, ikke iagttages konstruktions-
mæssige detaljer ved stentæppet (Olesen 1988:41 ff.; Clemmensen 2005:301). 

4 .5 .  GRAVPLADSENS  STRUKTUR OG RITUALER PÅ  GRAVPLADSEN

Gravpladsen består af en række gravanlæg samt en række andre anlæg, som formodes at være tilknyttet
de ritualer, som har fundet sted i forbindelse med gravlæggelserne, men måske også i forbindelse med
andre ceremonier på gravpladsområdet. Således er det meget muligt, at gravpladsen har været et ge-
nerelt samlingspunkt i forbindelse med forskellige rituelle handlinger (Kaliff 1997:117; Arcini & Svan-
berg 2005:357; Hornstrup 1999:124 ff.; Hornstrup et al. 2005:131). Også bopladserne (Hansen 2006)
og særlokaliteter, som f.eks. kogegrubefelterne (se f.eks. Henriksen 2005:92, 98 ff.), kan ligeledes have
dannet basis for religiøse ceremonier. Ved Kildehuse II synes der at være en klar afgrænsning af et
vestligt bopladsområde og et østligt gravpladsområde, hvilket betyder, at alle anlæg i den østlige del
kan have ikke-profane formål. Dette underbygges ved, at så godt som alle anlæg i den østlige del re-
spekterer hinanden og er placeret med en vis struktur. Samlet set betyder disse forhold, at det er mu-
ligt at betragte gravpladsen ved Kildehuse II ikke blot som en samling af grave, men som en samling
af flere forskellige anlægstyper. 
Gravpladsen er anlagt med udgangspunkt i to ældre gravhøje, og gravene er placeret i et bælte her-

imellem samt i et par tilfælde hhv. nord og syd for højene. En lignende organisering ses ved en grav-
plads fra periode III fra Stendis nær Holstebro (Olesen 1988) og gravpladsen Annelöv i Skåne (Arcini
& Svanberg 2005:336-337).
Udgående fra den sydlige høj ses to parallelle rækker af kogegruber, der måske skal opfattes som

en afgrænsning af gravpladsområdet fra det vest for liggende bopladsområde. Som diskuteret herover,
er det dog også muligt, at kogegruberækkerne er ældre end fladmarksgravfeltet. Syd for den sydlige
gravhøj ses et muligt kultanlæg. 
Som nævnt kan gravene måske opdeles i en nordlig og en sydlig gruppe, der formentlig repræsen-

terer to familiers gravområder gennem flere generationer. Det er i den forbindelse bemærkelsesvær-
digt, at kun den sydlige gruppe har kultiske anlæg som kogegruberækkerne og kultanlægget i sit
område. 
De to gravgrupper orienterer sig mod hver sin gravhøj og med en tendens til, at de rigest udstyrede

grave placerer sig tættest på højene. De fattige grave – gravene uden genstande – findes over hele grav-
feltet, men er enerådende og primært beliggende i området længst væk fra højene. Placeringen af grave
synes således ikke at afspejle en kronologisk udvikling, en horisontalstratigrafisk sekvens, hvor de
ældste høje anlægges umiddelbart op til gravpladsens udgangspunkt, højene, de næstældste lidt læng-
ere væk og så fremdeles; en udvikling som ellers afspejles på flere forhistoriske gravfelter (se f.eks. Jør-
gensen 1975). Derimod synes der at kunne ligge sociale forhold bag gravenes placering og med
placeringen nær højene som forbeholdt de væsentligste personer i slægten.
Adskillelsen mellem de to grupper udgøres af en omtrent øst-vest-orienteret zone uden grave og

med de fattigere udstyrede grave her op til. Der kunne ikke erkendes nogen form for fysisk afgræns-
ning i form af et hegn e.l. Hvis ikke en sådan grænsemarkør har været gravet i jorden, vil den da som
hovedregel heller ikke kunne erkendes i en nutidig arkæologisk undersøgelse. F.eks. kan grænsen have
bestået af en jordvold, et stendige e.l. (Egeberg & Adamsen 2008). Uanset om der har været en fysisk
adskillelse eller ej, er det sandsynligt, at gravpladsen er bevidst struktureret. Herpå tyder bl.a. sym-
metrien i forhold til gravenes placering op til og mellem de to høje og kogegruberækkerne som en
mulig vestlig afgrænsning. 



Gravene respekterer, med undtagelse af grav JB og JZ, hinanden, hvilket som nævnt indikerer, at
de har været markeret på overfladen. Gravene ligger ofte med en indbyrdes afstand på ca. 4 m. Enkelte
steder er gravene dog helt tætliggende, og den nordligste grav, grav PC fra OBM 8429, ligger isoleret,
ca. 20 m nord for den nærmeste grav. At gravene ligger så relativt tæt flere steder, betyder, at de ikke
kan have haft regulære småhøje over. Gravene må således have været markeret med sten eller evt. en
mindre opdyngning af jord. Der er dog ingen spor af overjordiske markeringer af nogen art. 
Det er fra flere sider påpeget, at bl.a. yngre bronzealders gravpladser ikke blot har været hvile-

pladser for de døde, men i lige så høj grad har været samlingspladser, hvor forskellige riter har ud-
spillet sig i forbindelse med gravlæggelser, men måske også i andre situationer (Kaliff 1997; Hornstrup
1999:125; Hornstrup et al. 2005:131). Gravhøjene har udgjort væsentlige monumenter, som forment-
lig har været med til at give gravpladsen en særlig betydning, omgærdet området med mystik mv.
(Hornstrup 2005:287 ff.). Gravpladserne har, som i dag, været særlige områder og man har muligvis
haft forskellige mere eller mindre ritualiserede grænsedragninger mellem det sakrale område, grav-
pladsen, og det profane område, bopladsen. En sådan grænsedragning kan ved Kildehuse II, udgøres
af de to kogegruberækker. Denne tolkning er ved den skånske lokalitet, Fosie, også anvendt ved bl.a.
en kogegruberække mellem en gravhøj og et formodet samtidigt bopladsområde (Thörn 2007:105). På
et mere generelt niveau kan kogegruberne ofte tilknyttes gravhøje og gravpladser fra bronzealderen
(Prangsgaard & Andersen 2008). Også bebyggelser kan i øvrigt, i hvert fald i jernaldersammenhæng,
være afgrænset af hegn af kogegruber (Henriksen 2005:93 ff.).

4 . 6 .  BOPLADSSPOR FRA BRONZE-  OG JERNALDER

Spredt over undersøgelsesarealets vestlige del fremkom spredte bebyggelsespor i form af stolpehuller,
placeret uden nogen form for systematik, samt en række materialetagnings-/affaldsgruber og koge-
gruber. Gruberne indeholdt et ganske stort keramisk inventar, der placerer anlæggene i såvel yngre
bronzealder som ældre jernalder. Undersøgelser på arealerne længere mod vest viser, at samtidige bo-
pladsaktiviteter kan findes inden for et område på op til 5 ha. Der er ingen umiddelbare landskabelige
skel inden for dette område, men de foreløbige analyser peger på, at der er tale om flere mindre be-
byggelsesenheder inden for området29. Dateringerne for bebyggelsessporene falder som nævnt inden
for et op til 4-500-årigt spænd og sporene behøver derfor ikke dække over en usædvanligt stor be-
byggelse. Lige så sandsynligt kan der være tale om én eller et par gårde, der flytter rundt i området gen-
nem generationer. 
Situationen med et bopladsområde fra yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder uden bevarede

hustomter er på ingen måde usædvanlig i fynsk sammenhæng. En mulighed er selvsagt, at det kun er pe-
riferien af bopladsområderne, der er afdækket. Her kan man forestille sig, at man har haft ressourceom-
råder, hvor man har taget materialer mv. Da billedet som sagt har vist sig gentagne gange, synes det mere
oplagt, at den generelt høje dyrkningsaktivitet på Fyn ofte har nedslidt de forhistoriske anlæg, og at min-
dre kraftigt funderede anlæg, som f.eks. nærværende periodes huse, derfor ofte helt forsvinder. 

4 . 7 .  YNGRE BRONZEALDERS  KULTURLANDSKAB VED KILDEHUSE II

De landskabelige forhold ved Kildehuse II er beskrevet i afsnit 3.1. Det fremgår heraf, at lokaliteten
ligger på en større moræneflade, der har overordnede afgrænsninger ved åløb og fugtige arealer mod
vest og øst. Morænefladen brydes på den anden led, øst-vest, af smeltevandskanaler. Der er således flere
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29. Bopladsaktiviteterne rækker således ud over lokaliteterne 3147, Kildehuse IV og OBM 8431, C.F. Tietgens Boulevard.
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30. Undersøgelsen har SBnr. 080803-127 og blev ledet af arkæolog Michael Lundø Jacobsen og museumsinspektør Mads
Runge. 
31. AMS-dateringerne har AAR-nr. 13339-13341.
32. AMS-dateringerne har AAR-nr. 13336-13338. Den ene af de tre dateringer placeres i 1600- til 1900-tallet. Denne datering
ses der bort fra. 
33. AMS-dateringerne har AAR-nr. 13332-13333, 13342.

naturlige skel i landskabet, og disse skal formentlig opfattes som afgrænsninger af de enkelte boplad-
sers ressourceområder. 
Områdets udlægning til et stort erhvervsareal betyder, at museet over en årrække får mulighed for

at foretage løbende undersøgelser af et op til 350 ha stort sammenhængende areal. På denne vis opnås
en usædvanlig indsigt i områdets bebyggelsesstruktur og -udvikling. På kortet fig. 73 er indsat de hid-
til erkendte lokaliteter fra yngre bronzealder og tilgrænsende perioder. Undersøgelserne ved OBM
8441, 8440, 8431, 8433 og 8434 er alle primært foretaget i 2008-2009, mens undersøgelserne ved OBM
8436 ff. er igangværende. Resultaterne er således kun foreløbige: 

OBM 8441, Østre Boulevard III30: Som omtalt foretog Odense Bys Museer i foråret 2008 en større un-
dersøgelse ca. 500 m syd for Kildehuse II af to gravhøje fra ældre bronzealder og et tilhørende flad-
marksgravfelt fra yngre bronzealder nord for disse. Ca. 150 m syd for gravhøjene er der registreret
bebyggelsesspor fra yngre bronze- og ældre jernalder (fig. 74). Bebyggelsessporene udgøres af spredt-
liggende stolpehuller, affalds-/materialetagningsgruber og kogegruber helt i stil med situationen ved
Kildehuse II. Dog kunne der ved OBM 8441 også udskilles et treskibet langhus og en økonomibyg-
ning. Langhuset er på baggrund af typologi samt tre AMS-dateringer placeret i yngre bronzealder.31

Økonomibygningen er på baggrund af de samme kriterier dateret til bronzealderens periode III-IV.32

Nær bo- og gravpladsområdet fremkom endelig flere rækker af kogestensgrøfter og kogegruber; et fæ-
nomen som leder tankerne hen på bronzealderens store samlingspladser (Prangsgaard & Andersen
2008; Jacobsen 2010). Tre AMS-dateringer fra kogegrubegrøfterne placerer dem i bronzealderens pe-
riode III med en afvigelse på 20 til 50 år på hver side.33

8658
8698

8433

8434

8431
8440

8441

8414

5702

8436ff.

Fig. 73: Kulturlandskabet ved
Kildehuse II i yngre bronze-
alder og omliggende perio-
der. Teknisk baggrundskort:

Odense Kommune ©. 
Tegning: Allan Larsen.

Fig. 73: The cultural lands-
cape at Kildehuse II in the
Late Bronze Age and adja-

cent periods. Drawing: Allan
Larsen. Tecnically map:
Odense Kommune ©. 
Drawing: Allan Larsen.
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34. AMS-dateringerne har AAR-nr. 13334-13335, 13343-13346
35. Undersøgelsen har SBnr. 080803-97. Undersøgelsen af gravhøjens vestlige del er foretaget i 2000 af museumsinspektør
Karsten Kjer Michaelsen. Undersøgelsen af gravhøjens østlige del samt vejforløbet og bopladsområdet øst herfor er foretaget
i efteråret 2008 og blev ledet af arkæolog Charlotte K. Kolmos og museumsinspektør Mads Runge.  

I nærværende sammenhæng er særligt fladmarksgravpladsen af interesse: fladmarksgravfeltet in-
deholder 19 grave, der er placeret i et sydvest-nordøst-orienteret bælte udgående fra nord-nordøstsi-
den af den nordlige af gravhøjene – altså fuldstændig som ved Kildehuse II. Der fandtes dog ingen høj
nord for fladmarksgravfeltet. Gravene fordeler sig på en benhobgrav, fire brandpletgrave og 14 urne-
grave. Sammenlignet med Kildehuse II er fraværet af urnebrandgruber bemærkelsesværdigt og kan
pege på en datering tidligere end bronzealderens periode V (jf. afsnit 4.1.2.4). En række AMS-date-
ringer og analyser af det sparsomme genstandsinventar peger da også på en datering til bronzealderens
periode III eller IV.34 En stribe AMS-dateringer afviger dog en del fra det forventede billede, og en en-
delig datering af lokaliteten må derfor afvente en håndfuld supplerende AMS-dateringer. Antallet af
grave kan sammen med den øjensynligt forholdsvis begrænsede brugsperiode paralleliseres med si-
tuationen ved Kildehuse II. Samlet set er det således sandsynligt, at vi her har én families gravsted
(gennem nogle generationer), og at vi også her ser en placering af gravfeltet op mod en ældre høj. Pga.
de endnu manglende analyser af gravenes indhold er det for tidligt at udtale sig om sociale strukturer
i gravene, de forskellige statusgruppers placering i gravfeltet osv. (Jacobsen 2010:19 ff.).

OBM 8440, Østre Boulevard II (fig. 75)35: Ca. 300 m vest for OBM 8441 er der ad to omgange un-
dersøgt en gravhøj uden primære eller sekundære begravelser. På baggrund af en velbevaret, markant
randstenskæde synes højen at skulle dateres til ældre bronzealder. Der er ikke registreret senere flad-
marksgrave ved højen. Umiddelbart øst for højen løber over en ca. 30 m lang strækning et omtrent syd-
vest-nordøst-orienteret hulvejsforløb, der ud fra stratigrafiske relationer og spredte, usikkert
tilknyttede fund kan være samtidig med gravhøjen og således repræsentere et konkret vidnesbyrd om,
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Fig. 74: OBM 8441. Østre
Boulevard III. 
Tegning: Allan Larsen.
Fig. 74: OBM 8441. Østre
Boulevard III. 
Drawing: Allan Larsen.
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36. Undersøgelsen, der har SBnr. 080803-147, er foretaget i sommeren 2008 og blev ledet af arkæolog Charlotte K. Kolmos
og museumsinspektør Mads Runge.  
37. AMS-dateringerne har AAR-nr. 13435-13451, 13453-13461.
38. AMS-dateringen har AAR-nr. 13452. 
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at bronzealderhøjene viser vejlinjer (Müller 1897:299 ff.; Egeberg 2004). Afstanden mellem centrum
af de to hjulspor er i øvrigt ca. 1 m, svarende til aksebredden på samtidens vogne, formentlig vogne af
Klosterlund-typen (Schovsbo 1987:131 ff.). En anden mulighed er, at vejforløbet markerer en vej an-
lagt til materialetransport i forbindelse med opførelsen af højen. Og en tredje mulighed kan være, at
der er tale om en form for processionsvej i forbindelse med ritualer ved gravlæggelser i højen. 
Ca. 100 m øst for gravhøjen ses et bopladsområde med et par store langhuse og flere økonomi-

bygninger. Langhusene skal antagelig dateres til ældre bronzealder. Herpå tyder tilsvarende AMS-da-
terede huse fra den nærliggende lokalitet OBM 8431, Kildehuse. Hustypen modsvarer i øvrigt hus II
på lokaliteten Hemmed Plantage på Djursland, der er dateret til bronzealderens periode II (Boas
1993:133 ff.), men en endelig datering afventer AMS-dateringer (Kolmos 2008). OBM 8440 rummer
antagelig også yngre huse, men disse er ikke umiddelbart mulige at datere typologisk, ligesom date-
rende genstandsmateriale er fraværende. Også her afventes således AMS-dateringer.

OBM 8431, Kildehuse36: Ca. 350 m nordøst for OBM 8440 og ca. 300 m vest for Kildehuse II er der
undersøgt et bopladsområde med et par store langhuse og flere økonomibygninger (fig. 76). Området
rummer – dateret på baggrund af en stribe AMS-dateringer37 og et forholdsvis sparsomt genstands-
materiale – flere langhuse og økonomibygninger fra bronzealderens periode II til midten af førro-
mersk jernalder. De foreløbige analyser antyder, at området repræsenterer en nærmest kontinuerlig
bebyggelse med en eller få gårde gennem hele perioden. Fra en affaldsgrube fremkom i øvrigt en frag-
menteret digel, og det synes derfor sandsynligt, at der har været udført bronzestøbning på lokaliteten.
Affaldsgruben er AMS-dateret til bronzealderens periode IV38 (Kolmos 2008). 

Fig. 75: OBM 8440. Østre
Boulevard II. 

Tegning: Allan Larsen.
Fig. 75: OBM 8440. Østre

Boulevard II. 
Drawing: Allan Larsen.
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39. Undersøgelsen, der har SBnr. 080803-167, er foretaget i efteråret 2008 og blev ledet af arkæolog Rikke Marie Rau og mu-
seumsinspektør Mads Runge.
40. OBM 8437, Harekærgård Øst II. Forundersøgelsen blev foretaget af arkæolog Andreas Hårde. Museumsinspektør Mads
Runge var ansvarlig leder. 
41. Undersøgelsen, der har SBnr. 080803-170, er foretaget i sommeren og efteråret 2008 og blev ledet af arkæolog Rikke
Marie Rau og museumsinspektør Mads Runge.

OBM 8434, Tietgen Byen Nordvest II39: Ca. 900 m nordvest for Kildehuse II er der undersøgt dele af et
bopladsområde fra yngre bronze- eller ældre førromersk jernalder. En nyligt afsluttet forundersøgelse40

har påvist, at bopladsområdet fortsætter mod vest. Inden for det undersøgte areal fremkom tre langhuse
og enkelte mulige økonomibygninger (fig. 77). Centralt i bopladsområdet fremkom en række gruber, der
muligvis var afskærmet mod bebyggelsen af en let hegnskonstruktion. Gruberne indeholdt en stor
mængde ildskørnede sten, ubrændte dyreknogler, store mængder keramik, foruden flere hjortetaksøk-
ser og en enkelt lommeskålsten. Samlet set synes grubernes indhold altså at repræsentere andet end blot
traditionelle affaldsdeponeringer, og i sammenhæng med det mulige hegn er det måske mere oplagt at tale
om en form for rituelle gruber. En situation, man i øvrigt kender andre steder fra (Beck 2008:10 ff.).

OBM 8433, Tietgen Byen Nordvest (fig. 78)41: Ca. 250 m nord for OBM 8434 er der undersøgt et
mindre brandgravfelt. Gravfeltet var kraftigt nedpløjet, men formentlig er der primært tale om brand-
pletgrave og urnegrave. Otte anlæg kan på baggrund af tilstedeværet af humane knogler betegnes som

25 m

Grube med digel

Fig. 76: OBM 8431. 
Kildehuse. 
Tegning: Allan Larsen.
Fig. 76: OBM 8431. 
Kildehuse. 
Drawing: Allan Larsen.



42. Undersøgelsen har SBnr. 080803-162, er foretaget i foråret 2005 samt vinteren 2006 og blev ledet af hhv. arkæolog Malene
Nymann Olesen og arkæolog Rikke Marie Rau med museumsinspektørerne Mads Runge og Jesper Hansen som ansvarsha-
vende ledere.
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25 m

grave, mens otte andre anlæg ikke indeholdt humane knogler, men i øvrigt modsvarede de sikre grave
i form, størrelse og fyld. Disse anlæg kan således betegnes som usikre grave. Daterende materiale var
yderst sparsomt, men et enkelt lerkar – et fad – dateres til overgangen mellem yngre bronzealder og
ældre førromersk jernalder. 
På samme lokalitet, men ca. 250 m mod øst, er der undersøgt et kogegrubefelt med op mod 300 ko-

gegruber. Kogegruberne afventer AMS-dateringer for en endelig datering, men oftest skal kogegru-
befelterne placeres i bronze- eller jernalder (Henriksen 2005:77 ff.).

OBM 8698, Krogsgård (fig. 79)42: Ca. 1,5 km nord for Kildehuse II er undersøgt er der undersøgt et
brandgravfelt. Gravfeltet var kraftigt nedpløjet, men formentlig er der primært tale om brandpletgrave
og urnegrave. 15 anlæg kan på baggrund af tilstedeværet af humane knogler betegnes som grave, mens
20 andre anlæg ikke indeholdt humane knogler, men i øvrigt modsvarede de sikre grave i form, stør-

Fig. 77: OBM 8434. Tietgen
Byen Nordvest II. Med rødt
de rituelle gruber og hegn

her om. 
Tegning: Allan Larsen.

Fig. 77: OBM 8434. Tietgen
Byen Nordvest II. Red: 

ritually pits and sorrounding
fences.

Drawing: Allan Larsen.
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43. AMS-dateringerne har AAR-nr. 10185-10187.
44. AMS-dateringer har AAR-nr. 10183, 10184, 10188 og 10189.
45. Undersøgelsen, der har SBnr. 080803-35, er foretaget i sommeren 2004 og blev ledet af arkæolog Jakob Bonde og mu-
seumsinspektør Mads Runge.

Brandgrave

Kogegrubefelt

Jernalderbebyggelse

Stenalderbebyggelse

50 m

relse og fyld. Gravene dateres på baggrund af ganske lidt keramik i enkelte grave samt tre AMS-date-
ringer til ældre førromersk jernalder.43 Undtagelsen er en grav, der dateres til ældre germansk jernal-
der. De fleste grave var dog fundtomme og kunne heller ikke ad anden vej snævert dateres, hvorfor det
ikke kan udelukkes, at der også er andre perioder repræsenteret. 
Blandt gravene lå i øvrigt op mod 100 kogegruber, altså et regulært kogegrubefelt. Tre AMS-date-

ringer placerer kogegruberne i bronzealderens periode II-III, mens en fjerde ligger så tidligt som i
tragtbægerkultur.44

OBM 8658, Skovlund45: Ca. 100 m nord for OBM 8698 er i et vejtracé undersøgt spredte bebyggel-
sesspor, bl.a. fra yngre bronzealder/ældre jernalder samt fire brandpletgrave fra samme periode (fig.
80). Området kan udgøre den tilhørende bebyggelse til gravfeltet ved OBM 8698.

50 m

Brandgrave 
+ kogegruber

Fig. 78: OBM 8433. Tietgen
Byen Nordvest. 
Tegning: Allan Larsen.
Fig. 78: OBM 8433. Tietgen
Byen Nordvest. 
Drawing: Allan Larsen.

Fig. 79: OBM 8698. 
Krogsgård. 
Tegning: Allan Larsen.
Fig. 79: OBM 8698. 
Krogsgård. 
Drawing: Allan Larsen.
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46. Undersøgelsen, der har SBnr. 080803-82, er foretaget i sommeren 2006 og blev ledet af arkæolog Jakob Bonde og mu-
seumsinspektør Mads Runge.
47. AAR 12505 ligger med 68.2% sandsynlighed inden for 376BC-209BCog med 95,4 % sandsynlighed indenfor 391BC-
198BC i kalibrerede C14-år. AAR 12506 ligger med 68,2% sandsynlighed indenfor 357BC-195BC og med 95,4% sandsyn-
lighed inden for 379BC-166BC.    

OBM 5702, Elektrisk Storebæltsforbindelse, etape 146: Ca. 1 km nordøst for Kildehuse II er der un-
dersøgt et kraftigt nedpløjet kogegrubefelt med 30-40 kogegruber (fig. 81). To AMS-dateringer fra
kogegruberne placerer dem i ældre førromersk jernalder.47

50 m

0 25

Fig. 80: OBM 8658. 
Skovlund. 

Tegning: Allan Larsen.
Fig. 80: OBM 8658. 

Skovlund. 
Drawing: Allan Larsen.

Fig. 81: OBM 5702. Elektrisk
Storebæltsforbindelse, etape 1.

Tegning: Allan Larsen.
Fig. 81: OBM 5702. Elektrisk
Storebæltsforbindelse, etape 1.

Drawing: Allan Larsen.
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48. Undersøgelsen, der har SBnr. 080803-161, er foretaget i sommeren 2008 og blev ledet af arkæolog Bente Bech og mu-
seumsinspektør Mads Runge.
49. AMS-dateringerne har AAR-nr. 12554-12556.
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Fig. 82: OBM 8416. 
Frydenlund. 
Tegning: Allan Larsen.
Fig. 82: OBM 8416. 
Frydenlund. 
Drawing: Allan Larsen.
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OBM 8416, Frydenlund48: Ca. 700 m nord for Kildehuse II er der i år 2000 undersøgt et stort boplad-
sområde fra yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder. Egentlige hustomter kunne ikke erken-
des, muligvis som følge af dårlige bevaringsforhold. Umiddelbart syd for bopladsområdet blev der i 2005
i et lavereliggende niveau undersøgt op mod 40 brønde indenfor et ganske begrænset areal (fig. 82). Ma-
krofossilanalyser har påvist, at i hvert fald et par af brøndene har været anvendt som produktionsbrønde,
bl.a. med henblik på fremstilling af hørtekstiler. Tre AMS-dateringer49 placerer aktiviteterne i yngre bron-
zealder og ældre førromersk jernalder, og aktivitetsområdet er således samtidigt med bebyggelsen. Hør-
produktionen markerer sig dermed som landets foreløbig absolut ældste (Runge & Henriksen 2007).

OBM 8436 ff., Harekærgård Øst: Ca. 1,5 km nordvest for Kildehuse II pågår i skrivende stund en af mu-
seets største undersøgelser i nyere tid. Et ca. 15 ha stort område med en nordlig del med kogegrubefelter,
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gruber mv. og en sydlig del med et intensivt bebygget område. Kogegrube-/grube-området kan på baggrund
af den generelle datering af anlægstypen placeres i bronze- eller jernalder (Henriksen 2005:77 ff.), mens det
intensivt bebyggede område foreløbig ser ud til at placere sig i yngre romersk-germansk jernalder. Mellem
den markante jernalderbebyggelse kan der udskilles en række huse, som synes at stamme fra bronzealder
eller førromersk jernalder. Det er dog for tidligt at komme med detaljerede oplysninger om lokaliteten. 

Samlet set har det tætte net af arkæologiske undersøgelser i området omkring Kildehuse II således
frembragt en lang række lokaliteter fra yngre bronzealder og ældste jernalder. Undersøgelsernes an-
lægsmæssige spredning over bopladser, gravpladser, produktionsområder, samlingspladser og anlæg
med rituelle funktioner afspejler tilsvarende en bred vifte af aktiviteter i bronzealdermenneskets liv. Det
synes på den baggrund berettiget at tale om et decideret kulturlandskab fra perioden. Med forbehold
for mindre kronologiske variationer mellem de enkelte lokaliteter, og at et ca. 60 ha stort område vest
for Kildehuse II endnu ikke er undersøgt, kan der gives nogle generelle tendenser på baggrund af oven-
stående gennemgang af lokaliteter i det ca. 350 ha store område omkring Kildehuse II:
Inden for området kan forsøgsvis udskilles fem bebyggelsesområder, hver med bo- og gravplads,

nemlig: 1) OBM 8414-8431, 2) OBM 8441-8440, 3) OBM 8416 (gravplads ikke erkendt), 4) OBM
8433-8434 og evt. 8436 ff. og 5) OBM 8658-8698 (boplads kun berørt perifert) (fig. 83). Indenfor om-
råde 1 er der markeret to bopladsområder. Bopladserne er ikke samtidige og kan således repræsentere
en flytning indenfor samme ressourceområde. Et sjette område vil på baggrund af de øvrige områders
indbyrdes placering og topografien formentlig kunne fremkomme i det ikke undersøgte areal vest for
Kildehuse II. Tilsvarende ville man kunne forvente et syvende område øst for Kildehuse II. Her er der
dog allerede foretaget en stribe undersøgelser uden, at disse har givet indikationer i den retning. Inden
for områderne synes bo- og gravpladser at ligge ganske tæt, dvs. med en afstand af 100-150 m, og det
er muligt, at et kriterium for anlæggelsen af gravfeltet var, at man skulle kunne se fra bopladsen til
gravpladsen? Et sådant forhold er antagelig gældende for Fyn i ældre jernalder (Henriksen 2009:55 ff.).
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Fig. 83: Forsøgsvis inddeling
af kulturlandskabet ved Kil-
dehuse II i fem ressourceom-
råder. Blåt markerer mulige

fugtige områder. Gult marke-
rer naturlige skel i området.

Tegning: Allan Larsen.
Fig. 83: Experimental divi-

sion of the cultural landscape
at Kildehuse II into five re-
source areas. Blue: possible
wetareas. Yellow: natural

boundaries in the landscape
of the area.

Drawing: Allan Larsen.
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De erkendte områder ligger med en indbyrdes afstand af 500 til 900 m og med 500 til 700 m som
det mest almindelige. Afstanden på 900 m ses kun mellem område 1 og 3, hvorimellem løber et mar-
kant og forholdsvis bredt lavtliggende område, der antagelig har været for fugtigt til at udgøre et at-
traktivt bosættelsesområde. Bo- og gravpladserne synes at have foretrukket de plane, lerede
moræneflader. På fugtige, lavtliggende områder optræder et par steder kogegrubefelter (OBM 8698,
5702). Mellem område 3 og 4 ses områdets største kogegrubefelt, omtalt under OBM 8433. Dette ko-
gegrubefelt er dog placeret på en ganske svag højning i landskabet og ligger således ikke fugtigt. 
De enkelte bopladsområder har haft et ressourceområde til opfyldelse af de subsistensøkonomiske

behov. Per Ole Rindel har på baggrund af et studie af ældre jernalders bebyggelse i Sønderjylland givet
et bud på en model til beskrivelse af sådanne ressourceområder (Rindel 1992). Denne beskrivelses-
model vil – trods de mindre tidsmæssige og geografiske forskelle – også blive anvendt på nærværende
studie. Årsagen er, at mens ældre bronzealders landbrug traditionelt karakteriseres som et husdyrbrug
med vægt på store husdyrbestande og mindre, labile marker (Kristiansen 1988:81 ff.), sker der i yngre
bronzealder en udvikling mod landbrugsformen i ældre jernalder. Dvs. ændringer i sammensætningen
af dyreholdet, begyndende opstaldning og dermed begyndende opsamling af gødning, en udvikling
mod mere permanente marker og anvendelse af flere kornsorter mv. (ibid.:88 ff.). Ressourceområdet
kan ifølge Rindel muligvis opdeles i et primært ressourceområde, hvor indenfor ager, græsgange, ste-
der til indsamling af foder mv. har ligget, og et sekundært ressourceområde, som er mere ekstensivt ud-
nyttet, og hvor man har kunnet jage, hente træ, samle frugter mv. Endvidere har evt. skovområder
været velegnede til svinehold. Sideløbende med de subsistensøkonomiske behov har der formentlig
også været reserveret arealer til religiøse aktiviteter, samlingspladser o.l., som det f.eks. ved kogegru-
befelterne. Det er muligt, at sådanne områder kan være fælles for flere bopladser, og måske er koge-
grubefeltet ved OBM 8433 med sin placering midt mellem bopladsområde 3 og 4 et eksempel herpå?
Afstanden til de enkelte elementer i det primære ressourceområde menes af tids- og ressourcebe-

sparende hensyn ikke at være over 1 km, mens afstanden til elementerne i det sekundære ressource-
område kan være større (Rindel 1992:135 ff.; Runge 2009:253 ff.). Den nære beliggenhed mellem de fem
bopladsområder ved Kildehuse II gør de primære ressourceområder meget små. 
Det kan på den ene side indikere, at bopladsområderne ikke har eksisteret samtidig, men derimod

repræsenterer successive flytninger inden for et større ressourceområde. I forbindelse med flytnin-
gerne har man også flyttet gravstedet, således at man har foretaget gravlæggelserne ved den nærmeste
gravhøj. En model som bl.a. kan genfindes i Holstebro-området (Hornstrup 1999:124). Er det tilfæl-
det, kan bopladsområde 1-2 hhv. 3-4 være det konkrete udtryk for noget sådant. Forholdet kan un-
derbygges ved, at gravpladsen i område 1, OBM 8441, sandsynligvis er ældre end gravpladsen i område
2, Kildehuse II. I denne model kan forskellen i størrelse af gravpladserne ved OBM 8441, Østre Bou-
levard III hhv. Kildehuse II måske opfattes som en udvikling fra mindre bebyggelsesenheder, måske
enkeltgårdsbebyggelser, i starten af yngre bronzealder og mod større enheder på overgangen til jern-
alderen. Dette billede afspejler den generelle udvikling i det nuværende danske område (Rindel 1999:82
ff.; J. Jensen 2003:28 ff.) og angiver måske en udvikling fra slægtsbaserede samfund til familie- og lands-
bybaserede samfund (Hedeager 1992:196; J. Jensen 1997:201).
At der på den anden side kan være tale om samtidige bopladsområder, understøttes af en model over

bronzealderens bebyggelsesmønster i det skånske område. I denne model påpeges, at gravfelter og
f.eks. kogegrubefelter kan være faste, rituelle fikspunkter i landskabet, mens bebyggelsen, for at ud-
nytte skiftet mellem bebyggelse og opdyrket areal, kan have flyttet rundt i landskabet (Arcini & Svan-
berg 2005:357). Ifølge modellen udgør bopladsområde 1 og 2 således selvstændige enheder, og det
antages, at der kan have været samtidig bebyggelse i de to områder. Bopladsområderne 1 og 2 har
netop hvert deres gravfelt tilknyttet hver deres gravhøj(e). Dette kan i modsætning til den første model
tages til indtægt for en afspejling af en ganske markant form for kontinuitet i valg af begravelsesom-
råde og et ønske om at markere en tilknytning til forfædrene i de ældre gravhøje. I det konkrete til-
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fælde bemærkes videre, at gravfeltet til område 1 formentlig kun rummer én familie gennem generatio-
ner, mens gravfeltet til område 2 sandsynligvis rummer to familier. I øvrigt stemmer den skånske model
også overens med situationen ved Kildehuse II-området ved, at bebyggelse, gravplads og formentlig også
agerjorden synes at være tilknyttet højereliggende, plane flader, mens lavereliggende og skrånende area-
ler kan have været anvendt til græsning, høslæt mv. Også særlige aktiviteter som tekstilproduktion kunne,
som påvist ved OBM 8416, være henlagt til denne arealtype (Arcini & Svanberg 2005:357).
En endelig afgørelse af, om det er den ene eller anden model, som har været gældende i området

ved Kildehuse II, er selvsagt vanskelig at give. Under alle omstændigheder synes der at være tale om
små bebyggelsesenheder, bestående af et eller et par langhuse med en eller et par tilknyttede økono-
mibygninger. Billedet afspejler formentlig, at en boplads har rummet en eller et par gårdsenheder.
Dette billede ses i de statistiske analyser udarbejdet på baggrund af det antropologiske materiale. 
Afslutningsvis skal det vurderes, om arealet omkring Kildehuse II overordnet set fremstår som et

område af helt ordinær karakter, eller om der kan spores træk, der peger i retning af mere centrale
funktioner, som man fra samtiden f.eks. ser det meget markant ved Voldtofte-området på Sydvestfyn
(Thrane 1981b, 1983, 1984) og måske kan ane det på Nordvestfyn (Jensen & Runge 2008). Kildehuse
II-gravene kan med AOT-værdier på op til tre, ikke betegnes som udpræget rige. I forhold til Thra-
nes analyse af samfundsstratigrafiske forskelle i yngre bronzealders grave, hvor opdelingen baseres på
antallet af metalgenstande (Thrane 1981b:477 ff.), placerer Kildehuse II-gravene sig ganske lavt med
sine maksimalt to til tre metalgenstande per grav. På den anden side indeholder gravene fra Kildehuse
II objekter af en usædvanlig karakter, som f.eks. wendelringene og det store sammensatte smykke,
x200, der hæver niveauet en smule. Sammenlignet med f.eks. de 70 grave ved Hellegård rummer Kil-
dehuse II langt flere gravgaver, herunder også langt flere metalgenstande (Hornstrup et al. 2005:91 ff.).
Tilstedeværet af digelfragmenter på lokaliteten OBM 8431, Kildehuse indikerer som sagt, at der er fo-
retaget bronzestøbning på stedet; et forhold som heller ikke er helt almindeligt at finde på datidens bo-
pladser. Modsat skal den statusmæssige betydning af støbeaktiviteterne ikke overdrives. Således tegner
der sig efterhånden et billede af, at mere simple genstande blev støbt på en stribe bopladser, mens det
kun er de mere komplicerede støbninger, som relaterer sig til de rigere lokaliteter (Sørensen 1989:462;
Ingvardson 2005:73). Endelig er den meget tidlige hørproduktion på lokaliteten OBM 8416, Fryden-
lund bemærkelsesværdig og kan evt. indikere, at området ved Kildehuse II har været særligt innova-
tivt og således måske en form for centralområde (Runge & Henriksen 2007:161)? Sluttelig må området
ved Kildehuse II – også selvom der henses til det helt unikke i, at der her er undersøgt usædvanligt store
sammenhængende arealer – siges at have været ganske intensivt udnyttet i yngre bronzealder.
Alle disse forhold peger på, at området ved Kildehuse II kan have haft en vis betydning i yngre

bronzealder. Der er dog intet, som peger på, at man her er på nogen form for eliteniveau; snarere er
der tale om et gennemgående jævnt samfundsniveau, men med enkelte markører og innovative forhold,
som skiller området lidt ud fra mængden. 

4 .8 .  FLADMARKSGRAVE I  DET  NUVÆRENDE DANMARK OG NABOLANDE

4.8.1.  INDLEDNING

En fladmarksgrav er per definition en grav, der blot er nedsat i den oprindelige overflade uden nogen
synlig overflademarkering. Det skal dog understreges, at det ingenlunde kan udelukkes, at gravene
har markeret sig ved ganske lave forhøjninger, om ikke andet så i form af det jordoverskud, som er op-
stået efter nedsættelse af en evt. urne eller andet. Den visuelle adskillelse mellem fladmarksgrave og
yngre bronzealders småhøje (J. Jensen 1997:201; f.eks. J. Jensen 1997:243, nr. 11) har derfor muligvis
reelt ikke været stor.



Fladmarksgravene har været et kendt element i yngre bronzealders gravskik gennem en lang år-
række (Müller 1897:369 ff.), og bl.a. foretog Nationalmuseet allerede i 1911-1924 undersøgelser af et
par mindre lokaliteter med denne gravform (J. Jensen 1966:36). Større fladmarksgravfelter har dog
været et næsten fraværende træk i det nuværende Danmark, med markante undtagelser ved gravplad-
sen Haarbølle Hestehave på Møn med 38 grave (Glob 1938) og Hellegård i Salling med 70 grave
(Hornstrup et al. 2005). Fra nabolandene er større fladmarksgravfelter fra perioden mere almindelige.
Således kendes fra f.eks. Simris i Østskåne et gravfelt med ca. 100 grave (Stjernquist 1961) og i det
nordtyske-nordpolske område er de store fladmarksgravfelter dominerende (bl.a. Hingst 1974a, 1974
b, 1976; Hingst et al. 1990; Schmidt 1993; J. Jensen 1997:28 ff.). Fra starten af jernalderen kendes fra
det sydlige Jylland og det vestlige Midtjylland store gravfelter med brandgrave dækket af lave tuer
(Jørgensen 1975; J. Jensen 1997:24). Fladmarksgravfelterne fra ældre jernalder kan være betragteligt
større end bronzealderens gravfelter og har også en tendens til at være mere stringent strukturerede
(Sørensen 1989:475). De relativt set store fladmarksgravfelter fra yngre bronzealder er trods denne
variation interessante i sig selv ved deres – endnu(?) – forholdsvist sjældne forekomst samt ved deres
position som et fænomen, der markerer et samfundsmæssigt brud mellem bronzealderens elitære og
hierarkiske samfundsform og jernalderens egalitære landsbyfællesskab (Hedeager 1992:195 ff.). 
I publikationsmæssig sammenhæng har de ofte uanseelige fladmarksgrave stået i skyggen af de

hyppigere anvendte gravformer, som urnegrave nedsat i eller op til ældre gravhøje, gravene under små-
høje og de rige primærgrave i storhøje (Thrane 1984, 1993b). Undtagelser er J. Jensen 1966, hvor fokus
primært er på kronologiske forhold og ikke mindst overgangen mellem bronze- og jernalderen, et re-
gionalt studie fra Østjylland er præsenteret i Stidsing 1998, og endelig er de to hidtil største flad-
marksgravfelter præsenteret i Glob 1938 og Hornstrup et al. 2005.

4.8.2.  UDBREDELSE OG HYPPIGHED I DET DANSKE OMRÅDE

For at få en fornemmelse af fladmarksgravskikkens og ikke mindst de store fladmarksgravfelters ud-
bredelse i yngre bronzealder er der foretaget en gennemgang af kataloget i Jørgen Jensen 1997 og
Thrane 2004. Mens Jørgen Jensens katalog er landsdækkende, vedrører Thranes Fyn. For at opdatere
disse oversigter er ”Arkæologiske Udgravninger i Danmark” fra 1996 og frem gennemgået50, ligesom
der i februar 2008 er rettet en rundspørge til danske museer med arkæologisk ansvarsområde.51 I gen-
nemgangen opfattes en fladmarksgrav som en grav, der, modsat datidens norm, ikke er placeret i en høj,
hverken som centralgrav eller nedsat sekundært i eller i kanten af en ældre høj. Hvor det i litteraturen
ikke nævnes specifikt, at der er tale om en fladmarksgrav, regnes graven for højdækket eller placeret i
høj. Adskillelsen af en brandgrav placeret i kanten af en ældre gravhøj fra en brandgrav under flad
mark kan under disse forudsætninger selvsagt være yderst vanskelig; dette gælder i særdeleshed i de
tilfælde, hvor oplysningerne skal hentes af de til tider sparsomme informationer i ”Arkæologiske Ud-
gravninger i Danmark”. Udover disse tolkningsmæssige problemer kan billedet præges af fejl og mang-
ler i indberetningerne til de centrale registre, ligesom det er givet, at særligt engagerede arkæologer,
professionelle såvel som amatører, kan give fundbilledet skævvridninger. En tilsvarende skævvridning
kan være forårsaget af variationer i udgravningsaktiviteten i forskellige landsdele, måske særligt udtalt
i de senere år. Sluttelig kan man diskutere, om den geografiske afgrænsning til det nuværende danske
område er en relevant parameter i forhold til datidens forhold. 
Fladmarksgravenes udbredelse og hyppighed skal relateres til de øvrige grave fra yngre bronzeal-

der og for at få et generelt overblik over denne fundgruppe er der lavet et udtræk af databasen ”Fund
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50. Der er ikke foretaget gennemgang af ældre årgange, da evt. lokaliteter her formodes at være repræsenteret i J. Jensen 1997
og/eller Thrane 2004. Gennemgangen af Arkæologiske Udgravninger i Danmark er foretaget af stud.mag. Jeanette Skaarup. 
51. Af de 48 museer med arkæologisk ansvarsområde har 10 svaret. Der skal rettes en stor tak til museer, som har svaret.
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 Lokalitet Akronym Stednr. SB-nr. Gravantal Litteraturhenvisning Beskrivelse
1 Kobbelgårde 01.02.01 276 6 J. Jensen 1997, s. 241, nr. 1 Område med stenlægninger og evt. kulthus
2 Kokkedal Nord II 01.04.10 131 2 AUD 2004, nr. 10 To mulige brandpletter fra YBR
3 Harløsegård 01.05.08 29 1 AUD 1996, nr.32 Urnegrav i en naturlig bakke; forstenet søpindsvin tæt op ad urnen
4 Stenløse 01.06.05 83 1 J. Jensen 1997, s. 242, nr. 4 Stenkiste
5 Sømosen 02.02.01 43 1 AUD 2005, nr. 21 Brandgrav med knust lerkar; YBR/ÆJA
6 Klovetofte 02.02.07 0 1 J. Jensen 1997, s. 243, nr. 5 Delvist ødelagte, stenomsatte urnegrave under flad mark
7 Ryget Skovby 4 02.02.16 10 1 AUD 2005, nr. 37 Overpløjet brandgrav med bronzering; YBR/ÆFR
8 Langagergård 02.05.02 5 1 AUD 2004, nr. 61 En mulig brandplet og brændningsted; YBR/ÆJA
9 Hotelgrunden 03.01.03 397 1 AUD 2003, nr. 94 En urnegrav blev fundet 40 m syd for en sløjfet gravhøj

10 Bulbrogård 03.01.06 102 2 AUD 2001, nr. 103 To urnegrave fundet på en gravplads med grave fra yngre stenalder og romersk jernalder
11 Bregninge 03.06.03 13 1 J. Jensen 1997, s. 244, nr. 13 Fladmarksgrav
12 Tåstrup 04.05.08 8 1 AUD 1996, nr.97 Forstyrret urnegrav i område med naturlige bakker
13 Lovvej 05.04.06 18 1 AUD 2002, nr. 109 Ved bebyggelse blev fundet to urnegrave, en brandgrav og to brandpletter fra yngre bronzealder og førromersk jernalder
14 Hårbølle Hestehave 05.05.05 21,33,44 38 Glob 1938; J. Jensen 1997, s. 245, nr. 22 Fladmarksgravfelt + stenkredse; ved gravhøj; PVI?
15 Spånebjerg 05.05.05 139 1 J. Jensen 1997, s. 247, nr. 23 Lille stenkiste i naturlig banke
16 Toftegård 05.06.12 74 6 AUD 1996, nr.127 Urnegravfelt med seks mere eller mindre ødelagte urnegrave
17 Kalkerup 05.07.03 21 1 AUD 1996, nr. 128 Mellem bopladssporene fandt man en brandplet (YBR/ÆFR) med brændte menneskeknogler
18 Næstved Markjorder 05.07.07 6 3 J. Jensen 1997, s. 247, nr. 25 Stenkister i naturlig banke
19 Kirkebakken 05.07.08 7 1 J. Jensen 1997, s. 247, nr. 26 Urne i naturlig banke
20 Stenbækken 06.01.05 226 1 AUD 1997, nr. 142 14 brandgrave, to er dateret, en til førromersk jernalder og en til bronzealderens per. VI
21 Skelhøj 08.01.12 80 12 Thrane 2004, bd. 1, s. 25 Usikkert om fladmarksgravfelt/i høj?
22 Gl. Brydegård 08.02.04 40 12 Thrane 2004, bd. 1, s. 37-42 Fladmarksgravfelt, PV
23 Lusehøj 08.02.05 16 4 Thrane 2004, bd. 1, s. 69-71 Fladmarksgravfelt
24 Sarup Gamle Skole XII 08.02.09 117 1 AUD 1998, nr. 186 En brandgrav 
25 Torup Bakkegård 08.02.14 2 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 117 Fladmarksgrav i JA-gravplads
26 Klingenberg/Klosterbakken 08.04.07 109 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 132 Fladmarksgrav(felt?)
27 Glavendrup 08.05.07 11,12,13 1 J. Jensen 1997, s. 249, nr. 32 I det indre af skibssætning
28 Flinthøj, Rævehøj (Glavendrup) 08.05.07 13 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 139 Fladmarksgrave?
29 Ejlskov 08.06.04 32 2 Thrane 2004, bd. 1, s. 142 Fladmarksgrav(e) i JA-gravplads
30 Ejlskov 08.06.05 31 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 142 Fladmarksgrav i JA-gravplads
31 Særslev Nord 08.06.09 53 1 M.B. Henriksen 2008 Fladmarksgrav i JA-gravplads
32 Dallund Vest 08.06.10 78 19 Prangsgaard & Andersen 2008, s. 136 ff. 18-19 brandgrave; kun én sikkert dateret til YBR (PIV)
33 Køstrup 08.07.03 34 1 J. Jensen 1997, s. 249, nr. 35 Urne (per VI) på JA-/VIK-gravplads
34 Altona 08.07.05 12 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 163 Urnegravplads, per. V
35 Føns 5 08.07.06 1 1 Thrane 2004, bd. 1, s.164 Fladmarksgravfelt?
36 Tryden 08.07.08 34 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 165 Fladmarksgrav(e) i ÆFR-gravplads
37 Byggecentrum 08.07.13 41 ? AUD 1998, nr. 216 Brandgrav i stenlægning nær megalitgrav
38 Nygård 08.07.20 7 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 176 ?
39 Sanderumgård 08.08.02 0 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 179 Fladmarksgrav i FRJA per I-gravplads
40 Skovlund 08.08.03 35 4 AUD 2004, nr. 204 Fire brandpletter fra overgangen bronzealder/jernalder
41 Østboulevarden III 08.08.03 127 20 Jacobsen 2010 OBM 8441
42 Kildehuse II 08.08.03 93 41 OBM 8414
43 Højby Ås 08.08.04 0 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 180 Fladmarksgrav?
44 Hvenekilde NØ 08.08.09 33 2 AUD 2005, nr. 240 To brandpletter fundet ved boplads fra germansk jernalder. Det formodes, at de er yngre bronzealder/jernalder
45 Gudbjerglund 09.01.03 39 1 M.B. Henriksen 2008 Ved B2-grav
46 Grønneskovs Mark 6 09.01.07 95 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 198 Fladmarksgrav
47 Egelygård 09.01.07 123 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 204 Fladmarksgrav i JA-gravplads
48 Motorvej st. 17.7-20.1 øst 09.01.09 31 1 AUD 2004, nr. 226 En urnegrav
49 Fjellerup Vestergård 09.01.09 15 2 Thrane 2004, bd. 1, s. 206 Fladmarksgravfelt? To urner, per. VI
50 Ennebølle 09.02.06 31 2 J. Jensen 1997, s. 250-251, nr. 40 Fladmarksgrave
51 Fuglsbølle 09.03.02 15 1 M.B. Henriksen 2008 Fladmarksgrav i JA-gravplads
52 Ristinge Strand 09.03.03 146 1 AUD 2000, nr. 239 En mulig yngre bronzealder grav (muligvis jernalder). Stensat og stenpakket brandgravsanlæg med brændte knogler fra en voksen person
53 Horne 09.04.12 50 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 212-213 Fladmarksgrave?
54 Brunebjerg Mark 09.04.20 31 9 Thrane 2004, bd. 1, s. 259-261 Formentlig fladmarksgravfelt
55 Dongs Højrup 09.05.05 29 2 Thrane 2004, bd. 1, s. 293, 295 I stensætning
56 Kullerup 09.06.03 38 2 J. Jensen 1997, s. 254, nr. 47 To urnebisættelser tæt sammen, ompakket med sten
57 Gallerhøj 09.07.04 10 2 M.B. Henriksen 2008 To urnegrave i JA-gravplads ved fod af megalit - dvs. tvivlsomt om fladmarksgrave
58 Højgård 11.05.12 154 5 AUD 2002, nr. 241 På en skråning fandt man en stensat urne og en stensat dobbeltkonisk urne samt tre brandpletter
59 Gramstrup II 11.06.12 418 ? AUD 2000, nr. 307 Næsten bortpløjede brandpletter, antagelig fra yngre bronzealder
60 Katbygård 12.08.05 16 4 J. Jensen 1997, s. 254-255, nr. 51 Tre grave under, en lige uden for stenlægning (kun en sikkert dateret til YBR)
61 Svenstrup Gårde 4 12.08.14 ? 5 AUD 2005, nr. 315 To formodede jordfæstegrave og tre urnegrave; YBR/ÆFR
62 Engedal, Daugbjerg 13.01.01 136 ? Iversen & Wickstrøm 1973 Flere brandgrave, placeret i fire stenlægninger
63 Kobberup 13.01.07 207 1 J. Jensen 1997, s. 255, nr. 52 Nær gravhøj, formentlig under flad mark
64 Langdalgård 13.01.18 103 1 AUD 2004, nr. 298 Urnegrav med stenlåg
65 Sdr. Ørum III 13.01.18 101 8 AUD 2004, nr. 298 Seks urnegrave og to brandgrave; delvist i kanten og umiddelbart udenfor en høj
66 Hellegård 13.02.08 48 70 K. M. Hornstrup et. al. 2005 70 brandgrave fra PVI og PI
67 Hvinningdal 13.03.01 83 14 AUD 2003, nr. 286 Uden for randstensgærdet af en gravhøj fandt man 12-14 brandgrave fra overgangen fra bronzealder til jernalder
68 Kidmosegård 13.03.04 25-28 1 AUD 2004 nr. 314 Sydvest for en gravhøj fandt man en urnegrav
69 Resen 13.04.08 26 1 AUD 1997, nr. 279 Mulig yngre bronzealder brændtbensgrav, fundet i forbindelse med store kogestensgruber og gruber
70 Kluborg II 13.04.10 146 1 AUD 2001, nr. 336 En brandgrube i forbindelse med huse fra yngre bronzealder
71 Ridder Munks Vej 13.05.01 77 8 M. Mikkelsen (mail 25.2.08) To klynger med hver fire brandgrave; desuden grave op til højfod.
72 Grensten 13.07.03 5 3 J. Jensen 1997, s. 255, nr. 55 Tre grave under stenlægning (kun en sikkert dateret til YBR)
73 Torup Høje 13.09.01 60 ? AUD 2003, nr. 321 Sydøst for en gravhøj mindre dele af en fladmarksgravplads m. bronzealdergrave - tre urnegrave, tre andre brandgrave + ukendt antal

oppløjede; per IV-V; stenlægninger, stenkister mv. 

74 Lynderup 13.09.07 68-71 1 AUD 2003, nr. 324 Urnegrav
75 Bredegård Øst 13.09.11 105 2 AUD 2003, nr. 325 Urnegrav
76 Neder Ingstrup 13.10.07 0 4 J. Jensen 1997, s. 256, nr. 60 Under stenlægning; stenlægning jorddækket
77 Formyre SØ 13.12.08 74 2 M. Mikkelsen (mail 25.2.08) Urner; evt. del af større gravfelt
78 Foulum 13.12.08 24 56 M. Mikkelsen (mail 25.2.08) Urner med stendække
79 Lammehøjgård 14.07.02 88 10 J. Jensen 1997, s. 257, nr. 65 To urner dateret til per. VI, otte udaterede; i stenlægning
80 Råballegård 14.10.06 52 7 J. Jensen 1997, s. 257, nr. 68 To urner dateret til per. VI, fem udaterede; under og umiddelbart udenfor stenlægning
81 Vester-Alling 14.10.18 39 4 J. Jensen 1997, s. 258, nr. 69 Fire brandgrave fra sen YBR-ÆFR; under stenlægning; ved stenlægning række af sten
82 Ring 14.10.21 38 10 J. Jensen 1997, s. 258-259, nr. 70 Tre grave under - og syv nær stenlægning
83 Thorsskov 15.03.11 12, 74 8, 4 Eriksen 1984 Både YBR og FRJA
84 Haurum 16.03.02 73 17 AUD 2003, nr. 399 På toppen af en bakke blev afdækket fire urner og 13 brandpletter; ikke præcist angivet om fladmarksgravfelt
85 Ring 16.04.04 41 1 AUD 2000, nr. 480 En urnegrav fundet 24 m øst for midten af en overpløjet gravhøj. Datering er enten yngre bronzealder eller førromersk jernalder
86 Birkholmvej 16.05.15 183 1 AUD 2001, nr. 504 En mulig brandgrav
87 Hjortsvang 16.06.04 23 3 J. Jensen 1997, s. 262, nr. 82 To urner periode VI, en brandplet udat. Under fladmark på JA-gravplads
88 Løgager 16.06.06 112 4 J. Jensen 1997, s. 283, nr. 86 Fire urnegrave i stenlægning; stenlægning uden grave ved siden af
89 Sepstrup 16.06.06 0 6 Kjær 1931:67 ff. Flere brandgrave, placeret enkeltvis i stenlægninger
90 Stendis 18.02.06 5 3 Olesen 1987 På ÆBR-jordfæste-fladmarksgravplads
91 Sønderager Syd 18.03.06 48 1 AUD 2003, nr. 500 Nedpløjet brandgrav; YBR-ÆFR
92 Uhre I 18.03.07 57 1 AUD 2002, nr. 528 En brandgrav i forbindelse med bebyggelse fra yngre bronzealder
93 Tjørring Nord 18.03.18 51 7 AUD 2005, nr. 476 Urnegrave i forbindelse med yngre bronzealder boplads

TIL MW: Illustrationen bringes over helt opslag over flere sider!

Fig. 84: Fladmarksgrave fra
yngre bronzealder i det nu-

værende danske område. Kri-
terierne for udvælgelsen af
lokaliteterne er beskrevet i

teksten. ÆBR: ældre bronze-
alder. YBR: yngre bronzeal-
der. ÆJA: ældre jernalder.

FRJA: førromersk jernalder.
ÆFR: ældre førromersk jern-
alder. JA: jernalder. VIK: vi-

kingetid.
Fig. 84: Flat-field graves from
the Late Bronze Age in pres-
ent-day Denmark. The crite-
rias for selecting the localities
is written in the text. ÆBR:
Early Bronze Age.YBR: Late

Bronze Age. ÆJA: Early
Iron Age. FRJA: Preroman
Iron Age. ÆFR: Early Pre-
roman Iron Age. JA: Iron
Age. VIK: Viking Age. 
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 Lokalitet Akronym Stednr. SB-nr. Gravantal Litteraturhenvisning Beskrivelse
1 Kobbelgårde 01.02.01 276 6 J. Jensen 1997, s. 241, nr. 1 Område med stenlægninger og evt. kulthus
2 Kokkedal Nord II 01.04.10 131 2 AUD 2004, nr. 10 To mulige brandpletter fra YBR
3 Harløsegård 01.05.08 29 1 AUD 1996, nr.32 Urnegrav i en naturlig bakke; forstenet søpindsvin tæt op ad urnen
4 Stenløse 01.06.05 83 1 J. Jensen 1997, s. 242, nr. 4 Stenkiste
5 Sømosen 02.02.01 43 1 AUD 2005, nr. 21 Brandgrav med knust lerkar; YBR/ÆJA
6 Klovetofte 02.02.07 0 1 J. Jensen 1997, s. 243, nr. 5 Delvist ødelagte, stenomsatte urnegrave under flad mark
7 Ryget Skovby 4 02.02.16 10 1 AUD 2005, nr. 37 Overpløjet brandgrav med bronzering; YBR/ÆFR
8 Langagergård 02.05.02 5 1 AUD 2004, nr. 61 En mulig brandplet og brændningsted; YBR/ÆJA
9 Hotelgrunden 03.01.03 397 1 AUD 2003, nr. 94 En urnegrav blev fundet 40 m syd for en sløjfet gravhøj

10 Bulbrogård 03.01.06 102 2 AUD 2001, nr. 103 To urnegrave fundet på en gravplads med grave fra yngre stenalder og romersk jernalder
11 Bregninge 03.06.03 13 1 J. Jensen 1997, s. 244, nr. 13 Fladmarksgrav
12 Tåstrup 04.05.08 8 1 AUD 1996, nr.97 Forstyrret urnegrav i område med naturlige bakker
13 Lovvej 05.04.06 18 1 AUD 2002, nr. 109 Ved bebyggelse blev fundet to urnegrave, en brandgrav og to brandpletter fra yngre bronzealder og førromersk jernalder
14 Hårbølle Hestehave 05.05.05 21,33,44 38 Glob 1938; J. Jensen 1997, s. 245, nr. 22 Fladmarksgravfelt + stenkredse; ved gravhøj; PVI?
15 Spånebjerg 05.05.05 139 1 J. Jensen 1997, s. 247, nr. 23 Lille stenkiste i naturlig banke
16 Toftegård 05.06.12 74 6 AUD 1996, nr.127 Urnegravfelt med seks mere eller mindre ødelagte urnegrave
17 Kalkerup 05.07.03 21 1 AUD 1996, nr. 128 Mellem bopladssporene fandt man en brandplet (YBR/ÆFR) med brændte menneskeknogler
18 Næstved Markjorder 05.07.07 6 3 J. Jensen 1997, s. 247, nr. 25 Stenkister i naturlig banke
19 Kirkebakken 05.07.08 7 1 J. Jensen 1997, s. 247, nr. 26 Urne i naturlig banke
20 Stenbækken 06.01.05 226 1 AUD 1997, nr. 142 14 brandgrave, to er dateret, en til førromersk jernalder og en til bronzealderens per. VI
21 Skelhøj 08.01.12 80 12 Thrane 2004, bd. 1, s. 25 Usikkert om fladmarksgravfelt/i høj?
22 Gl. Brydegård 08.02.04 40 12 Thrane 2004, bd. 1, s. 37-42 Fladmarksgravfelt, PV
23 Lusehøj 08.02.05 16 4 Thrane 2004, bd. 1, s. 69-71 Fladmarksgravfelt
24 Sarup Gamle Skole XII 08.02.09 117 1 AUD 1998, nr. 186 En brandgrav 
25 Torup Bakkegård 08.02.14 2 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 117 Fladmarksgrav i JA-gravplads
26 Klingenberg/Klosterbakken 08.04.07 109 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 132 Fladmarksgrav(felt?)
27 Glavendrup 08.05.07 11,12,13 1 J. Jensen 1997, s. 249, nr. 32 I det indre af skibssætning
28 Flinthøj, Rævehøj (Glavendrup) 08.05.07 13 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 139 Fladmarksgrave?
29 Ejlskov 08.06.04 32 2 Thrane 2004, bd. 1, s. 142 Fladmarksgrav(e) i JA-gravplads
30 Ejlskov 08.06.05 31 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 142 Fladmarksgrav i JA-gravplads
31 Særslev Nord 08.06.09 53 1 M.B. Henriksen 2008 Fladmarksgrav i JA-gravplads
32 Dallund Vest 08.06.10 78 19 Prangsgaard & Andersen 2008, s. 136 ff. 18-19 brandgrave; kun én sikkert dateret til YBR (PIV)
33 Køstrup 08.07.03 34 1 J. Jensen 1997, s. 249, nr. 35 Urne (per VI) på JA-/VIK-gravplads
34 Altona 08.07.05 12 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 163 Urnegravplads, per. V
35 Føns 5 08.07.06 1 1 Thrane 2004, bd. 1, s.164 Fladmarksgravfelt?
36 Tryden 08.07.08 34 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 165 Fladmarksgrav(e) i ÆFR-gravplads
37 Byggecentrum 08.07.13 41 ? AUD 1998, nr. 216 Brandgrav i stenlægning nær megalitgrav
38 Nygård 08.07.20 7 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 176 ?
39 Sanderumgård 08.08.02 0 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 179 Fladmarksgrav i FRJA per I-gravplads
40 Skovlund 08.08.03 35 4 AUD 2004, nr. 204 Fire brandpletter fra overgangen bronzealder/jernalder
41 Østboulevarden III 08.08.03 127 20 Jacobsen 2010 OBM 8441
42 Kildehuse II 08.08.03 93 41 OBM 8414
43 Højby Ås 08.08.04 0 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 180 Fladmarksgrav?
44 Hvenekilde NØ 08.08.09 33 2 AUD 2005, nr. 240 To brandpletter fundet ved boplads fra germansk jernalder. Det formodes, at de er yngre bronzealder/jernalder
45 Gudbjerglund 09.01.03 39 1 M.B. Henriksen 2008 Ved B2-grav
46 Grønneskovs Mark 6 09.01.07 95 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 198 Fladmarksgrav
47 Egelygård 09.01.07 123 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 204 Fladmarksgrav i JA-gravplads
48 Motorvej st. 17.7-20.1 øst 09.01.09 31 1 AUD 2004, nr. 226 En urnegrav
49 Fjellerup Vestergård 09.01.09 15 2 Thrane 2004, bd. 1, s. 206 Fladmarksgravfelt? To urner, per. VI
50 Ennebølle 09.02.06 31 2 J. Jensen 1997, s. 250-251, nr. 40 Fladmarksgrave
51 Fuglsbølle 09.03.02 15 1 M.B. Henriksen 2008 Fladmarksgrav i JA-gravplads
52 Ristinge Strand 09.03.03 146 1 AUD 2000, nr. 239 En mulig yngre bronzealder grav (muligvis jernalder). Stensat og stenpakket brandgravsanlæg med brændte knogler fra en voksen person
53 Horne 09.04.12 50 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 212-213 Fladmarksgrave?
54 Brunebjerg Mark 09.04.20 31 9 Thrane 2004, bd. 1, s. 259-261 Formentlig fladmarksgravfelt
55 Dongs Højrup 09.05.05 29 2 Thrane 2004, bd. 1, s. 293, 295 I stensætning
56 Kullerup 09.06.03 38 2 J. Jensen 1997, s. 254, nr. 47 To urnebisættelser tæt sammen, ompakket med sten
57 Gallerhøj 09.07.04 10 2 M.B. Henriksen 2008 To urnegrave i JA-gravplads ved fod af megalit - dvs. tvivlsomt om fladmarksgrave
58 Højgård 11.05.12 154 5 AUD 2002, nr. 241 På en skråning fandt man en stensat urne og en stensat dobbeltkonisk urne samt tre brandpletter
59 Gramstrup II 11.06.12 418 ? AUD 2000, nr. 307 Næsten bortpløjede brandpletter, antagelig fra yngre bronzealder
60 Katbygård 12.08.05 16 4 J. Jensen 1997, s. 254-255, nr. 51 Tre grave under, en lige uden for stenlægning (kun en sikkert dateret til YBR)
61 Svenstrup Gårde 4 12.08.14 ? 5 AUD 2005, nr. 315 To formodede jordfæstegrave og tre urnegrave; YBR/ÆFR
62 Engedal, Daugbjerg 13.01.01 136 ? Iversen & Wickstrøm 1973 Flere brandgrave, placeret i fire stenlægninger
63 Kobberup 13.01.07 207 1 J. Jensen 1997, s. 255, nr. 52 Nær gravhøj, formentlig under flad mark
64 Langdalgård 13.01.18 103 1 AUD 2004, nr. 298 Urnegrav med stenlåg
65 Sdr. Ørum III 13.01.18 101 8 AUD 2004, nr. 298 Seks urnegrave og to brandgrave; delvist i kanten og umiddelbart udenfor en høj
66 Hellegård 13.02.08 48 70 K. M. Hornstrup et. al. 2005 70 brandgrave fra PVI og PI
67 Hvinningdal 13.03.01 83 14 AUD 2003, nr. 286 Uden for randstensgærdet af en gravhøj fandt man 12-14 brandgrave fra overgangen fra bronzealder til jernalder
68 Kidmosegård 13.03.04 25-28 1 AUD 2004 nr. 314 Sydvest for en gravhøj fandt man en urnegrav
69 Resen 13.04.08 26 1 AUD 1997, nr. 279 Mulig yngre bronzealder brændtbensgrav, fundet i forbindelse med store kogestensgruber og gruber
70 Kluborg II 13.04.10 146 1 AUD 2001, nr. 336 En brandgrube i forbindelse med huse fra yngre bronzealder
71 Ridder Munks Vej 13.05.01 77 8 M. Mikkelsen (mail 25.2.08) To klynger med hver fire brandgrave; desuden grave op til højfod.
72 Grensten 13.07.03 5 3 J. Jensen 1997, s. 255, nr. 55 Tre grave under stenlægning (kun en sikkert dateret til YBR)
73 Torup Høje 13.09.01 60 ? AUD 2003, nr. 321 Sydøst for en gravhøj mindre dele af en fladmarksgravplads m. bronzealdergrave - tre urnegrave, tre andre brandgrave + ukendt antal

oppløjede; per IV-V; stenlægninger, stenkister mv. 

74 Lynderup 13.09.07 68-71 1 AUD 2003, nr. 324 Urnegrav
75 Bredegård Øst 13.09.11 105 2 AUD 2003, nr. 325 Urnegrav
76 Neder Ingstrup 13.10.07 0 4 J. Jensen 1997, s. 256, nr. 60 Under stenlægning; stenlægning jorddækket
77 Formyre SØ 13.12.08 74 2 M. Mikkelsen (mail 25.2.08) Urner; evt. del af større gravfelt
78 Foulum 13.12.08 24 56 M. Mikkelsen (mail 25.2.08) Urner med stendække
79 Lammehøjgård 14.07.02 88 10 J. Jensen 1997, s. 257, nr. 65 To urner dateret til per. VI, otte udaterede; i stenlægning
80 Råballegård 14.10.06 52 7 J. Jensen 1997, s. 257, nr. 68 To urner dateret til per. VI, fem udaterede; under og umiddelbart udenfor stenlægning
81 Vester-Alling 14.10.18 39 4 J. Jensen 1997, s. 258, nr. 69 Fire brandgrave fra sen YBR-ÆFR; under stenlægning; ved stenlægning række af sten
82 Ring 14.10.21 38 10 J. Jensen 1997, s. 258-259, nr. 70 Tre grave under - og syv nær stenlægning
83 Thorsskov 15.03.11 12, 74 8, 4 Eriksen 1984 Både YBR og FRJA
84 Haurum 16.03.02 73 17 AUD 2003, nr. 399 På toppen af en bakke blev afdækket fire urner og 13 brandpletter; ikke præcist angivet om fladmarksgravfelt
85 Ring 16.04.04 41 1 AUD 2000, nr. 480 En urnegrav fundet 24 m øst for midten af en overpløjet gravhøj. Datering er enten yngre bronzealder eller førromersk jernalder
86 Birkholmvej 16.05.15 183 1 AUD 2001, nr. 504 En mulig brandgrav
87 Hjortsvang 16.06.04 23 3 J. Jensen 1997, s. 262, nr. 82 To urner periode VI, en brandplet udat. Under fladmark på JA-gravplads
88 Løgager 16.06.06 112 4 J. Jensen 1997, s. 283, nr. 86 Fire urnegrave i stenlægning; stenlægning uden grave ved siden af
89 Sepstrup 16.06.06 0 6 Kjær 1931:67 ff. Flere brandgrave, placeret enkeltvis i stenlægninger
90 Stendis 18.02.06 5 3 Olesen 1987 På ÆBR-jordfæste-fladmarksgravplads
91 Sønderager Syd 18.03.06 48 1 AUD 2003, nr. 500 Nedpløjet brandgrav; YBR-ÆFR
92 Uhre I 18.03.07 57 1 AUD 2002, nr. 528 En brandgrav i forbindelse med bebyggelse fra yngre bronzealder
93 Tjørring Nord 18.03.18 51 7 AUD 2005, nr. 476 Urnegrave i forbindelse med yngre bronzealder boplads

TIL MW: Illustrationen bringes over helt opslag over flere sider!
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 Lokalitet Akronym Stednr. SB-nr. Gravantal Litteraturhenvisning Beskrivelse
1 Kobbelgårde 01.02.01 276 6 J. Jensen 1997, s. 241, nr. 1 Område med stenlægninger og evt. kulthus
2 Kokkedal Nord II 01.04.10 131 2 AUD 2004, nr. 10 To mulige brandpletter fra YBR
3 Harløsegård 01.05.08 29 1 AUD 1996, nr.32 Urnegrav i en naturlig bakke; forstenet søpindsvin tæt op ad urnen
4 Stenløse 01.06.05 83 1 J. Jensen 1997, s. 242, nr. 4 Stenkiste
5 Sømosen 02.02.01 43 1 AUD 2005, nr. 21 Brandgrav med knust lerkar; YBR/ÆJA
6 Klovetofte 02.02.07 0 1 J. Jensen 1997, s. 243, nr. 5 Delvist ødelagte, stenomsatte urnegrave under flad mark
7 Ryget Skovby 4 02.02.16 10 1 AUD 2005, nr. 37 Overpløjet brandgrav med bronzering; YBR/ÆFR
8 Langagergård 02.05.02 5 1 AUD 2004, nr. 61 En mulig brandplet og brændningsted; YBR/ÆJA
9 Hotelgrunden 03.01.03 397 1 AUD 2003, nr. 94 En urnegrav blev fundet 40 m syd for en sløjfet gravhøj

10 Bulbrogård 03.01.06 102 2 AUD 2001, nr. 103 To urnegrave fundet på en gravplads med grave fra yngre stenalder og romersk jernalder
11 Bregninge 03.06.03 13 1 J. Jensen 1997, s. 244, nr. 13 Fladmarksgrav
12 Tåstrup 04.05.08 8 1 AUD 1996, nr.97 Forstyrret urnegrav i område med naturlige bakker
13 Lovvej 05.04.06 18 1 AUD 2002, nr. 109 Ved bebyggelse blev fundet to urnegrave, en brandgrav og to brandpletter fra yngre bronzealder og førromersk jernalder
14 Hårbølle Hestehave 05.05.05 21,33,44 38 Glob 1938; J. Jensen 1997, s. 245, nr. 22 Fladmarksgravfelt + stenkredse; ved gravhøj; PVI?
15 Spånebjerg 05.05.05 139 1 J. Jensen 1997, s. 247, nr. 23 Lille stenkiste i naturlig banke
16 Toftegård 05.06.12 74 6 AUD 1996, nr.127 Urnegravfelt med seks mere eller mindre ødelagte urnegrave
17 Kalkerup 05.07.03 21 1 AUD 1996, nr. 128 Mellem bopladssporene fandt man en brandplet (YBR/ÆFR) med brændte menneskeknogler
18 Næstved Markjorder 05.07.07 6 3 J. Jensen 1997, s. 247, nr. 25 Stenkister i naturlig banke
19 Kirkebakken 05.07.08 7 1 J. Jensen 1997, s. 247, nr. 26 Urne i naturlig banke
20 Stenbækken 06.01.05 226 1 AUD 1997, nr. 142 14 brandgrave, to er dateret, en til førromersk jernalder og en til bronzealderens per. VI
21 Skelhøj 08.01.12 80 12 Thrane 2004, bd. 1, s. 25 Usikkert om fladmarksgravfelt/i høj?
22 Gl. Brydegård 08.02.04 40 12 Thrane 2004, bd. 1, s. 37-42 Fladmarksgravfelt, PV
23 Lusehøj 08.02.05 16 4 Thrane 2004, bd. 1, s. 69-71 Fladmarksgravfelt
24 Sarup Gamle Skole XII 08.02.09 117 1 AUD 1998, nr. 186 En brandgrav 
25 Torup Bakkegård 08.02.14 2 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 117 Fladmarksgrav i JA-gravplads
26 Klingenberg/Klosterbakken 08.04.07 109 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 132 Fladmarksgrav(felt?)
27 Glavendrup 08.05.07 11,12,13 1 J. Jensen 1997, s. 249, nr. 32 I det indre af skibssætning
28 Flinthøj, Rævehøj (Glavendrup) 08.05.07 13 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 139 Fladmarksgrave?
29 Ejlskov 08.06.04 32 2 Thrane 2004, bd. 1, s. 142 Fladmarksgrav(e) i JA-gravplads
30 Ejlskov 08.06.05 31 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 142 Fladmarksgrav i JA-gravplads
31 Særslev Nord 08.06.09 53 1 M.B. Henriksen 2008 Fladmarksgrav i JA-gravplads
32 Dallund Vest 08.06.10 78 19 Prangsgaard & Andersen 2008, s. 136 ff. 18-19 brandgrave; kun én sikkert dateret til YBR (PIV)
33 Køstrup 08.07.03 34 1 J. Jensen 1997, s. 249, nr. 35 Urne (per VI) på JA-/VIK-gravplads
34 Altona 08.07.05 12 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 163 Urnegravplads, per. V
35 Føns 5 08.07.06 1 1 Thrane 2004, bd. 1, s.164 Fladmarksgravfelt?
36 Tryden 08.07.08 34 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 165 Fladmarksgrav(e) i ÆFR-gravplads
37 Byggecentrum 08.07.13 41 ? AUD 1998, nr. 216 Brandgrav i stenlægning nær megalitgrav
38 Nygård 08.07.20 7 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 176 ?
39 Sanderumgård 08.08.02 0 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 179 Fladmarksgrav i FRJA per I-gravplads
40 Skovlund 08.08.03 35 4 AUD 2004, nr. 204 Fire brandpletter fra overgangen bronzealder/jernalder
41 Østboulevarden III 08.08.03 127 20 Jacobsen 2010 OBM 8441
42 Kildehuse II 08.08.03 93 41 OBM 8414
43 Højby Ås 08.08.04 0 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 180 Fladmarksgrav?
44 Hvenekilde NØ 08.08.09 33 2 AUD 2005, nr. 240 To brandpletter fundet ved boplads fra germansk jernalder. Det formodes, at de er yngre bronzealder/jernalder
45 Gudbjerglund 09.01.03 39 1 M.B. Henriksen 2008 Ved B2-grav
46 Grønneskovs Mark 6 09.01.07 95 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 198 Fladmarksgrav
47 Egelygård 09.01.07 123 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 204 Fladmarksgrav i JA-gravplads
48 Motorvej st. 17.7-20.1 øst 09.01.09 31 1 AUD 2004, nr. 226 En urnegrav
49 Fjellerup Vestergård 09.01.09 15 2 Thrane 2004, bd. 1, s. 206 Fladmarksgravfelt? To urner, per. VI
50 Ennebølle 09.02.06 31 2 J. Jensen 1997, s. 250-251, nr. 40 Fladmarksgrave
51 Fuglsbølle 09.03.02 15 1 M.B. Henriksen 2008 Fladmarksgrav i JA-gravplads
52 Ristinge Strand 09.03.03 146 1 AUD 2000, nr. 239 En mulig yngre bronzealder grav (muligvis jernalder). Stensat og stenpakket brandgravsanlæg med brændte knogler fra en voksen person
53 Horne 09.04.12 50 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 212-213 Fladmarksgrave?
54 Brunebjerg Mark 09.04.20 31 9 Thrane 2004, bd. 1, s. 259-261 Formentlig fladmarksgravfelt
55 Dongs Højrup 09.05.05 29 2 Thrane 2004, bd. 1, s. 293, 295 I stensætning
56 Kullerup 09.06.03 38 2 J. Jensen 1997, s. 254, nr. 47 To urnebisættelser tæt sammen, ompakket med sten
57 Gallerhøj 09.07.04 10 2 M.B. Henriksen 2008 To urnegrave i JA-gravplads ved fod af megalit - dvs. tvivlsomt om fladmarksgrave
58 Højgård 11.05.12 154 5 AUD 2002, nr. 241 På en skråning fandt man en stensat urne og en stensat dobbeltkonisk urne samt tre brandpletter
59 Gramstrup II 11.06.12 418 ? AUD 2000, nr. 307 Næsten bortpløjede brandpletter, antagelig fra yngre bronzealder
60 Katbygård 12.08.05 16 4 J. Jensen 1997, s. 254-255, nr. 51 Tre grave under, en lige uden for stenlægning (kun en sikkert dateret til YBR)
61 Svenstrup Gårde 4 12.08.14 ? 5 AUD 2005, nr. 315 To formodede jordfæstegrave og tre urnegrave; YBR/ÆFR
62 Engedal, Daugbjerg 13.01.01 136 ? Iversen & Wickstrøm 1973 Flere brandgrave, placeret i fire stenlægninger
63 Kobberup 13.01.07 207 1 J. Jensen 1997, s. 255, nr. 52 Nær gravhøj, formentlig under flad mark
64 Langdalgård 13.01.18 103 1 AUD 2004, nr. 298 Urnegrav med stenlåg
65 Sdr. Ørum III 13.01.18 101 8 AUD 2004, nr. 298 Seks urnegrave og to brandgrave; delvist i kanten og umiddelbart udenfor en høj
66 Hellegård 13.02.08 48 70 K. M. Hornstrup et. al. 2005 70 brandgrave fra PVI og PI
67 Hvinningdal 13.03.01 83 14 AUD 2003, nr. 286 Uden for randstensgærdet af en gravhøj fandt man 12-14 brandgrave fra overgangen fra bronzealder til jernalder
68 Kidmosegård 13.03.04 25-28 1 AUD 2004 nr. 314 Sydvest for en gravhøj fandt man en urnegrav
69 Resen 13.04.08 26 1 AUD 1997, nr. 279 Mulig yngre bronzealder brændtbensgrav, fundet i forbindelse med store kogestensgruber og gruber
70 Kluborg II 13.04.10 146 1 AUD 2001, nr. 336 En brandgrube i forbindelse med huse fra yngre bronzealder
71 Ridder Munks Vej 13.05.01 77 8 M. Mikkelsen (mail 25.2.08) To klynger med hver fire brandgrave; desuden grave op til højfod.
72 Grensten 13.07.03 5 3 J. Jensen 1997, s. 255, nr. 55 Tre grave under stenlægning (kun en sikkert dateret til YBR)
73 Torup Høje 13.09.01 60 ? AUD 2003, nr. 321 Sydøst for en gravhøj mindre dele af en fladmarksgravplads m. bronzealdergrave - tre urnegrave, tre andre brandgrave + ukendt antal

oppløjede; per IV-V; stenlægninger, stenkister mv. 

74 Lynderup 13.09.07 68-71 1 AUD 2003, nr. 324 Urnegrav
75 Bredegård Øst 13.09.11 105 2 AUD 2003, nr. 325 Urnegrav
76 Neder Ingstrup 13.10.07 0 4 J. Jensen 1997, s. 256, nr. 60 Under stenlægning; stenlægning jorddækket
77 Formyre SØ 13.12.08 74 2 M. Mikkelsen (mail 25.2.08) Urner; evt. del af større gravfelt
78 Foulum 13.12.08 24 56 M. Mikkelsen (mail 25.2.08) Urner med stendække
79 Lammehøjgård 14.07.02 88 10 J. Jensen 1997, s. 257, nr. 65 To urner dateret til per. VI, otte udaterede; i stenlægning
80 Råballegård 14.10.06 52 7 J. Jensen 1997, s. 257, nr. 68 To urner dateret til per. VI, fem udaterede; under og umiddelbart udenfor stenlægning
81 Vester-Alling 14.10.18 39 4 J. Jensen 1997, s. 258, nr. 69 Fire brandgrave fra sen YBR-ÆFR; under stenlægning; ved stenlægning række af sten
82 Ring 14.10.21 38 10 J. Jensen 1997, s. 258-259, nr. 70 Tre grave under - og syv nær stenlægning
83 Thorsskov 15.03.11 12, 74 8, 4 Eriksen 1984 Både YBR og FRJA
84 Haurum 16.03.02 73 17 AUD 2003, nr. 399 På toppen af en bakke blev afdækket fire urner og 13 brandpletter; ikke præcist angivet om fladmarksgravfelt
85 Ring 16.04.04 41 1 AUD 2000, nr. 480 En urnegrav fundet 24 m øst for midten af en overpløjet gravhøj. Datering er enten yngre bronzealder eller førromersk jernalder
86 Birkholmvej 16.05.15 183 1 AUD 2001, nr. 504 En mulig brandgrav
87 Hjortsvang 16.06.04 23 3 J. Jensen 1997, s. 262, nr. 82 To urner periode VI, en brandplet udat. Under fladmark på JA-gravplads
88 Løgager 16.06.06 112 4 J. Jensen 1997, s. 283, nr. 86 Fire urnegrave i stenlægning; stenlægning uden grave ved siden af
89 Sepstrup 16.06.06 0 6 Kjær 1931:67 ff. Flere brandgrave, placeret enkeltvis i stenlægninger
90 Stendis 18.02.06 5 3 Olesen 1987 På ÆBR-jordfæste-fladmarksgravplads
91 Sønderager Syd 18.03.06 48 1 AUD 2003, nr. 500 Nedpløjet brandgrav; YBR-ÆFR
92 Uhre I 18.03.07 57 1 AUD 2002, nr. 528 En brandgrav i forbindelse med bebyggelse fra yngre bronzealder
93 Tjørring Nord 18.03.18 51 7 AUD 2005, nr. 476 Urnegrave i forbindelse med yngre bronzealder boplads

TIL MW: Illustrationen bringes over helt opslag over flere sider!

 Lokalitet Akronym Stednr. SB-nr. Gravantal Litteraturhenvisning Beskrivelse
1 Kobbelgårde 01.02.01 276 6 J. Jensen 1997, s. 241, nr. 1 Område med stenlægninger og evt. kulthus
2 Kokkedal Nord II 01.04.10 131 2 AUD 2004, nr. 10 To mulige brandpletter fra YBR
3 Harløsegård 01.05.08 29 1 AUD 1996, nr.32 Urnegrav i en naturlig bakke; forstenet søpindsvin tæt op ad urnen
4 Stenløse 01.06.05 83 1 J. Jensen 1997, s. 242, nr. 4 Stenkiste
5 Sømosen 02.02.01 43 1 AUD 2005, nr. 21 Brandgrav med knust lerkar; YBR/ÆJA
6 Klovetofte 02.02.07 0 1 J. Jensen 1997, s. 243, nr. 5 Delvist ødelagte, stenomsatte urnegrave under flad mark
7 Ryget Skovby 4 02.02.16 10 1 AUD 2005, nr. 37 Overpløjet brandgrav med bronzering; YBR/ÆFR
8 Langagergård 02.05.02 5 1 AUD 2004, nr. 61 En mulig brandplet og brændningsted; YBR/ÆJA
9 Hotelgrunden 03.01.03 397 1 AUD 2003, nr. 94 En urnegrav blev fundet 40 m syd for en sløjfet gravhøj

10 Bulbrogård 03.01.06 102 2 AUD 2001, nr. 103 To urnegrave fundet på en gravplads med grave fra yngre stenalder og romersk jernalder
11 Bregninge 03.06.03 13 1 J. Jensen 1997, s. 244, nr. 13 Fladmarksgrav
12 Tåstrup 04.05.08 8 1 AUD 1996, nr.97 Forstyrret urnegrav i område med naturlige bakker
13 Lovvej 05.04.06 18 1 AUD 2002, nr. 109 Ved bebyggelse blev fundet to urnegrave, en brandgrav og to brandpletter fra yngre bronzealder og førromersk jernalder
14 Hårbølle Hestehave 05.05.05 21,33,44 38 Glob 1938; J. Jensen 1997, s. 245, nr. 22 Fladmarksgravfelt + stenkredse; ved gravhøj; PVI?
15 Spånebjerg 05.05.05 139 1 J. Jensen 1997, s. 247, nr. 23 Lille stenkiste i naturlig banke
16 Toftegård 05.06.12 74 6 AUD 1996, nr.127 Urnegravfelt med seks mere eller mindre ødelagte urnegrave
17 Kalkerup 05.07.03 21 1 AUD 1996, nr. 128 Mellem bopladssporene fandt man en brandplet (YBR/ÆFR) med brændte menneskeknogler
18 Næstved Markjorder 05.07.07 6 3 J. Jensen 1997, s. 247, nr. 25 Stenkister i naturlig banke
19 Kirkebakken 05.07.08 7 1 J. Jensen 1997, s. 247, nr. 26 Urne i naturlig banke
20 Stenbækken 06.01.05 226 1 AUD 1997, nr. 142 14 brandgrave, to er dateret, en til førromersk jernalder og en til bronzealderens per. VI
21 Skelhøj 08.01.12 80 12 Thrane 2004, bd. 1, s. 25 Usikkert om fladmarksgravfelt/i høj?
22 Gl. Brydegård 08.02.04 40 12 Thrane 2004, bd. 1, s. 37-42 Fladmarksgravfelt, PV
23 Lusehøj 08.02.05 16 4 Thrane 2004, bd. 1, s. 69-71 Fladmarksgravfelt
24 Sarup Gamle Skole XII 08.02.09 117 1 AUD 1998, nr. 186 En brandgrav 
25 Torup Bakkegård 08.02.14 2 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 117 Fladmarksgrav i JA-gravplads
26 Klingenberg/Klosterbakken 08.04.07 109 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 132 Fladmarksgrav(felt?)
27 Glavendrup 08.05.07 11,12,13 1 J. Jensen 1997, s. 249, nr. 32 I det indre af skibssætning
28 Flinthøj, Rævehøj (Glavendrup) 08.05.07 13 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 139 Fladmarksgrave?
29 Ejlskov 08.06.04 32 2 Thrane 2004, bd. 1, s. 142 Fladmarksgrav(e) i JA-gravplads
30 Ejlskov 08.06.05 31 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 142 Fladmarksgrav i JA-gravplads
31 Særslev Nord 08.06.09 53 1 M.B. Henriksen 2008 Fladmarksgrav i JA-gravplads
32 Dallund Vest 08.06.10 78 19 Prangsgaard & Andersen 2008, s. 136 ff. 18-19 brandgrave; kun én sikkert dateret til YBR (PIV)
33 Køstrup 08.07.03 34 1 J. Jensen 1997, s. 249, nr. 35 Urne (per VI) på JA-/VIK-gravplads
34 Altona 08.07.05 12 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 163 Urnegravplads, per. V
35 Føns 5 08.07.06 1 1 Thrane 2004, bd. 1, s.164 Fladmarksgravfelt?
36 Tryden 08.07.08 34 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 165 Fladmarksgrav(e) i ÆFR-gravplads
37 Byggecentrum 08.07.13 41 ? AUD 1998, nr. 216 Brandgrav i stenlægning nær megalitgrav
38 Nygård 08.07.20 7 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 176 ?
39 Sanderumgård 08.08.02 0 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 179 Fladmarksgrav i FRJA per I-gravplads
40 Skovlund 08.08.03 35 4 AUD 2004, nr. 204 Fire brandpletter fra overgangen bronzealder/jernalder
41 Østboulevarden III 08.08.03 127 20 Jacobsen 2010 OBM 8441
42 Kildehuse II 08.08.03 93 41 OBM 8414
43 Højby Ås 08.08.04 0 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 180 Fladmarksgrav?
44 Hvenekilde NØ 08.08.09 33 2 AUD 2005, nr. 240 To brandpletter fundet ved boplads fra germansk jernalder. Det formodes, at de er yngre bronzealder/jernalder
45 Gudbjerglund 09.01.03 39 1 M.B. Henriksen 2008 Ved B2-grav
46 Grønneskovs Mark 6 09.01.07 95 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 198 Fladmarksgrav
47 Egelygård 09.01.07 123 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 204 Fladmarksgrav i JA-gravplads
48 Motorvej st. 17.7-20.1 øst 09.01.09 31 1 AUD 2004, nr. 226 En urnegrav
49 Fjellerup Vestergård 09.01.09 15 2 Thrane 2004, bd. 1, s. 206 Fladmarksgravfelt? To urner, per. VI
50 Ennebølle 09.02.06 31 2 J. Jensen 1997, s. 250-251, nr. 40 Fladmarksgrave
51 Fuglsbølle 09.03.02 15 1 M.B. Henriksen 2008 Fladmarksgrav i JA-gravplads
52 Ristinge Strand 09.03.03 146 1 AUD 2000, nr. 239 En mulig yngre bronzealder grav (muligvis jernalder). Stensat og stenpakket brandgravsanlæg med brændte knogler fra en voksen person
53 Horne 09.04.12 50 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 212-213 Fladmarksgrave?
54 Brunebjerg Mark 09.04.20 31 9 Thrane 2004, bd. 1, s. 259-261 Formentlig fladmarksgravfelt
55 Dongs Højrup 09.05.05 29 2 Thrane 2004, bd. 1, s. 293, 295 I stensætning
56 Kullerup 09.06.03 38 2 J. Jensen 1997, s. 254, nr. 47 To urnebisættelser tæt sammen, ompakket med sten
57 Gallerhøj 09.07.04 10 2 M.B. Henriksen 2008 To urnegrave i JA-gravplads ved fod af megalit - dvs. tvivlsomt om fladmarksgrave
58 Højgård 11.05.12 154 5 AUD 2002, nr. 241 På en skråning fandt man en stensat urne og en stensat dobbeltkonisk urne samt tre brandpletter
59 Gramstrup II 11.06.12 418 ? AUD 2000, nr. 307 Næsten bortpløjede brandpletter, antagelig fra yngre bronzealder
60 Katbygård 12.08.05 16 4 J. Jensen 1997, s. 254-255, nr. 51 Tre grave under, en lige uden for stenlægning (kun en sikkert dateret til YBR)
61 Svenstrup Gårde 4 12.08.14 ? 5 AUD 2005, nr. 315 To formodede jordfæstegrave og tre urnegrave; YBR/ÆFR
62 Engedal, Daugbjerg 13.01.01 136 ? Iversen & Wickstrøm 1973 Flere brandgrave, placeret i fire stenlægninger
63 Kobberup 13.01.07 207 1 J. Jensen 1997, s. 255, nr. 52 Nær gravhøj, formentlig under flad mark
64 Langdalgård 13.01.18 103 1 AUD 2004, nr. 298 Urnegrav med stenlåg
65 Sdr. Ørum III 13.01.18 101 8 AUD 2004, nr. 298 Seks urnegrave og to brandgrave; delvist i kanten og umiddelbart udenfor en høj
66 Hellegård 13.02.08 48 70 K. M. Hornstrup et. al. 2005 70 brandgrave fra PVI og PI
67 Hvinningdal 13.03.01 83 14 AUD 2003, nr. 286 Uden for randstensgærdet af en gravhøj fandt man 12-14 brandgrave fra overgangen fra bronzealder til jernalder
68 Kidmosegård 13.03.04 25-28 1 AUD 2004 nr. 314 Sydvest for en gravhøj fandt man en urnegrav
69 Resen 13.04.08 26 1 AUD 1997, nr. 279 Mulig yngre bronzealder brændtbensgrav, fundet i forbindelse med store kogestensgruber og gruber
70 Kluborg II 13.04.10 146 1 AUD 2001, nr. 336 En brandgrube i forbindelse med huse fra yngre bronzealder
71 Ridder Munks Vej 13.05.01 77 8 M. Mikkelsen (mail 25.2.08) To klynger med hver fire brandgrave; desuden grave op til højfod.
72 Grensten 13.07.03 5 3 J. Jensen 1997, s. 255, nr. 55 Tre grave under stenlægning (kun en sikkert dateret til YBR)
73 Torup Høje 13.09.01 60 ? AUD 2003, nr. 321 Sydøst for en gravhøj mindre dele af en fladmarksgravplads m. bronzealdergrave - tre urnegrave, tre andre brandgrave + ukendt antal

oppløjede; per IV-V; stenlægninger, stenkister mv. 

74 Lynderup 13.09.07 68-71 1 AUD 2003, nr. 324 Urnegrav
75 Bredegård Øst 13.09.11 105 2 AUD 2003, nr. 325 Urnegrav
76 Neder Ingstrup 13.10.07 0 4 J. Jensen 1997, s. 256, nr. 60 Under stenlægning; stenlægning jorddækket
77 Formyre SØ 13.12.08 74 2 M. Mikkelsen (mail 25.2.08) Urner; evt. del af større gravfelt
78 Foulum 13.12.08 24 56 M. Mikkelsen (mail 25.2.08) Urner med stendække
79 Lammehøjgård 14.07.02 88 10 J. Jensen 1997, s. 257, nr. 65 To urner dateret til per. VI, otte udaterede; i stenlægning
80 Råballegård 14.10.06 52 7 J. Jensen 1997, s. 257, nr. 68 To urner dateret til per. VI, fem udaterede; under og umiddelbart udenfor stenlægning
81 Vester-Alling 14.10.18 39 4 J. Jensen 1997, s. 258, nr. 69 Fire brandgrave fra sen YBR-ÆFR; under stenlægning; ved stenlægning række af sten
82 Ring 14.10.21 38 10 J. Jensen 1997, s. 258-259, nr. 70 Tre grave under - og syv nær stenlægning
83 Thorsskov 15.03.11 12, 74 8, 4 Eriksen 1984 Både YBR og FRJA
84 Haurum 16.03.02 73 17 AUD 2003, nr. 399 På toppen af en bakke blev afdækket fire urner og 13 brandpletter; ikke præcist angivet om fladmarksgravfelt
85 Ring 16.04.04 41 1 AUD 2000, nr. 480 En urnegrav fundet 24 m øst for midten af en overpløjet gravhøj. Datering er enten yngre bronzealder eller førromersk jernalder
86 Birkholmvej 16.05.15 183 1 AUD 2001, nr. 504 En mulig brandgrav
87 Hjortsvang 16.06.04 23 3 J. Jensen 1997, s. 262, nr. 82 To urner periode VI, en brandplet udat. Under fladmark på JA-gravplads
88 Løgager 16.06.06 112 4 J. Jensen 1997, s. 283, nr. 86 Fire urnegrave i stenlægning; stenlægning uden grave ved siden af
89 Sepstrup 16.06.06 0 6 Kjær 1931:67 ff. Flere brandgrave, placeret enkeltvis i stenlægninger
90 Stendis 18.02.06 5 3 Olesen 1987 På ÆBR-jordfæste-fladmarksgravplads
91 Sønderager Syd 18.03.06 48 1 AUD 2003, nr. 500 Nedpløjet brandgrav; YBR-ÆFR
92 Uhre I 18.03.07 57 1 AUD 2002, nr. 528 En brandgrav i forbindelse med bebyggelse fra yngre bronzealder
93 Tjørring Nord 18.03.18 51 7 AUD 2005, nr. 476 Urnegrave i forbindelse med yngre bronzealder boplads

TIL MW: Illustrationen bringes over helt opslag over flere sider!

& Fortidsminder” (august 2008-version), tidligere Det Kulturhistoriske Centralregister (DKC). Ud-
trækket er foretaget ved en søgning på alle fund, hvor i ”yngre bronzealder” indgår, dvs. også fund,
der hedder ”yngre bronzealder/ældre jernalder” o.l. Derimod er der ikke udtrukket fund, som alene
hedder ”bronzealder”. Søgningen gav knap 11.000 poster. I tabellen med yngre bronzealder-fund er
der efterfølgende søgt på kategorierne ”-høje”, ”-kister” og ”-grave”, hvilket gav ca. 7.300 poster. Ud-
søgningen af fund fra ”Fund & Fortidsminder” rummer uomtvisteligt en række fejl og mangler, hvoraf
de væsentligste antagelig er, at ikke alle fund er dateret korrekt eller snævert nok, ligesom alle fund for-
mentlig ikke er indberettet. Mht. sidstnævnte forhold er det pt. et særskilt problem, at man det sidste
halvandet års tid ikke har haft mulighed for at registrere i ”Fund & Fortidsminder” pga. en omlæg-
ning af databasen. Disse forhold ville dog antageligt ikke ændre det overordnede spredningsmønster. 



Yngre bronzealders grave ses over hele landet, men med større, relativt fundtomme pletter på dele
af Lolland og Falster, den centrale del af Bornholm, indre dele af Sjælland og Fyn, Midt- og Vestjyl-
land og i områderne omkring i hvert fald den østlige del af Limfjorden. Billedet svarer i store træk til
udbredelsen af gravhøje fra ældre bronzealder (Baudou 1985:69 ff.; Kristiansen 1985:123, fig. 12), hvil-
ket ikke er overraskende, da den mest almindelige gravform i yngre bronzealder netop er placeringen
af en brandgrav i en ældre høj. Forklaringen på de tyndt belagte arealer skal i de fleste tilfælde for-
mentlig kobles sammen med jordbundsforhold og/eller topografi, og modsvarer således et fravalg af
dårlige landbrugsjorde i bronzealderen. At visse områder kan være ritualiserede eller tabubelagte kan
være en anden årsag. Det mulige fravalg af de dårligere landbrugsjorder er til dels uoverensstemmende
med, at man først i bronzealderens slutning og primært fra ældre jernalder begynder at udnytte de
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 Lokalitet Akronym Stednr. SB-nr. Gravantal Litteraturhenvisning Beskrivelse
1 Kobbelgårde 01.02.01 276 6 J. Jensen 1997, s. 241, nr. 1 Område med stenlægninger og evt. kulthus
2 Kokkedal Nord II 01.04.10 131 2 AUD 2004, nr. 10 To mulige brandpletter fra YBR
3 Harløsegård 01.05.08 29 1 AUD 1996, nr.32 Urnegrav i en naturlig bakke; forstenet søpindsvin tæt op ad urnen
4 Stenløse 01.06.05 83 1 J. Jensen 1997, s. 242, nr. 4 Stenkiste
5 Sømosen 02.02.01 43 1 AUD 2005, nr. 21 Brandgrav med knust lerkar; YBR/ÆJA
6 Klovetofte 02.02.07 0 1 J. Jensen 1997, s. 243, nr. 5 Delvist ødelagte, stenomsatte urnegrave under flad mark
7 Ryget Skovby 4 02.02.16 10 1 AUD 2005, nr. 37 Overpløjet brandgrav med bronzering; YBR/ÆFR
8 Langagergård 02.05.02 5 1 AUD 2004, nr. 61 En mulig brandplet og brændningsted; YBR/ÆJA
9 Hotelgrunden 03.01.03 397 1 AUD 2003, nr. 94 En urnegrav blev fundet 40 m syd for en sløjfet gravhøj

10 Bulbrogård 03.01.06 102 2 AUD 2001, nr. 103 To urnegrave fundet på en gravplads med grave fra yngre stenalder og romersk jernalder
11 Bregninge 03.06.03 13 1 J. Jensen 1997, s. 244, nr. 13 Fladmarksgrav
12 Tåstrup 04.05.08 8 1 AUD 1996, nr.97 Forstyrret urnegrav i område med naturlige bakker
13 Lovvej 05.04.06 18 1 AUD 2002, nr. 109 Ved bebyggelse blev fundet to urnegrave, en brandgrav og to brandpletter fra yngre bronzealder og førromersk jernalder
14 Hårbølle Hestehave 05.05.05 21,33,44 38 Glob 1938; J. Jensen 1997, s. 245, nr. 22 Fladmarksgravfelt + stenkredse; ved gravhøj; PVI?
15 Spånebjerg 05.05.05 139 1 J. Jensen 1997, s. 247, nr. 23 Lille stenkiste i naturlig banke
16 Toftegård 05.06.12 74 6 AUD 1996, nr.127 Urnegravfelt med seks mere eller mindre ødelagte urnegrave
17 Kalkerup 05.07.03 21 1 AUD 1996, nr. 128 Mellem bopladssporene fandt man en brandplet (YBR/ÆFR) med brændte menneskeknogler
18 Næstved Markjorder 05.07.07 6 3 J. Jensen 1997, s. 247, nr. 25 Stenkister i naturlig banke
19 Kirkebakken 05.07.08 7 1 J. Jensen 1997, s. 247, nr. 26 Urne i naturlig banke
20 Stenbækken 06.01.05 226 1 AUD 1997, nr. 142 14 brandgrave, to er dateret, en til førromersk jernalder og en til bronzealderens per. VI
21 Skelhøj 08.01.12 80 12 Thrane 2004, bd. 1, s. 25 Usikkert om fladmarksgravfelt/i høj?
22 Gl. Brydegård 08.02.04 40 12 Thrane 2004, bd. 1, s. 37-42 Fladmarksgravfelt, PV
23 Lusehøj 08.02.05 16 4 Thrane 2004, bd. 1, s. 69-71 Fladmarksgravfelt
24 Sarup Gamle Skole XII 08.02.09 117 1 AUD 1998, nr. 186 En brandgrav 
25 Torup Bakkegård 08.02.14 2 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 117 Fladmarksgrav i JA-gravplads
26 Klingenberg/Klosterbakken 08.04.07 109 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 132 Fladmarksgrav(felt?)
27 Glavendrup 08.05.07 11,12,13 1 J. Jensen 1997, s. 249, nr. 32 I det indre af skibssætning
28 Flinthøj, Rævehøj (Glavendrup) 08.05.07 13 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 139 Fladmarksgrave?
29 Ejlskov 08.06.04 32 2 Thrane 2004, bd. 1, s. 142 Fladmarksgrav(e) i JA-gravplads
30 Ejlskov 08.06.05 31 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 142 Fladmarksgrav i JA-gravplads
31 Særslev Nord 08.06.09 53 1 M.B. Henriksen 2008 Fladmarksgrav i JA-gravplads
32 Dallund Vest 08.06.10 78 19 Prangsgaard & Andersen 2008, s. 136 ff. 18-19 brandgrave; kun én sikkert dateret til YBR (PIV)
33 Køstrup 08.07.03 34 1 J. Jensen 1997, s. 249, nr. 35 Urne (per VI) på JA-/VIK-gravplads
34 Altona 08.07.05 12 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 163 Urnegravplads, per. V
35 Føns 5 08.07.06 1 1 Thrane 2004, bd. 1, s.164 Fladmarksgravfelt?
36 Tryden 08.07.08 34 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 165 Fladmarksgrav(e) i ÆFR-gravplads
37 Byggecentrum 08.07.13 41 ? AUD 1998, nr. 216 Brandgrav i stenlægning nær megalitgrav
38 Nygård 08.07.20 7 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 176 ?
39 Sanderumgård 08.08.02 0 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 179 Fladmarksgrav i FRJA per I-gravplads
40 Skovlund 08.08.03 35 4 AUD 2004, nr. 204 Fire brandpletter fra overgangen bronzealder/jernalder
41 Østboulevarden III 08.08.03 127 20 Jacobsen 2010 OBM 8441
42 Kildehuse II 08.08.03 93 41 OBM 8414
43 Højby Ås 08.08.04 0 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 180 Fladmarksgrav?
44 Hvenekilde NØ 08.08.09 33 2 AUD 2005, nr. 240 To brandpletter fundet ved boplads fra germansk jernalder. Det formodes, at de er yngre bronzealder/jernalder
45 Gudbjerglund 09.01.03 39 1 M.B. Henriksen 2008 Ved B2-grav
46 Grønneskovs Mark 6 09.01.07 95 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 198 Fladmarksgrav
47 Egelygård 09.01.07 123 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 204 Fladmarksgrav i JA-gravplads
48 Motorvej st. 17.7-20.1 øst 09.01.09 31 1 AUD 2004, nr. 226 En urnegrav
49 Fjellerup Vestergård 09.01.09 15 2 Thrane 2004, bd. 1, s. 206 Fladmarksgravfelt? To urner, per. VI
50 Ennebølle 09.02.06 31 2 J. Jensen 1997, s. 250-251, nr. 40 Fladmarksgrave
51 Fuglsbølle 09.03.02 15 1 M.B. Henriksen 2008 Fladmarksgrav i JA-gravplads
52 Ristinge Strand 09.03.03 146 1 AUD 2000, nr. 239 En mulig yngre bronzealder grav (muligvis jernalder). Stensat og stenpakket brandgravsanlæg med brændte knogler fra en voksen person
53 Horne 09.04.12 50 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 212-213 Fladmarksgrave?
54 Brunebjerg Mark 09.04.20 31 9 Thrane 2004, bd. 1, s. 259-261 Formentlig fladmarksgravfelt
55 Dongs Højrup 09.05.05 29 2 Thrane 2004, bd. 1, s. 293, 295 I stensætning
56 Kullerup 09.06.03 38 2 J. Jensen 1997, s. 254, nr. 47 To urnebisættelser tæt sammen, ompakket med sten
57 Gallerhøj 09.07.04 10 2 M.B. Henriksen 2008 To urnegrave i JA-gravplads ved fod af megalit - dvs. tvivlsomt om fladmarksgrave
58 Højgård 11.05.12 154 5 AUD 2002, nr. 241 På en skråning fandt man en stensat urne og en stensat dobbeltkonisk urne samt tre brandpletter
59 Gramstrup II 11.06.12 418 ? AUD 2000, nr. 307 Næsten bortpløjede brandpletter, antagelig fra yngre bronzealder
60 Katbygård 12.08.05 16 4 J. Jensen 1997, s. 254-255, nr. 51 Tre grave under, en lige uden for stenlægning (kun en sikkert dateret til YBR)
61 Svenstrup Gårde 4 12.08.14 ? 5 AUD 2005, nr. 315 To formodede jordfæstegrave og tre urnegrave; YBR/ÆFR
62 Engedal, Daugbjerg 13.01.01 136 ? Iversen & Wickstrøm 1973 Flere brandgrave, placeret i fire stenlægninger
63 Kobberup 13.01.07 207 1 J. Jensen 1997, s. 255, nr. 52 Nær gravhøj, formentlig under flad mark
64 Langdalgård 13.01.18 103 1 AUD 2004, nr. 298 Urnegrav med stenlåg
65 Sdr. Ørum III 13.01.18 101 8 AUD 2004, nr. 298 Seks urnegrave og to brandgrave; delvist i kanten og umiddelbart udenfor en høj
66 Hellegård 13.02.08 48 70 K. M. Hornstrup et. al. 2005 70 brandgrave fra PVI og PI
67 Hvinningdal 13.03.01 83 14 AUD 2003, nr. 286 Uden for randstensgærdet af en gravhøj fandt man 12-14 brandgrave fra overgangen fra bronzealder til jernalder
68 Kidmosegård 13.03.04 25-28 1 AUD 2004 nr. 314 Sydvest for en gravhøj fandt man en urnegrav
69 Resen 13.04.08 26 1 AUD 1997, nr. 279 Mulig yngre bronzealder brændtbensgrav, fundet i forbindelse med store kogestensgruber og gruber
70 Kluborg II 13.04.10 146 1 AUD 2001, nr. 336 En brandgrube i forbindelse med huse fra yngre bronzealder
71 Ridder Munks Vej 13.05.01 77 8 M. Mikkelsen (mail 25.2.08) To klynger med hver fire brandgrave; desuden grave op til højfod.
72 Grensten 13.07.03 5 3 J. Jensen 1997, s. 255, nr. 55 Tre grave under stenlægning (kun en sikkert dateret til YBR)
73 Torup Høje 13.09.01 60 ? AUD 2003, nr. 321 Sydøst for en gravhøj mindre dele af en fladmarksgravplads m. bronzealdergrave - tre urnegrave, tre andre brandgrave + ukendt antal

oppløjede; per IV-V; stenlægninger, stenkister mv. 

74 Lynderup 13.09.07 68-71 1 AUD 2003, nr. 324 Urnegrav
75 Bredegård Øst 13.09.11 105 2 AUD 2003, nr. 325 Urnegrav
76 Neder Ingstrup 13.10.07 0 4 J. Jensen 1997, s. 256, nr. 60 Under stenlægning; stenlægning jorddækket
77 Formyre SØ 13.12.08 74 2 M. Mikkelsen (mail 25.2.08) Urner; evt. del af større gravfelt
78 Foulum 13.12.08 24 56 M. Mikkelsen (mail 25.2.08) Urner med stendække
79 Lammehøjgård 14.07.02 88 10 J. Jensen 1997, s. 257, nr. 65 To urner dateret til per. VI, otte udaterede; i stenlægning
80 Råballegård 14.10.06 52 7 J. Jensen 1997, s. 257, nr. 68 To urner dateret til per. VI, fem udaterede; under og umiddelbart udenfor stenlægning
81 Vester-Alling 14.10.18 39 4 J. Jensen 1997, s. 258, nr. 69 Fire brandgrave fra sen YBR-ÆFR; under stenlægning; ved stenlægning række af sten
82 Ring 14.10.21 38 10 J. Jensen 1997, s. 258-259, nr. 70 Tre grave under - og syv nær stenlægning
83 Thorsskov 15.03.11 12, 74 8, 4 Eriksen 1984 Både YBR og FRJA
84 Haurum 16.03.02 73 17 AUD 2003, nr. 399 På toppen af en bakke blev afdækket fire urner og 13 brandpletter; ikke præcist angivet om fladmarksgravfelt
85 Ring 16.04.04 41 1 AUD 2000, nr. 480 En urnegrav fundet 24 m øst for midten af en overpløjet gravhøj. Datering er enten yngre bronzealder eller førromersk jernalder
86 Birkholmvej 16.05.15 183 1 AUD 2001, nr. 504 En mulig brandgrav
87 Hjortsvang 16.06.04 23 3 J. Jensen 1997, s. 262, nr. 82 To urner periode VI, en brandplet udat. Under fladmark på JA-gravplads
88 Løgager 16.06.06 112 4 J. Jensen 1997, s. 283, nr. 86 Fire urnegrave i stenlægning; stenlægning uden grave ved siden af
89 Sepstrup 16.06.06 0 6 Kjær 1931:67 ff. Flere brandgrave, placeret enkeltvis i stenlægninger
90 Stendis 18.02.06 5 3 Olesen 1987 På ÆBR-jordfæste-fladmarksgravplads
91 Sønderager Syd 18.03.06 48 1 AUD 2003, nr. 500 Nedpløjet brandgrav; YBR-ÆFR
92 Uhre I 18.03.07 57 1 AUD 2002, nr. 528 En brandgrav i forbindelse med bebyggelse fra yngre bronzealder
93 Tjørring Nord 18.03.18 51 7 AUD 2005, nr. 476 Urnegrave i forbindelse med yngre bronzealder boplads

TIL MW: Illustrationen bringes over helt opslag over flere sider!

 Lokalitet Akronym Stednr. SB-nr. Gravantal Litteraturhenvisning Beskrivelse
1 Kobbelgårde 01.02.01 276 6 J. Jensen 1997, s. 241, nr. 1 Område med stenlægninger og evt. kulthus
2 Kokkedal Nord II 01.04.10 131 2 AUD 2004, nr. 10 To mulige brandpletter fra YBR
3 Harløsegård 01.05.08 29 1 AUD 1996, nr.32 Urnegrav i en naturlig bakke; forstenet søpindsvin tæt op ad urnen
4 Stenløse 01.06.05 83 1 J. Jensen 1997, s. 242, nr. 4 Stenkiste
5 Sømosen 02.02.01 43 1 AUD 2005, nr. 21 Brandgrav med knust lerkar; YBR/ÆJA
6 Klovetofte 02.02.07 0 1 J. Jensen 1997, s. 243, nr. 5 Delvist ødelagte, stenomsatte urnegrave under flad mark
7 Ryget Skovby 4 02.02.16 10 1 AUD 2005, nr. 37 Overpløjet brandgrav med bronzering; YBR/ÆFR
8 Langagergård 02.05.02 5 1 AUD 2004, nr. 61 En mulig brandplet og brændningsted; YBR/ÆJA
9 Hotelgrunden 03.01.03 397 1 AUD 2003, nr. 94 En urnegrav blev fundet 40 m syd for en sløjfet gravhøj

10 Bulbrogård 03.01.06 102 2 AUD 2001, nr. 103 To urnegrave fundet på en gravplads med grave fra yngre stenalder og romersk jernalder
11 Bregninge 03.06.03 13 1 J. Jensen 1997, s. 244, nr. 13 Fladmarksgrav
12 Tåstrup 04.05.08 8 1 AUD 1996, nr.97 Forstyrret urnegrav i område med naturlige bakker
13 Lovvej 05.04.06 18 1 AUD 2002, nr. 109 Ved bebyggelse blev fundet to urnegrave, en brandgrav og to brandpletter fra yngre bronzealder og førromersk jernalder
14 Hårbølle Hestehave 05.05.05 21,33,44 38 Glob 1938; J. Jensen 1997, s. 245, nr. 22 Fladmarksgravfelt + stenkredse; ved gravhøj; PVI?
15 Spånebjerg 05.05.05 139 1 J. Jensen 1997, s. 247, nr. 23 Lille stenkiste i naturlig banke
16 Toftegård 05.06.12 74 6 AUD 1996, nr.127 Urnegravfelt med seks mere eller mindre ødelagte urnegrave
17 Kalkerup 05.07.03 21 1 AUD 1996, nr. 128 Mellem bopladssporene fandt man en brandplet (YBR/ÆFR) med brændte menneskeknogler
18 Næstved Markjorder 05.07.07 6 3 J. Jensen 1997, s. 247, nr. 25 Stenkister i naturlig banke
19 Kirkebakken 05.07.08 7 1 J. Jensen 1997, s. 247, nr. 26 Urne i naturlig banke
20 Stenbækken 06.01.05 226 1 AUD 1997, nr. 142 14 brandgrave, to er dateret, en til førromersk jernalder og en til bronzealderens per. VI
21 Skelhøj 08.01.12 80 12 Thrane 2004, bd. 1, s. 25 Usikkert om fladmarksgravfelt/i høj?
22 Gl. Brydegård 08.02.04 40 12 Thrane 2004, bd. 1, s. 37-42 Fladmarksgravfelt, PV
23 Lusehøj 08.02.05 16 4 Thrane 2004, bd. 1, s. 69-71 Fladmarksgravfelt
24 Sarup Gamle Skole XII 08.02.09 117 1 AUD 1998, nr. 186 En brandgrav 
25 Torup Bakkegård 08.02.14 2 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 117 Fladmarksgrav i JA-gravplads
26 Klingenberg/Klosterbakken 08.04.07 109 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 132 Fladmarksgrav(felt?)
27 Glavendrup 08.05.07 11,12,13 1 J. Jensen 1997, s. 249, nr. 32 I det indre af skibssætning
28 Flinthøj, Rævehøj (Glavendrup) 08.05.07 13 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 139 Fladmarksgrave?
29 Ejlskov 08.06.04 32 2 Thrane 2004, bd. 1, s. 142 Fladmarksgrav(e) i JA-gravplads
30 Ejlskov 08.06.05 31 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 142 Fladmarksgrav i JA-gravplads
31 Særslev Nord 08.06.09 53 1 M.B. Henriksen 2008 Fladmarksgrav i JA-gravplads
32 Dallund Vest 08.06.10 78 19 Prangsgaard & Andersen 2008, s. 136 ff. 18-19 brandgrave; kun én sikkert dateret til YBR (PIV)
33 Køstrup 08.07.03 34 1 J. Jensen 1997, s. 249, nr. 35 Urne (per VI) på JA-/VIK-gravplads
34 Altona 08.07.05 12 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 163 Urnegravplads, per. V
35 Føns 5 08.07.06 1 1 Thrane 2004, bd. 1, s.164 Fladmarksgravfelt?
36 Tryden 08.07.08 34 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 165 Fladmarksgrav(e) i ÆFR-gravplads
37 Byggecentrum 08.07.13 41 ? AUD 1998, nr. 216 Brandgrav i stenlægning nær megalitgrav
38 Nygård 08.07.20 7 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 176 ?
39 Sanderumgård 08.08.02 0 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 179 Fladmarksgrav i FRJA per I-gravplads
40 Skovlund 08.08.03 35 4 AUD 2004, nr. 204 Fire brandpletter fra overgangen bronzealder/jernalder
41 Østboulevarden III 08.08.03 127 20 Jacobsen 2010 OBM 8441
42 Kildehuse II 08.08.03 93 41 OBM 8414
43 Højby Ås 08.08.04 0 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 180 Fladmarksgrav?
44 Hvenekilde NØ 08.08.09 33 2 AUD 2005, nr. 240 To brandpletter fundet ved boplads fra germansk jernalder. Det formodes, at de er yngre bronzealder/jernalder
45 Gudbjerglund 09.01.03 39 1 M.B. Henriksen 2008 Ved B2-grav
46 Grønneskovs Mark 6 09.01.07 95 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 198 Fladmarksgrav
47 Egelygård 09.01.07 123 1 Thrane 2004, bd. 1, s. 204 Fladmarksgrav i JA-gravplads
48 Motorvej st. 17.7-20.1 øst 09.01.09 31 1 AUD 2004, nr. 226 En urnegrav
49 Fjellerup Vestergård 09.01.09 15 2 Thrane 2004, bd. 1, s. 206 Fladmarksgravfelt? To urner, per. VI
50 Ennebølle 09.02.06 31 2 J. Jensen 1997, s. 250-251, nr. 40 Fladmarksgrave
51 Fuglsbølle 09.03.02 15 1 M.B. Henriksen 2008 Fladmarksgrav i JA-gravplads
52 Ristinge Strand 09.03.03 146 1 AUD 2000, nr. 239 En mulig yngre bronzealder grav (muligvis jernalder). Stensat og stenpakket brandgravsanlæg med brændte knogler fra en voksen person
53 Horne 09.04.12 50 3 Thrane 2004, bd. 1, s. 212-213 Fladmarksgrave?
54 Brunebjerg Mark 09.04.20 31 9 Thrane 2004, bd. 1, s. 259-261 Formentlig fladmarksgravfelt
55 Dongs Højrup 09.05.05 29 2 Thrane 2004, bd. 1, s. 293, 295 I stensætning
56 Kullerup 09.06.03 38 2 J. Jensen 1997, s. 254, nr. 47 To urnebisættelser tæt sammen, ompakket med sten
57 Gallerhøj 09.07.04 10 2 M.B. Henriksen 2008 To urnegrave i JA-gravplads ved fod af megalit - dvs. tvivlsomt om fladmarksgrave
58 Højgård 11.05.12 154 5 AUD 2002, nr. 241 På en skråning fandt man en stensat urne og en stensat dobbeltkonisk urne samt tre brandpletter
59 Gramstrup II 11.06.12 418 ? AUD 2000, nr. 307 Næsten bortpløjede brandpletter, antagelig fra yngre bronzealder
60 Katbygård 12.08.05 16 4 J. Jensen 1997, s. 254-255, nr. 51 Tre grave under, en lige uden for stenlægning (kun en sikkert dateret til YBR)
61 Svenstrup Gårde 4 12.08.14 ? 5 AUD 2005, nr. 315 To formodede jordfæstegrave og tre urnegrave; YBR/ÆFR
62 Engedal, Daugbjerg 13.01.01 136 ? Iversen & Wickstrøm 1973 Flere brandgrave, placeret i fire stenlægninger
63 Kobberup 13.01.07 207 1 J. Jensen 1997, s. 255, nr. 52 Nær gravhøj, formentlig under flad mark
64 Langdalgård 13.01.18 103 1 AUD 2004, nr. 298 Urnegrav med stenlåg
65 Sdr. Ørum III 13.01.18 101 8 AUD 2004, nr. 298 Seks urnegrave og to brandgrave; delvist i kanten og umiddelbart udenfor en høj
66 Hellegård 13.02.08 48 70 K. M. Hornstrup et. al. 2005 70 brandgrave fra PVI og PI
67 Hvinningdal 13.03.01 83 14 AUD 2003, nr. 286 Uden for randstensgærdet af en gravhøj fandt man 12-14 brandgrave fra overgangen fra bronzealder til jernalder
68 Kidmosegård 13.03.04 25-28 1 AUD 2004 nr. 314 Sydvest for en gravhøj fandt man en urnegrav
69 Resen 13.04.08 26 1 AUD 1997, nr. 279 Mulig yngre bronzealder brændtbensgrav, fundet i forbindelse med store kogestensgruber og gruber
70 Kluborg II 13.04.10 146 1 AUD 2001, nr. 336 En brandgrube i forbindelse med huse fra yngre bronzealder
71 Ridder Munks Vej 13.05.01 77 8 M. Mikkelsen (mail 25.2.08) To klynger med hver fire brandgrave; desuden grave op til højfod.
72 Grensten 13.07.03 5 3 J. Jensen 1997, s. 255, nr. 55 Tre grave under stenlægning (kun en sikkert dateret til YBR)
73 Torup Høje 13.09.01 60 ? AUD 2003, nr. 321 Sydøst for en gravhøj mindre dele af en fladmarksgravplads m. bronzealdergrave - tre urnegrave, tre andre brandgrave + ukendt antal

oppløjede; per IV-V; stenlægninger, stenkister mv. 

74 Lynderup 13.09.07 68-71 1 AUD 2003, nr. 324 Urnegrav
75 Bredegård Øst 13.09.11 105 2 AUD 2003, nr. 325 Urnegrav
76 Neder Ingstrup 13.10.07 0 4 J. Jensen 1997, s. 256, nr. 60 Under stenlægning; stenlægning jorddækket
77 Formyre SØ 13.12.08 74 2 M. Mikkelsen (mail 25.2.08) Urner; evt. del af større gravfelt
78 Foulum 13.12.08 24 56 M. Mikkelsen (mail 25.2.08) Urner med stendække
79 Lammehøjgård 14.07.02 88 10 J. Jensen 1997, s. 257, nr. 65 To urner dateret til per. VI, otte udaterede; i stenlægning
80 Råballegård 14.10.06 52 7 J. Jensen 1997, s. 257, nr. 68 To urner dateret til per. VI, fem udaterede; under og umiddelbart udenfor stenlægning
81 Vester-Alling 14.10.18 39 4 J. Jensen 1997, s. 258, nr. 69 Fire brandgrave fra sen YBR-ÆFR; under stenlægning; ved stenlægning række af sten
82 Ring 14.10.21 38 10 J. Jensen 1997, s. 258-259, nr. 70 Tre grave under - og syv nær stenlægning
83 Thorsskov 15.03.11 12, 74 8, 4 Eriksen 1984 Både YBR og FRJA
84 Haurum 16.03.02 73 17 AUD 2003, nr. 399 På toppen af en bakke blev afdækket fire urner og 13 brandpletter; ikke præcist angivet om fladmarksgravfelt
85 Ring 16.04.04 41 1 AUD 2000, nr. 480 En urnegrav fundet 24 m øst for midten af en overpløjet gravhøj. Datering er enten yngre bronzealder eller førromersk jernalder
86 Birkholmvej 16.05.15 183 1 AUD 2001, nr. 504 En mulig brandgrav
87 Hjortsvang 16.06.04 23 3 J. Jensen 1997, s. 262, nr. 82 To urner periode VI, en brandplet udat. Under fladmark på JA-gravplads
88 Løgager 16.06.06 112 4 J. Jensen 1997, s. 283, nr. 86 Fire urnegrave i stenlægning; stenlægning uden grave ved siden af
89 Sepstrup 16.06.06 0 6 Kjær 1931:67 ff. Flere brandgrave, placeret enkeltvis i stenlægninger
90 Stendis 18.02.06 5 3 Olesen 1987 På ÆBR-jordfæste-fladmarksgravplads
91 Sønderager Syd 18.03.06 48 1 AUD 2003, nr. 500 Nedpløjet brandgrav; YBR-ÆFR
92 Uhre I 18.03.07 57 1 AUD 2002, nr. 528 En brandgrav i forbindelse med bebyggelse fra yngre bronzealder
93 Tjørring Nord 18.03.18 51 7 AUD 2005, nr. 476 Urnegrave i forbindelse med yngre bronzealder boplads

TIL MW: Illustrationen bringes over helt opslag over flere sider!
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Fig. 85: Udbredelsen af fladmarksgrave fra
yngre bronzealder i det nuværende danske
område. Numre henviser til fig. 84. 
Tegning: Allan Larsen.
Fig. 85: Distribution of flat-field cemeter-
ies from the Late Bronze Age in present-
day Denmark. Numbers refers to fig. 84.
Drawing: Allan Larsen.
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tungere jorder (Kristiansen 1988:103). Modsat er det fra anden side påpeget, at billedet af, at bronze-
alderens storhøje – og dermed måske også bebyggelsen – har holdt sig til de lettere jorder i høj grad
er et spørgsmål om, at mange høje er ødelagt i forbindelse med den meget omfattende opdyrkning af
netop de tunge jorde i historisk tid. Gravhøjene har altså formentlig været meget mere ligeligt fordelt
over landet (Baudou 1985:71 ff.). I hvert fald synes de med grave tyndt belagt områder at være karak-
teriseret ved en afvigende topografi eller jordbund: de magre, kraftigt podsolerede jorder i Midt- og
Vestjylland (Baudou 1985:66, fig. 5), de marine forlande i det østlige Limfjordsområde (Runge 2009:17)
samt de kuperede og i forhistorien muligvis skovklædte områder i de centrale dele af Fyn (Henriksen
2009:338 ff.), Sjælland og Bornholm. 
Den beskrevne gennemgang har frembragt 93 lokaliteter med fladmarksgrave i det nuværende dan-

ske område (fig. 84 og 85). Af disse er der på 41 af lokaliteterne kun registreret én grav, 34 lokaliteter
indeholder mellem to og ni grave, syv lokaliteter indeholder mellem 10 og 19 grave og seks lokalite-
ter indeholder et ukendt antal grave. De resterende fem lokaliteter er foruden Kildehuse II ovennævnte
OBM 8441, Østre Boulevard III med 20 grave, Hårbølle Hestehave på Møn med 38 grave (Glob 1938),
Foulum ved Viborg med 56 grave (Martin Mikkelsen:mundtlig meddelelse) og Hellegård i Salling med

Hårbølle Hestehave

Østre Boulevard III

Kildehuse II

Hellegård

Foulum

1 grav

2-9 grave

Ukendt antal

10-19 grave

20+ grave

Fladmarksgrave. 
Yngre bronzealder

Hårbølle Hestehave

Østre Boulevard III

Kildehuse II

Hellegård

Foulum

1 grav

2-9 grave

Ukendt antal

10-19 grave

20+ grave

Fladmarksgrave. 
Yngre bronzealder

Fig. 86: Udbredelsen af flad-
marksgrave fra yngre bron-
zealder i det nuværende
danske område. Gradueret
efter antal grave. 
Tegning: Allan Larsen.
Fig. 86: Distribution of flat-
field cemeteries from the
Late Bronze Age in present-
day Denmark. Graduated by
number of graves. 
Drawing: Allan Larsen.



52. Venligst meddelt af museumsinspektørerne Torben Nilsson, Vendsyssel Historiske Museum og Anna-Elisabeth Jensen,
Guldborgsund Museum.
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70 grave (fig. 86). På i hvert fald sidstnævnte skal en række grave dog også dateres til ældre førromersk
jernalder (Hornstrup et al. 2005). Fladmarksgravene placerer sig i ormråder, hvor der i øvrigt er regi-
streret grave fra yngre bronzealder og oftest i områder med en høj koncentration af grave (fig. 87).
Gravformen synes således såvel rumligt som tidsmæssigt at have fungeret parallelt med yngre bron-
zealders øvrige gravformer. Fladmarksgravene ses overvejende i et nordvest-sydøst-orienteret bælte
tværs over landet. Særlige koncentrationer ses på Fyn og i området omkring Skive og Viborg. Billedet
er antagelig en kombination af en forhistorisk virkelighed – altså en vis form for regionalitet, som det
fra anden side er foreslået (Sørensen 1989:473) – og en række formationsprocesser af nyere dato. Mht.
det fynske område afspejler koncentrationen formentlig en intensiv eftersøgning og forskning i om-
rådet, repræsenteret ved Henrik Thranes mangeårige indsats og senest udarbejdelsen af kataloget over
Fyns yngre bronzealdergrave (Thrane 2004). Samtidig har Odense Bys Museer over de seneste år været
et af landets mest aktive arkæologiske museer og på den baggrund føjet en stribe nye undersøgelser til.
Modsat er det oplyst fra museerne i Lolland-Falster og Vendsyssel, at der i de sidste mange år stort set
ikke har været undersøgelser af yngre bronzealders grave og herunder ikke mindst fladmarksgravene.52

De tyndt belagte områder, som ses her, synes altså at afspejle en regulær situation.
Fra Fyn kendes 37 lokaliteter med fladmarksgrave (jf. fig. 84, stednumre startende med 08 eller

09). Af disse er der på 17 af lokaliteterne kun registreret én grav, 14 lokaliteter indeholder mellem to
og ni grave, tre lokaliteter indeholder mellem 10 og 19 grave, og én lokalitet indeholder et ukendt antal
grave. De to sidste lokaliteter er Kildehuse II og Østre Boulevard III med altså hhv. 41 og 20 grave.
Lokaliteterne Gl. Brydegård og Skelhøj på Sydvestfyn har hver 12 grave, mens Brunebjerg Mark på
Sydøstfyn indeholder ni grave. Dallund Vest ved Søndersø har 18 eller 19 brandgrave, hvoraf hoved-
parten dateres til ældre jernalder, mens enkelte er fra yngre bronzealder. Lokaliteterne herefter har
maksimalt fire grave.
I Jørgen Jensens katalog over gravfund fra bronzealderens slutning optræder 144 lokaliteter; et

antal, der altså omfatter alle periodens gravformer. Dette må antages at dække billedet ved arbejdets
færdiggørelse i juni 1996 (J. Jensen 1997:9, 23). Ovenstående optælling af lokaliteter med fladmarks-
grave omfatter hele yngre bronzealder og, pga. de store vanskeligheder forbundet med en adskillelse
af fundstoffet fra de to perioder, i flere tilfælde også fund fra ældre førromersk jernalder. Om end det
ikke er direkte nedskrevet, synes Jørgen Jensen at have fravalgt fund, som sikkert kunne relateres til
periode IV-V. Også for Jørgen Jensen har der dog været en række tilfælde, hvor fundstoffet kun har
kunnet dateres bredt til yngre bronzealder eller yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder
(ibid.:23). Samtidig skal det bemærkes, at af de 93 lokaliteter med fladmarksgrave er kun 22 lokalite-
ter eller knap en fjerdedel af samtlige fremkommet ved gennemgangen af Jørgen Jensens katalog. De
øvrige lokaliteter hidrører fra Thrane 2004, gennemgangen af ”Arkæologiske Udgravninger i Dan-
mark” 1996 til 2005 samt rundspørgen af februar 2008. Hvis der foretages en tilsvarende opgradering
for samtlige lokaliteter med grave fra yngre bronzealder, bliver det totale antal ca. 580. I dette tænkte
eksempel udgør lokaliteter med fladmarksgrave altså ca. 16 % af samtlige. Det skal understreges, at tal-
lene udelukkende anviser nogle forholdsmæssige tendenser, for som det kunne ses af udsorteringen fra
”Fund & Fortidsminder”, er de reelle antal for såvel yngre bronzealders grave generelt som flad-
marksgravene specifikt antagelig væsentligt højere. Også selvom de mange kildekritiske forhold ind-
drages. 
Foreløbig synes skikken med at begrave de døde under flad mark i yngre bronzealder altså under

alle omstændigheder at være undtagelsen frem for reglen om at begrave de døde sekundært i ældre
høje eller – i udvalgte tilfælde – som primærgrave under høj. Som det også er set af den store fundtil-
vækst af fladmarksgravfelter siden Jørgen Jensen 1997, vil anlægstypen dog antagelig være stadigt hyp-
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pigere forekommende. Årsagen er formentlig, at der med den nye Museumslovs ikrafttræden 1. januar
2003 er sket en forandring i, hvor og hvordan den arkæologiske undersøgelsesaktivitet udføres. Én af
konsekvenserne af den nye Museumslov er, at museernes arkæologiske undersøgelsesvirksomhed i
langt højere grad end tidligere er blevet bestemt af samfundskonjunkturerne og følger forud for mange
anlægsarbejder med henblik på at redde mest muligt. Disse såkaldte nødudgravninger har i de senere
år været en helt dominerende faktor i undersøgelsesvirksomheden. Samtidig er antallet af selvvalgte ud-
gravninger, de såkaldte forskningsgravninger, faldet markant. Hvor man ved de selvvalgte undersø-
gelser oftest undersøger allerede kendte lokaliteter med henblik på at få afklaret helt præcise spørgsmål,
placerer nødudgravningerne sig mere tilfældigt i forhold til den allerede etablerede viden. Der under-
søges på denne vis en række områder, som man tidligere ville have fravalgt ud fra f.eks. topografiske
forhold. På den måde har de mange nødudgravninger betydet, at en lang række af nye anlægstyper, nye
landskabelige placeringer af fortidsminder mv. er fremkommet. At også nødudgravningerne skal be-
tragtes som forskningsgravninger, er givet (Madsen 1988:20 ff.; Lund 1998:57 ff.; Lund 1999:67). I det
konkrete tilfælde betyder det beskrevne skifte, at man er gået fra at fokusere på de umiddelbart syn-
lige fortidsminder, gravhøjene, hvor man havde en idé om et stort potentiale – illustreret ved f.eks. de
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Fig. 87: Udbredelsen af flad-
marksgrave (rød cirkel) og
grave generelt (brun cirkel)
fra yngre bronzealder i det
nuværende danske område.
Tegning: Allan Larsen.
Fig. 87: Distribution of flat-
field cemeteries (red circle)
and graves in general (brown
circle) from the Late Bronze
Age in present-day Denmark. 
Drawing: Allan Larsen.
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53. Lokaliteten OBM 8441, Østre Boulevard III skal som beskrevet formentlig placeres i yngre bronzealders første del. Lo-
kaliteten Foulum er endnu ikke snævert dateret. Museumsinspektør Martin Mikkelsen, Viborg Stiftsmuseum takkes for op-
lysninger vedr. Foulum.

systematiske undersøgelser af yngre bronzealders gravhøje på Sydvestfyn (jf. f.eks. Thrane 1983, 1993a)
– til at undersøge større flader, arealerne også uden for højene osv. På denne vis dukker bl.a. flad-
marksgravfelterne frem. En anden ny anlægstype i tilknytning til gravhøjene er bronzealderens kult-
huse (Nielsen & Bech 2004; Clemmensen 2005).

4.8.3.  BETYDNINGEN AF PRIMÆRE OG SEKUNDÆRE BEGRAVELSER I HØJ 

HHV. BEGRAVELSER UNDER FLAD MARK

Analyser af primært gravfundene viser, at yngre bronzealders samfund har været hierarkisk opbygget
med en mindre, meget velhavende elite, en mindre mellemklasse og en stor gruppe uden prestigegen-
stande i gravene (Thrane 1981b:477; J. Jensen 1997:383 ff.). Mens de primære begravelser i storhøjene
knytter sig til eliten, synes de øvrige gravformer, og herunder fladmarksgravene, hovedsageligt at til-
høre lavere segmenter af samfundet (Wüstemann 1978:201 ff.; Thrane 1981b:476). Hovedparten af de
mere ordinære begravelsesformer – altså stort set alle, fraregnet storhøjsbegravelserne – synes at ar-
rangere sig i mindre grupper på op til 10 til 15 stykker, måske afspejlende familiegrupper eller hushold
(Hingst, Hummel & Schutkowski 1990; Hornstrup 1999:124; Hornstrup et al. 2005:131. En tilsva-
rende familiegruppering, om end muligvis med flere grave per familiegruppe, kunne anes på Kildehuse
II. Det er uvist, hvorvidt de øvrige større fladmarksgravfelter kan opsplittes på lignende vis. Derimod
har sammenstillingen af fladmarksgravfelter med 10 eller flere grave påvist, at disse, hvor det er mu-
ligt at foretage en snæver datering, placerer sig i anden halvdel af yngre bronzealder og flere med kon-
tinuitet ind i ældre jernalder (jf. fig. 88).53 Fladmarksgravskikken synes generelt at blivet mere
almindelig gennem bronzealderens periode V og VI. Dette svarer fint til, at man her aner et billede, som
også bebyggelsesarkæologien har kunnet påvise de seneste år, nemlig, at man mod bronzealderens
slutning går fra enkeltgårdsbebyggelse mod en ofte mere samlet bebyggelse i form af en klyngestruk-
tur eller decideret landsbystruktur indbefattende et mere eller mindre fast økonomisk og socialt fæl-
lesskab. Landsbylignende strukturer anes allerede i yngre bronzealder (Draiby 1985) og ses mere
tydeligt på overgangen mellem bronze- og jernalder. I en mere struktureret form optræder landsby-
erne dog først fra anden halvdel af førromersk jernalder (Runge 2009:165 ff.). De store fladmarks-
gravfelter udgør således en meget væsentlig kilde til forståelsen af overgangen mellem bronze- og
jernalderen. Samtidig kan det siges, at da fladmarksgravfelterne primært knytter sig til denne over-
gangsperiode, synes det ikke afgørende, om disse tilhører et bronzealder- eller et jernaldersamfund
(jf. Hornstrup et al. 2005:127). Således er skellet mellem bronze- og jernalder ganske vist meget mar-
kant indenfor en stor del af det finere genstandsinventar, primært metalgenstandene, deponerings-
skikkene og måske generelt i den rituelle forestillingsverden. Indenfor andre dele af den materielle
kultur – den mere ordinære del – og andre dele af samfundets strukturelle elementer, bl.a. bebyggel-
sesstrukturen, er overgangen derimod ikke abrupt, men i langt højere grad glidende (Sørensen 1989).
Noget tilsvarende kan til dels siges om den her behandlede gravskik.
Betydningen af, at man med fladmarksgravfelterne rykker væk fra højene, skal måske også forstås

i lyset af udviklingen mod landsbyfællesskabet, som på mange måder karakteriserer førromersk jern-
alder (J. Jensen 2003:56). Hvor bronzealderens samfund var stærkt hierarkisk, og hvor de ledende
slægter manifesterede deres magt i form af fine gravgaver og imponerende højbyggerier, synes man
mod bronzealderens slutning og ind i jernalderen at være mere lige og fungere i et fællesskab. På denne
vis kan behovet for at knytte sig direkte til forfædrenes høje måske være mindre? Helt give slip på hø-
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jene gjorde man dog ikke, da alle fladmarksgravfelterne synes anlagt op til eller ud fra ældre høje.
Dette fænomen fortsætter i øvrigt i flere tilfælde op gennem forhistorien (f.eks. Jeppesen & Adamsen
2005:67). En anden mere pragmatisk forklaring kan være, at man – i hvert fald mht. de større gravfel-
ter – simpelthen ikke længere har plads til, at alle gravene kan placeres i én ældre høj. 
Yngre bronzealders fladmarksgravfelter kan altså opfattes som en begyndende udvikling mod de

meget egalitære grav- og samfundsformer som ses i førromersk jernalder. At man modsat i visse om-
råder stadig holdt fast i de meget kraftige markeringer af individet og de store hierarkiske skel i sam-
fundet, ses ved, at der stadig i bronzealderens slutperiode blev opført storhøje. Dette er eksemplificeret
ved målrettede undersøgelser på Sydfyn (Madsen & Thrane 1992). Det er dog muligt, at situationen
på Syd- og Sydvestfyn i bronzealderens periode VI er speciel og afspejler de sidste statusmarkeringer
efter den meget kraftige fremtoning i den forudgående periode, illustreret ved undersøgelserne ved
Lusehøj- og Kirkebjerg-lokaliteterne (Berglund 1992; Thrane 1984). Trods dette kan det ikke afvises,
at et sådant billede vil kunne genfindes andre steder i det nuværende danske område. Under alle om-
stændigheder viser forholdet, at overgangen mellem bronze- og jernalder er en kompleks og ingen-
lunde enstrenget størrelse (jf. også Sørensen 1989).

Fig. 88: Fladmarksgravplad-
ser med mere end 10 grave. 
Fig. 88: Flat-field cemeteries
with more than 10 graves.
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54. I den forbindelse er det værd at bemærke, at kun en enkelt grav, grav AFX, kan være plyndret. Således ses et muligt, uda-
teret plyndingshul i gravens nordvestlige del.
55. At i øvrigt gravdybden også i sig selv kan være en måde at markere status, er en mulighed. Der er dog ikke noget i mate-
rialet fra Kildehuse II, der antyder, at kriteriet skal tillægges nogen værdi her. 
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5 . 1 .  GRAVE

5.1.1.  BEVARINGSFORHOLD OG GENEREL BESKRIVELSE

Jordfæstegravene udviser, som brandgravene fra bronzealderen, jf. afsnit 4.1.1, meget uensartede be-
varingsforhold. Således varierer gravene mellem helt nedslidte grave med en dybde på kun 0,03 m og
bedre bevarede grave med dybder på op til 0,6 m. Imellem disse gravdybder ses en jævn fordeling (fig.
89). De lave og dybe grave fordeler sig tilfældigt ud over fladen, og muldlaget har en nogenlunde ens-
artet tykkelse på ca. 0,5 - 0,6 m over hele gravfeltet. Dette kan, som ved bronzealdergravene, indikere,
at de varierende gravdybder skyldes, at man i vikingetiden reelt har valgt at grave gravene ned i for-
skellige dybder. Ved flere af vikingetidens gravfelter, som f.eks. Hesselbjerg ved Odder (Jeppesen
1999:5) og Galgedil ved Otterup (Klitgaard 2000; Christensen 2005; Prangsgaard & Bennike 2010), er
der således en tendens til, at de rigeste grave er gravet længere ned end de fattigere grave. Man har altså
muligvis ved en øget arbejdsindsats villet markere den afdøde eller den afdødes slægts status yderli-
gere (Kleiminger 1993:88). Ved Kildehuse II ses der en tendens til, at grave med stor dybde har rela-
tivt høj AOT-værdi og vice versa, men der er dog langt fra tale om noget entydigt billede (fig. 90).54

Denne forskel mellem Kildehuse II hhv. Galgedil og Hesselbjerg skal antagelig søges i, at de sidst-
nævnte gravpladser fremviser relativt store sociale variationer, og mellem en stribe ordinære grave også
indeholder enkelte relativt rige grave (Andersen & Klindt-Jensen 1971; Jeppesen 1999; Klitgaard 2000;
Christensen 2005; Jeppesen & Adamsen 2005:67; Prangsgaard & Bennike 2010). Modsat fremstår gra-
vene ved Kildehuse II, som det skal ses, generelt ganske ordinære, og store sociale skel ses ikke på
gravpladsen.55

Der ses derimod ikke så overraskende en markant sammenhæng mellem stor gravdybde og indhold
af knogler såvel som antal af knogleelementer. Således er der i grave med dybder på op til 0,3 m kun
bevaret tandemalje, tænder og ganske få knoglefragmenter, mens der i dybere grave også kan fore-
komme andre knogleelementer (fig. 91). Det skal dog bemærkes, at kun i 11 af de 50 grave er knogle-
materiale bevaret. Af disse indeholder fem kun tænder og/eller tandemalje, én grav indeholder brændte
knoglefragmenter – der under hensyntagen til lokalitetens gældende gravskik må formodes at tilhøre
andet end den gravlagte, måske et offer (dyr eller menneske) – mens de resterende fem grave havde tæn-
der og tandemalje såvel som andre knogleelementer bevaret. 
Ud over den påviste sammenhæng mellem gravdybde og mængden af bevarede knogler har også

geologiske forhold spillet ind på bevaringsforholdene. Således skifter undergrunden inden for helt lo-
kale områder mellem stort ler- og kalkindhold med gode bevaringsforhold for knogler og. mere san-
det og mindre kalkholdigt jord, hvor bevaringsforholdene for knogler er dårligere.  
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0,31-0,4 4 1 1 1 2 9
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Fig. 89: Histogram over jord-
fæstegravenes dybder (i

meter). 
Fig. 89: Histogram of depth
of inhumation graves (in me-

ters).

Fig. 90: Sammenhængen mel-
lem jordfæstegravenes dyb-

der og AOT. 
Fig. 90: Relationship between
depth of inhumation graves

and AOT.
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Fig. 91: Sammenhængen mellem
jordfæstegravenes dybder og indhol-
det af humant knoglemateriale.
Hvert tal repræsenterer en forekomst
af det pågældende knogleelement.
Samme grav kan altså være repræsen-
teret under flere knogleelementer.
Fig. 91: Relationship between depth
of inhumation graves and content of
human bone material. Each number
represents one occurrence of det spe-
cific element of the bone. Therefore
one grave can be represented in more
elements of bones. 
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56. Bestemmelsen til skind/læder er foretaget af konservator Helle Strehle og afdelingsleder, ph.d. Peter Hambro Mikkelsen,
Konserverings- og Naturvidenskabelig Afdeling ved Moesgård Museum. Materialet bestod af flager af mørkt organisk mate-
riale, som på den ene side var forholdsvist jævnt, mens den anden side boblede en smule op. Hist og her var det muligt at er-
kende strukturer i materialet. Flere steder var der tegn på perforeringer af skindet/læderet efter hår. Det var ikke muligt at
bestemme skindet/læderet til en dyreart.

Konkluderende kan det siges, at gravenes varierende bevaringsforhold ikke skyldes senere tiders
landbrugsdrift. Snarere er der tale om, at man ved hver gravlæggelse har foretaget en vurdering af,
hvor langt den pågældende grav skulle ned i jorden. Denne vurdering synes ikke at afhænge af, om
gravlagte var mere eller mindre velhavende. Samtidig betyder den jævne horisontale fordeling af grave
med gode og dårlige bevaringsforhold, at indhold af gravgaver ikke afspejler senere forstyrrelser. Disse
forstyrrelser er selvsagt, som ved alle arkæologiske materialer, tilstedeværende, men er jævnt fordelt,
og det synes derfor muligt at anvende materialet i sociale analyser.

5.1.2.  GRAVFORMER

De 50 jordfæstegrave er alle anlagt under flad mark og fordeler sig på 34 grave uden indre konstruk-
tionsspor, 12 kammergrave, tre grave med kistespor og én grav med en ubestemmelig konstruktion,
muligvis en kiste. Af de 12 kammergrave har to, grav PM og AFR, desuden indre konstruktioner af
forskellig art.
Gravrummet har generelt lodrette, skrå eller rundede sider. I fem tilfælde er der en kombination af

lodrette og skrå eller afrundede sider, og i alle tilfælde er nordsiden lodret, mens sydsiden er skrå eller
afrundet. Betydningen heraf er ukendt. Bunden er næsten altid relativt flad, men i enkelte tilfælde dog
let rundet eller bølget. Den mindste grav måler 0,6 x 1 m og den største 1,8 x 2,9 m; langt overvejende
er gravene dog ca. 1 x 2 m store, svarende til mandsstørrelse. Der ses en overvægt af kammergrave
blandt de større anlæg, men der er ikke tale om noget stringent mønster.
Til beskrivelsen af gravformerne er primært anvendt inddelingerne i Kleiminger 1993. For kam-

mergravenes vedkommende er også anvendt Eisenschmidt 1994. 

5.1.2.1.  SIMPLE JORDFÆSTEGRAVE

Simple jordfæstegrave defineres her som grave, hvor afdøde er nedlagt i et hul uden konstruktioner i
form af kiste eller kammer. Nedgravningernes form kan være let varierende, og liget kan have været
svøbt i et klæde e.l. Disse forhold beskrives mere indgående i det følgende. 
Gravformen er med sine 34 forekomster helt dominerende på Kildehuse II. 13 grave har lodrette

sider og flad bund, tre grave har lodrette sider og rundet bund, 10 grave har rundede sider og flad
bund, fem grave har en lodret nordside samt en rundet eller skrå sydside og flad bund. Endelig er tre
grave bevaret i så ringe en dybde, at udformningen af sider og bund ikke sikkert kan bestemmes.
Det er selvsagt ikke altid muligt at afgøre, hvorvidt fraværet af konstruktionsspor, som kiste og

kammer, er reelt, eller skyldes bevaringsmæssige forhold. At flere af anlæggene er ganske dybe, indi-
kerer dog, at der er tale om et reelt forhold. Forholdene må betyde, at liget har været placeret i svøb
e.l. (Kleiminger 1993:114). I denne forbindelse er fundet af skind eller læder (x456) fra grav AFR af in-
teresse.56 Grav AFR er ganske vist en kammergrav, men skindet eller læderet kan indikere, at et af disse
materialer har været anvendt som svøb eller måske foring af grave? 



5.1.2.2.  JORDFÆSTEGRAVE MED KISTE

Grav CH, PB, QM og RQ indeholder alle mere eller mindre sikre spor efter en kiste. De mulige ki-
ster er alle placeret i gravrum, der i udformning og dimensioner modsvarer de simple jordfæstegraves
og variationerne heri. Kisterne er generelt placeret omtrent centralt i gravrummet. Undtagelsen her-
fra er grav QM, hvor den usikkert definerede kiste er placeret i den nordlige halvdel. Det er usikkert,
om der her er tale om en dobbeltgrav, hvor altså én person er placeret i kiste mod nord, og en anden
person er placeret i svøb eller lignende mod syd; størrelsen af gravrummet og den mulige kistes pla-
cering åbner for en sådan mulighed. Der var ingen knogler bevaret i graven, og der kan således ikke
ad denne vej findes be- eller afkræftelse for teorien. Gravgaverne lå alle i den nordlige dels vestende,
altså ved den formodede hovedende i kistegraven, men heller ikke dette er et argument for den ene eller
anden tolkning. Således er flere grave ved bl.a. Kildehuse II fundtomme.
Kistesporene er kun fragmentarisk bevaret, og det er derfor ikke muligt at bestemme kisternes præ-

cise størrelser; dog synes kisten i grav CH at være ca. 0,5 m bred. Kistesporene i grav PB, QM og RQ
udgøres af de mulige aftryk af et sammensunket kistelåg, der kan ses i fladen såvel som i den tværgående
profilbalk i graven. Kisten i grav CH udgøres af et fyldskifte i den nordlige del i den tværgående profil-
balk. Fyldskiftet ses som et skarpt hjørne, der formentlig repræsenterer en side i den formuldede kiste.
Kisterne opfattes bedst som rektangulære plankekister uden forlængede langsider (Kleiminger

1993:122 ff.). Der blev fundet et søm eller en nagle ved hver af kammergravene OW, PK og QT, men
ikke ved nogen af kistebegravelserne. Fra grav PB stammer et U-formet jernbeslag med tydelige træ-
fibre på, x407. Stykket har paralleller på bl.a. Stengade II, grav CY (Skaarup 1976:101 ff.), ved grav A
på gravpladsen Gammelby-Jernevej (Stoumann 2009:392 ff., planche 1) og ved Birka, grav 353 (Arb-
man 1940a:101; Arbman 1040b:tavle 271,2). Jernbeslaget kan udgøre en krampe, der kan have været
med til at samle kistens enkeltdele. Trods dette fund synes kisterne generelt at være samlet af organi-
ske materialer, f.eks. trænagler e.l., som ikke har efterladt sig spor (Kleiminger 1993:122).

5.1.2.3.  KAMMERGRAVE

Kammergrave er af Silke Eisenschmidt beskrevet som grave med en trækonstruktion, der er opført i
gravgruben. Kan det ikke via tilstedeværet af hjørnestolper eller stavkonstruktion påvises, at kamme-
ret er opført i gravgruben, udskilles kammergravene ud fra et størrelseskriterium. Her betragtes træ-
konstruktioner med dimensioner på minimum 1,2 x 2 m som kammergrave, da disse antages at være
for store til at kunne flyttes. Er trækonstruktioner ikke bevaret, må bredden af gravens bund være
mindst 1,5 m, før det er sandsynligt, at der er tale om en kammergrav (Eisenschmidt 1994:24; Stoumann
2009:209). 
På denne baggrund kan der ved Kildehuse II, udskilles 12 grave, OW, OY, PK, PM, QN, QT, RH,

RR, RS, SX, WK og AFR, der alle indeholder en form for kammerkonstruktion (fig. 92). Kamrene er
ca. 1 x 2 m store med mindre afvigelser til begge sider. Mindste kammer måler 1 x 1,6 m og det stør-
ste måler 1,3 x 2,5 m. Med undtagelse af grav OW, hvis kammer er ovalt, er der i alle tilfælde tale om
rektangulære konstruktioner. Kamrene er generelt sat af lodrette planker, evt. suppleret med egentlige
stolper og pæle som ved grav PK, PM, QN og RS. Definitorisk skal anlæggene betegnes som stav-
byggede kamre (Kleiminger 1993:115). Undtagelser hertil kan være grav WK, hvor kammeret kun er
defineret ved de nederste 5 cm af én hjørnestolpe – de andre tre hjørnestolper er formentlig ikke be-
varede – og grav AFR, hvor konstruktionssporene kun fremstår som svage aftegninger, og der derfor
hersker visse usikkerheder mht. en præcis tolkning.
Plankerne er, i de tilfælde hvor registrering har været mulig, plankløvede og rektangulære og måler

i tværsnit 4-8 cm på den korte led og 10-25 cm på den lange led. Plankerne er tilspidsede på den brede
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Fig. 92: Grav OW fra nord. Bundniveau med kammer. 
Foto: Michael Lundø Jacobsen.
Fig. 92: Grave OW seen from the north. Lower level with chamber. 
Photo: Michael Lundø Jacobsen.

Fig. 93: Grav QT. Snit af plankespor i nordsiden. 
Foto: Ane Jepsen.
Fig. 93: Grave QT. Section through the trace of a plank in the northern
side. Photo: Ane Jepsen.

led, i nogle tilfælde i en decideret spids, i andre tilfælde afsluttes de i et smallere, fladt stykke (fig. 93).
I grav QN og PK er plankerne sat i en 5-15 cm bred grøft og derefter banket yderligere ned i under-
grunden. I de andre grave er der ikke spor af en grøft, og det er derfor muligt, at plankerne er banket
direkte i undergrunden. Plankerne er ved det enkelte kammer generelt banket ned i en ganske uens
dybde, der kan svinge fra få centimeter til 66 cm. Mest almindeligt er stolperne banket ca. 20-30 cm
ned. I grav QT og RR var der en klar forskel mellem, hvor langt plankerne var banket ned i øst- og
vestenden, formentlig som følge af et skift i undergrundens struktur – til en mere stenet undergrund
– i en varierende dybde i de to gravender. Generelt synes netop forekomsten af jordfaste sten, særligt
lerede partier af undergrunden mv., at betinge, hvor langt man har banket plankerne ned. Som nævnt
i foregående afsnit er der fundet ganske få jernsøm eller -nagler ved kammergravene. Det meget lille
antal betyder dog, at denne forekomst snarest skal opfattes som tilfældig og ikke skal ses i relation til
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Grav Areal (m²)
RS 1,6
AFR 2,0
QN 2,1
RH 2,1
OW 2,2
RR 2,2
SX 2,2
PK 2,3
OY 2,8
PM 3,3
QT ?
WK ?

Fig. 94: Kamrenes areal. 
Fig. 94: The area of the

chambers.

kamrenes opførelse. Kamrene synes langt hen ad vejen udmærket at kunne stå uden at være sømmet
sammen e.l. Således er plankerne funderet i jorden og tætstillede. Dette kan evt. være suppleret med
trænagler e.l.
Én kammergrav, grav PM, indeholder, hvad der opfattes som to tværgående, vandretliggende plan-

ker. Plankerne løber på tværs af graven, ca. en tredjedel inde fra hver gavlende og opfattes som en form
for underlag for en båre eller strøer, hvorpå afdøde har været placeret. Det lidt usikkert definerede
kammer i grav AFR har antagelig omkranset en kiste. Kisten var kun delvist bevaret og kan ikke ty-
pebestemmes, ligesom dimensionerne ikke kan fastslås med sikkerhed. Denne situation modsvarer de
øvrige kistegrave, beskrevet i afsnit 5.1.2.2. 
Kamrenes areal ligger mellem 1,6 og 3,25 m² og de falder således alle inden for Kleimingers gruppe

”små kamre”, der udgør kamre, hvis areal er mindre end 3,5 m² (Kleiminger 1993:115) (fig. 94). Sam-
tidig er kammergravene fra Kildehuse II, som det skal ses, relativt fattigt udstyrede; ja flere er helt
uden fund. Kammergravene falder således samtidig inden for kategorien kammergrave med kun få
gravgaver (Eisenschmidt 1994:87). 
Kammergrave er ofte rigt udstyret og skal i mange tilfælde kobles på samfundets elite (Gräslund

1980:86, Müller-Wille 1991; Näsman 1991:163; J. Jensen 2004:341 ff.; Stoumann 2009:209 ff.). Grav-
formen kan endvidere opfattes som den hedenske overklasses modsvar til de begyndende kristne
strømninger (Näsman 1991:163; Eisenschmidt 1994:87; Eisenschmidt 2004a:137). Kammergravene op-
træder oftest i et relativt lille antal på gravpladserne og synes således også på denne vis at udgøre noget
særligt (J. Jensen 2004:341 ff.). Fra Fyn kendes enkeltliggende kammergrave ved hhv. Rosenlund ved
Langeskov (Jacobsen 2000), Søllested på Sydvestfyn (Brøndsted 1936:143 ff.; Pedersen 1997), Mølle-
mosegård ved Hillerslev på Sydøstfyn (Brøndsted 1936:80 ff.; Andersen 1999), Ladby ved Kerteminde
(Brøndsted 1936:140 ff.; Thorvildsen 1957; Sørensen 2001; Eisenschmidt 1994:120-121) og måske i en
grav på Galgedil-gravpladsen ved Otterup på Nordfyn (Kolmos 2003:Bilag 1, nr. 14) (fig. 95). Ende-
lig skal en grav fra Jyllandsvej i Middelfart måske tilskrives en forstyrret kammergrav (Jacobsen
1987:217-128; Eisenschmidt 1994:121-122). De fem til seks kammergrave er alle – med de mulige kam-
mergrave ved Galgedil og Jyllandsvej som delvise undtagelser – rigt udstyrede. På Langeland optræ-
der kammergravene hyppigere, og blandt disse findes såvel forholdsvis simpelt udstyrede grave
(Skaarup 1976:165 ff., 181) som rigere grave (Grøn et al. 1994:53 ff.; 148 ff.). Det er muligt, at der på
Langeland ses en tendens til at de rigere grave placerer sig højt i landskabet (Grøn et al. 1994:149 ff.). 



De små kamre, som er til stede ved Kildehuse II, kan ingenlunde sammenlignes med de nævnte
statusbegravelser, hvilket også nedenstående analyser af genstandsmaterialet i kammergravene under-
bygger. Kildehuse II-kammergravene synes i langt højere grad at svare til de relativt små og fattigt ud-
styrede af kammergravene fra Langeland, og begge disse steder synes kammergravene langt hen ad
vejen at udgøre en gravform som alle andre og uden nogen tilknytning til eliten. Det er dog påpeget,
at de fattigt udstyrede kammergrave i stedet for at have en social betydning snarere skal opfattes som
et udtryk for en kronologisk udvikling. Således er det muligt, at typen primært optræder i anden halv-
del af vikingetiden og under overgangen til kristendommen. Denne periode er bl.a. præget af, at mu-
lighederne for at vise status vha. gravgaver er stærkt forringede. Muligvis har kammergravene været
den sidste mulighed for at markere sin position og samtidig vise, at man ikke uden videre skifter tros-
retning; altså svarende til argumentet, at kammergravene er udtryk for den hedenske overklasses mod-
svar til de begyndende kristne strømninger. Det skal dog understreges, at sammenkædningen af de
fattigt udstyrede kammergrave med samfundets højere lag muligvis kun synes at gælde de større kamre
(Eisenschmidt 1994:87). Kammergravene ved Kildehuse II synes ikke umiddelbart at opfylde dette
kriterium.
På vikingetidens gravpladser fra det gammeldanske område findes maksimalt 10 til 12 kammer-

grave. Større forekomster af kammergrave på gravpladserne optræder ud over ved Kildehuse II kun i
Hedeby-området og ved Stengade II på Langeland. Den procentvise andel af kammergrave i forhold
til andre gravformer – 24 % – ved Kildehuse II er den hidtil højeste i det gammeldanske område (Ei-
senschmidt 1994:66 ff.; Müller-Wille 1987:69 ff.; J. Jensen 2004:360). Hvis opfattelsen af de gen-
standsfattige kammergrave som udtryk for en hedensk overklasses modsvar mod de kristne
strømninger er korrekt, er det usædvanligt høje antal ved Kildehuse II særligt interessant. En sådan
markant markering af hedenske traditioner har antagelig netop været relevant i en periode, hvor man
har følt sig presset af kristendommen.
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Jyllandsvej Galgedil

Søllested

Møllemosegård

Ladby

RosenlundKildehuse II

Fig. 95: Fynske lokaliteter
med kammergrave fra vikin-
getiden. 
Tegning: Allan Larsen.
Fig. 95: Funen localities with
chamber graves from the
Viking Age. 
Drawing: Allan Larsen.
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5.1.3.  SKELETTETS PLACERING I GRAVEN

Skelettets placering og orientering i gravene er bestemt ud fra en kombination af bevarede skeletdele
og placering af gravgaver. Skeletdele var i større eller mindre omfang bevaret i 11 grave. Gravgaver pla-
ceres i vikingetiden overvejende i gravens vestlige ende, dvs. i hovedenden. Dette er således tilfældet
med glas- og ravperler, som typisk indgår i halskæder. Jernknive og bæltespænder har selvsagt siddet
i bæltet og kan således siges at placere sig i den vestlige del af graven. Jernknivene placeres generelt med
odden nedad, og orienteringen af denne vil således også kunne give oplysninger om skelettets orien-
tering. 
Skelettets orientering kunne ikke fastlægges i 27 tilfælde. I 22 tilfælde var hovedet placeret i ve-

stenden, og i fire af disse, grav FH, OY, SX og AFR, kunne det endvidere klarlægges, at skelettet var
placeret på ryggen. To af disse skeletter, skeletterne i grav SX og AFR, havde armene langs siden, og
skelettet i grav OY havde armene placeret på maven.57 I grav TO lå afdøde enten på ryggen eller siden,
og i grav PK kunne det registreres, at ansigtet vendte mod øst.58 Mest bemærkelsesværdigt er, at én grav,
grav TR, øjensynligt har haft hovedet i østenden. Samme grav indeholder i øvrigt lokalitetens eneste
entydigt hedenske genstand, en Thorshammer-amulet. 

5 .1 .4 .  GRAVGAVER OG ANDRE FUND FRA GRAVENE

5.1.4.1.  JERN

Jernknive
22 grave indeholdt en kniv; i alle tilfælde den typiske, enæggede kniv med angel. Grav EF kan teore-
tisk set have indeholdt to knive, da fragmenter her ikke med sikkerhed kan tilskrives samme genstand.
Antallet af typebestemte knive er således 22 (fig. 96 og 97). Da det modsat ikke kan afvises, at frag-
menterne er sammenhørende og da normen på Kildehuse II såvel som på de samtidige gravpladser fra
landet som helhed er, at der kun optræder én kniv per grav (Lindblom 1993:150; J. Jensen 2004:336 ff.),
er det nok mest sandsynligt, at også grav EF kun har haft én kniv. Knivene er typeinddelt efter Hen-
riksen 2009, og type 1 udgøres af knive med konveks ryg, type 2 af knive med ret ryg, og type 3 af knive
med konkav ryg og opadrettet od. Alle tre typer kan videre opdeles i to undertyper, hhv. uden afsat
angel (a) og med afsat angel (b) (Henriksen 2009:167). Pga. opskærpning og forskellige bevaringsgra-
der er det ikke altid muligt at placere en kniv i en af ovennævnte typer. I sådanne tilfælde kategorise-
res kniven som ubestemmelig type. Typerne er alle meget almindelige gennem hele jernalderen og
vikingetiden, hvor de indgår som en meget hyppig, måske endog fast, bestanddel af det personlige ud-
styr (Lindblom 1993:150; Lyngstrøm 2004; Henriksen 2009:166). Der kan i perioder af forhistorien ud-
peges enkelte kronologiske, funktionelle og kønsspecifikke træk, men disse er få og tilknyttes kun
eksemplarer med helt særegne træk som en ekstraordinær størrelse, krumning e.l. (Henriksen 2009:166
ff.). Det relativt lille og meget homogene materiale fra Kildehuse II tillader ikke sådanne opdelinger.
De 22 knive/knivfragmenter fordeler sig på ti knive af type 1, heraf to type 1 og otte type 1a, otte

knive af type 2, heraf seks type 2a og to type 2b og fire knive af ubestemmelig type. I 14 tilfælde er der
på knivenes angel bevaret træ, formentlig fra grebet. I syv tilfælde er bladet opskærpet og fremstår
derfor ekstra smalt og evt. også tyndt. En anden konsekvens af opskærpningen kan være, at adskillel-

57. Placeringen af armene langs siden svarer til Kieffer-Olsens armstilling A, mens placeringen af armene på maven svarer til
Kieffer-Olsens armstilling C. Armstillingerne har kronologisk signifikans i middelalderen (Kieffer-Olsen 2004:178).
58. At ansigtet i kristne begravelser vender mod øst, skyldes, at man antager, at Kristus ”på den yderste dag” vil komme fra
dette verdenshjørne (Gräslund 1985:298; Eisenschmidt 2004a:125). 
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X31 X245 X278

X289 X291 X309

X323 X335 X339

X340 X360 X368

Fig. 96: Jernknivene fra Kildehuse II. X289 og 291 hhv. x401 og 407 er sammenhørende. Fotos: Jørgen Nielsen. 
Fig. 96: The iron knives from Kildehuse II. X289 and 291 respectively x401 and 407 belongs together. Photos: Jørgen Nielsen.
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X369 X378 X401

X407 X421

X428, X429, X475 X448

X449 X455

X484 X492

X470
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sen af od og angel er ganske vanskelig. Kniven x368 fra grav WD har to store nitter, hvoraf i hvert fald
den ene er gennemgående. Nitterne er placeret ved overgangen mellem angel og od og må have haft
en funktion i forbindelse med fastgørelse af træet til grebet. 
Alle knive synes at være almindelige brugsknive, men grundet den generelt nedbrudte overflade kan

det ikke udelukkes, at enkelte knive har været ornamenterede. Samtidige ornamenterede knive kendes
bl.a. fra de langelandske gravpladser Kaagården og Bogøvej (Grøn et al. 1994:130 ff.). Der sås ingen res-
ter af bevarede skeder, som det f.eks. kendes fra Stengade II og Fyrkat (Skaarup 1976:175; Roesdahl 1977:80
ff.). Jernknive optræder i både mands- og kvindegrave (Skaarup 1976:172 ff.; Grøn et al. 1994:11 ff.).
Analyser af træ fra grebene samt af knivenes fremstilling og jernets proveniens følger i de kom-

mende afsnit, og som det skal ses, kan særligt metalanalyserne give nye perspektiver på den ellers gan-
ske ordinære og helt almindelige brugsgenstand, som kniven er. 

Metalanalyser på jernknivene59

Af Arne Jouttijärvi
Kniven har altid været hver mands (og kvindes) eje og har været det uundværlige redskab, hvad enten
det gjaldt jagt, håndværk eller tilberedning af mad. Denne allestedsnærværende rolle afspejler sig også
i inventaret i jernalderens og vikingetidens grave, hvor kniven er en af de oftest forekommende gen-
standstyper. Knivene er dog ikke blot ensartede og anonyme genstande. Som værktøj er der således ble-
vet stillet krav til dem om den størst mulige skarphed, som kunne holde sig længe, og alligevel skulle
bladet være så blødt og sejt, at det kunne tåle at blive vredet uden at knække. Disse kvaliteter skulle

Grav X-nr. Type Træ på angel Blad opskærpet Nitter
PK x335 1 X
PM x289/290/291 1
AFR x455 1a X X
DP x31 1a X
EE x309 1a
EF X339 1a X
OZ x378 1a X X
SX x421 1a X
WD x368 1a X X X
AFM x428/429/475 1a 
AGP x448 2a X X
OU x245 2a X
QM x484 2a
QT x492 2a X
SZ x278 2a
UX x360 2a X
RF x369 2b X
TO x449 2b X
QN x470 ? X
EF X340 ? X
PB x401/407 ? X
SW x323 ?

Fig. 97: De væsentligste træk
ved jernknivene fra Kilde-
huse II.
Fig. 97: The most important
features of the iron knives
from Kildehuse II.

59. Til afsnittet er følgende litteratur anvendt generelt: 
Buchwald, V. F. 2005: Iron and steel in ancient times. København.
Jakobsen, S. 1991: Hersker og smed. Smedarbeider i Tønsberg i perioden ca 1150–1350. Arkeologiske rapporter fra Tønsberg
nr. 8. Tønsberg.
Jouttijärvi, A. 2006: Jern i den sønderjyske jernalder. Arkæologi i Schlesvig, 11, s 27-32
Lyngstrøm, H. 2008. Dansk Jern. En kulturhistorisk analyse af fremstilling, fordeling og brug. 
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knivsmeden prøve at opnå gennem den bedst mulige smedeteknik, og selvom en kniv kan være op-
bygget af et enkelt stykke jern, som blot er smedet i facon, så er den ofte mere kompliceret opbygget
ved kombination af det bløde jern og det hårde stål. Herved adskiller den sig fra andre almindelige ting
af jern, som f.eks. søm og beslag, der ikke har krævet nogen særlig smedeteknisk kunnen at fremstille,
og som oftest blot er fremstillet af mere eller mindre tilfældige stykker jern. Disse genstandstyper er
heller ikke på samme måde personlige ejendele og findes derfor sjældent i gravene.
Netop det, at knive er så almindelige hverdagsredskaber, adskiller dem også fra mere specielle gen-

stande som f.eks sværd, som må antages at være fremstillet af specialiserede håndværkere, og som ofte
var importeret. Knive derimod måtte enhver lokal smed kunne fremstille, og de giver derfor et godt
billede af den lokale smedetekniske kunnen og udbredelsen af smedetraditioner. Analyser af slaggein-
deslutninger i jernet vil desuden kunne give oplysninger om dets geografiske oprindelse og bidrager
derved til vores viden om den lokale jernøkonomi, herunder om der fandtes en lokal jernproduktion,
og om den i så fald kunne dække det behov, der var, eller om den måtte suppleres med jern udefra.
Selvom knive var almindelige redskaber, blev de dog også brugt til at vise ejerens status. De kan så-

ledes være dekoreret med indlagte sølv- og kobbertråde; men også den smedetekniske udførelse og
kvaliteten af det anvendte jern kan muligvis afspejle standsforskelle. 
Knive er samtidig den genstandstype, som er bedst undersøgt. Flere tusinde knive fra forskellige

lokaliteter over hele Europa, og spændende over en tid der strækker sig fra førromersk jernalder til re-
næssancen, er således blevet analyseret. Det er på denne baggrund muligt at lave en oversigt over de
mange forskellige smedeteknikker, som gennem tiden har været anvendt (fig. 98). Oversigten herun-
der er sammensat af forfatteren, men i litteraturen kan man finde andre lignende oversigter. 
Grundlæggende var det metal, som fortidens smede anvendte mere varieret end nutidens jern. Jer-

net var fra udvindingen fyldt med slagge, som skulle renses ud ved efterfølgende smedning. Da op-
varmning og smedning betød et tab af jern, undlod man ofte at rense metallet mere end højst
nødvendigt. Når man ser bort fra slaggen, var jernet meget rent og derfor blødt og let at forme. Der
kunne dog forekomme varierende mænger af kulstof i jernet, og hvis det oversteg ca. 0,3 %, var der
tale om stål. Forskellen på jern og stål er, at hvis det opvarmes, til det er rødglødende ,og derefter brat-
køles ved neddypning i vand, vil stålet blive meget hårdt, mens jernet ikke ændrer sig mærkbart. Denne
hærdning fandt tilsyneladende først almen udbredelse i slutningen af germanertid og vikingetid. 
Ud over jern af varierende renhed og stål havde smeden også en tredje type metal, som han kunne

udnytte. I Danmark og den nordligste del af kontinentet er myremalmen rig på fosfor stammende fra
kridtet i undergrunden. Fosfor vil blive optaget i jernet og gøre det hårdt, men til gengæld vil det også
være koldskørt, dvs. at det nemt knækker hvis det bliver udsat for slag. Den slags jern ville hurtigt blive
kasseret i en moderne smedje, men fortidens smed vidste at udnytte dets egenskaber. Havde han ikke
adgang til stål, kunne fosforjern anvendes til en skærende æg; nok kunne den ikke hærdes, og nok var
den ikke så hård som stålet, men det var dog bedre end det bløde jern.

Fig. 98: Forskellige måder at
smede en kniv. Hvidt= jern;
gråt= stål; P= fosforjern.
Tegning: Arne Jouttijärvi.

Fig. 98: Various ways of forg-
ing a knife. White = iron; grey
= steel; P = phosphorus iron.
Drawing: Arne Jouttijärvi.



Nogle smedemetoder har været vidt udbredte, mens andre kun har levet kort eller i et begrænset
område. Fælles for dem alle er dog, at deres udbredelse ændrer sig i tid og rum, og det er derfor i nogen
grad muligt at følge, hvordan og ad hvilke veje de håndværksmæssige traditioner udbredes. 
I gravene fra Kildehuse II blev der fundet i alt 22 jernknive. Røntgenbilleder viste dog, at de var

meget dårligt bevarede (fig. 99), og kun i seks af dem fandtes der bevaret jern nok til at det kunne be-
tale sig at tage en prøve. Prøverne blev taget, ved at der blev skåret en ca. 2 mm tyk skive ud i hele kni-
vens tværsnit. Herefter blev knivene samlet med voks, og prøvestederne retoucheret. Det kan synes
hårdhændet at tage et helt tværsnit, men metoden er nødvendig, hvis man ønsker oplysninger om den
smedetekniske fremstilling af jerngenstande. Prøverne blev indstøbt i epoxy, slebet, poleret og til sidst
ætset, hvorved de enkelte jernstykker, som kniven er opbygget af, bliver synlige. Under mikroskop kan
man endvidere bedømme kvaliteten af jernet og eventuelle svejsninger. 

X278
Næsten 8 cm lang kniv med næsten lige æg og buet ryg (fig. 100). Kniven bærer ikke præg af at være
opskærpet i nogen væsentlig grad.
Tværsnittet viser, at knivens æg består af et stykke stål, som går hele vejen fra æg til ryg (fig. 101).

På begge sider af dette ligger lameller af jern. På den ene side af æglamellen ses en svejsning, som viser,
at jernet er sat sammen af to stykker. Det er sandsynligt, at der også på den anden side har været to
stykker jern, men at det yderste er rustet bort. Kniven er hærdet. Svejsningerne er veludførte, og både
jern og stål er slaggefattigt. Der er derfor tale om en kniv af virkelig god kvalitet.
Analyser af slaggeindeslutninger i jern og stål viser, at de tre jernlameller alle kommer fra områder

med fosforholdig, men kalkfattig malm. Den yderste lamel består sandsynligvis af jern fra det vestlige
Jylland, mens det er sværere at bedømme de to inderste lameller. De er dog så ens, at det er sandsyn-
ligt, at der er tale om dele af det samme jernstykke. Stålet i midterlamellen er lavet af en malm, som er
fattig på fosfor, og har sin sandsynlige oprindelse i Sydtyskland/Centraleuropa.
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Fig. 99: Røntgenbillede af
kniv x278.  Det bevarede jern
kan ses som et lyst område
ved knivens ryg. 
Foto: Arne Jouttijärvi.
Fig. 99: Radiograph of knife
x278. The preserved iron can
be seen as a light area by the
back of the knife. 
Photo: Arne Jouttivärvi.

Fig. 100: Kniv x278. Foto: Arne Jouttijärvi.
Fig. 100: Knife x278. Photo: Arne Jouttijärvi.

Fig. 101: Tværsnit af kniv
x278. Sort= korrosion, gråt =
stål, hvidt = jern.
Tegning: Arne Jouttijärvi.
Fig. 101: Cross-section of
knife x278. Black = corrosion,
grey = steel, white = iron. 
Drawing: Arne Jouttijärvi.
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Fig. 102: Kniv x339. Foto:
Arne Jouttijärvi.

Fig. 102: Knife x339. Photo:
Arne Jouttijärvi.

Fig. 103: Tværsnit af kniv x339. Sort= kor-
rosion, gråt = stål, hvidt = jern.
Tegning: Arne Jouttijärvi.
Fig. 103: Cross-section of knife x339.
Black = corrosion, grey = steel, white =
iron. Drawing: Arne Jouttijärvi.

X378
Kniv med ca. 8 cm langt blad, som er kraftigt opskærpet (fig. 104). 
Kniven er den dårligst bevarede af de undersøgte knive, idet der kun fandtes en ganske lille rest af

bevaret metal midt i knivbladet (fig. 105). Det kan dog ses, at der også her må være tale om en trela-
melkniv, idet der findes et stykke stål, som tilsyneladende bliver bredere mod knivens ryg, og på den
ene side af dette et ganske lille stykke jern. Både jern og stål er af en god, ret slaggefri kvalitet. Svejs-
ningen er godt udført.
Det er sandsynligt, at jernet er fremstillet af malm fra Østdanmark og dermed kan være et produkt

af lokal jernudvinding, mens stålet synes at komme fra Sydtyskland/Centraleuropa.

Fig. 104: Kniv x378. 
Foto: Arne Jouttijärvi.
Fig. 104: Knife x378. 

Photo: Arne Jouttijärvi.

X339
Forholdsvis stor kniv med et blad på ca. 9 cm. Den yderste spids af bladet mangler, så det har sand-
synligvis været ca. 1 cm længere. Kniven viser ingen tegn på opskærpning (fig. 102).
Tværsnittet af kniven viser igen en stållamel, som ikke går helt igennem til knivens ryg (fig. 103).

I dette tilfælde kun ca. 2/3. Jernet indeholder en del slagge, mens stålet næsten er slaggefrit. Svejsnin-
gerne er veludførte, og kniven er af god kvalitet.
Atter er den mest sandsynlige oprindelse for stålet et sted i Sydtyskland/Centraleuropa, mens jer-

net med større sandsynlighed er udvundet i det vestjyske område. 
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Fig. 105: Tværsnit af kniv x378. Sort= kor-
rosion, gråt = stål, hvidt = jern.
Tegning: Arne Jouttijärvi.
Fig. 105: Cross-section of knife x378. Black
= corrosion, grey = steel, white = iron. 
Drawing: Arne Jouttijärvi.

X449
Lille kniv med ca. 5 cm langt blad. Kniven bærer præg af at være kraftigt opskærpet (fig. 106). 
Prøven blev taget i overgangen mellem blad og skafttunge.
Tværsnittet viser, at kniven er kraftigt korroderet, og der findes nu kun resterne af en jern- og en

stållamel (fig. 107). Det er dog sandsynligt, at der oprindelig har været tale om en kniv med tre lamel-
ler ligesom x278. Stålet er også her af en god, slaggefattig kvalitet, mens jernet er mere slaggeholdigt.
Da svejsningen er helt rustet bort, er det ikke muligt at sige noget om, hvor veludført den har været.
Stållamellen synes at have sin oprindelse i Sydtyskland/Centraleuropa, mens proveniensen er mere

tvivlsomt for det kulstoffri jern. Grundlæggende minder slaggerne meget om de østdanske, men med
et meget lavere fosforindhold end det normalt ses i disse. Det er muligt, at jernet kan være af lokal
oprindelse; der er da også fundet enkelte slagger med et lavt fosforindhold på Fyn. Om dette kan skyl-
des et usædvanligt valg af malm eller specielle lokale geologiske forhold er uvist.

Fig. 106: Kniv x449. Foto: Arne Jouttijärvi.
Fig. 106: Knife x449. Photo: Arne Jouttijärvi. Fig. 107: Tværsnit af kniv

x449. Sort= korrosion, gråt =
stål, hvidt = jern.
Tegning: Arne Jouttijärvi.
Fig. 107: Cross-section of
knife x449. Black = corro-
sion, grey = steel, white =
iron. 
Drawing: Arne Jouttijärvi.
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X455
Lille kniv med buet ryg. Bladet er ca. 5 cm langt og bærer præg af nogen opskærpning (fig. 108), dog
langt fra så meget som x378 og x449. 
Smedeteknisk er denne kniv af samme type som x339 med en central stållamel, som ikke går hele

vejen igennem til knivens ryg (fig.109). I selve stållamellen kan ses flere svejsninger, som viser, at den
er blevet foldet, og muligvis smedet sammen af flere stykker. Både jern og stål indeholder flere slag-
ger end de foregående knive. Indholdet kan dog ikke siges at være højt.
Analyser af slaggeindeslutninger i jernet og i de to tydeligste stykker stål viste, at stålet sandsyn-

ligvis er hentet i Centraleuropa, mens jernet med størst sandsynlighed er østdansk og dermed kan
være af lokal oprindelse.

X492
I form minder denne kniv meget om x278. Den bærer, ligesom x278, ikke tegn på at være opskærpet
i nogen væsentlig grad (fig. 110). Bladet er ca. 8 cm langt.
Tværsnittet viser også en opbygning, som minder om x278, idet kniven består af en midterlamel af

stål omgivet af to lag jern på hver side (fig. 111). Stållamellen er opbygget af to sammensvejsede styk-
ker. Til forskel fra x278 går stålet dog ikke helt igennem til knivens ryg, og den er derfor af en anden
smedeteknisk type (XI på fig. 98)
Også her er sammensætningen af slaggeindeslutningerne i de fire yderste jernlameller parvis ens,

hvilket viser, at der sandsynligvis er tale om to stykker jern, som først er smedet sammen for derefter
at blive bukket omkring stålkernen eller delt og lagt på hver sin side af den. Både jern og stål er rela-
tivt slaggefrit, stålet dog mere end jernet, og svejsningerne er veludførte.
Sammensætningen af slaggerne viser, at jernet, eller i det mindste det i de yderste lag, sandsynlig-

vis er blevet fremstillet i det østlige Danmark, og der kan derfor være tale om en lokal produktion. Slag-
gerne i de inderste lag afviger noget i sammensætning, og det er muligt, at dette jern kan være kommet
sydfra. Ud fra de til rådighed værende referencer er den mest sandsynlige oprindelse et sted i det nord-
lige Frankrig.
De to stykker stål er ret ens, og der kan være tale om ét stykke, som er foldet. Stålets mest sand-

synlige oprindelse er i det sydlige Tyskland eller Centraleuropa. 

Fig. 109: Tværsnit af kniv x455. Sort= kor-
rosion, gråt = stål, hvidt = jern. 
Tegning: Arne Jouttijärvi.
Fig. 109: Cross-section of knife x445. Black
= corrosion, grey = steel, white = iron. 
Drawing: Arne Jouttijärvi.

Fig. 108: Kniv x455. 
Foto: Arne Jouttijärvi.
Fig. 108: Knife x455. 

Photo: Arne Jouttijärvi.
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Knivene giver et meget ensartet indtryk og er alle udtryk for smedehåndværk af høj kvalitet. Den
smed, som i vikingetiden arbejdede ved Kildehuse II, havde et indgående kendskab til kvaliteten af de
materialer, han arbejdede med, og mestrede de teknikker, som skulle til for at få det bedste resultat ud
af kombinationen af jern og stål. Samtidig arbejdede han i samme tradition som andre af de bedste vi-
kingesmede, som kendes fra knive fundet ved Lejre, Tissø på Sjælland samt Grødby på Bornholm. 
Stålet, som er anvendt til æggene, er i alle tilfælde importeret, sandsynligvis fra Sydtyskland/Cen-

traleuropa. Det synes at være en generel tendens i vikingetidens smedehåndværk, at en specialkvalitet
som stål blev importeret, mens det almindelige jern enten kunne være importeret eller lokalt fremstil-
let. Ud fra analyser af jerngenstande ser det ud til, at andelen af importeret jern voksede kraftigt fra en
næsten selvforsynende jernøkonomi i romersk jernalder til en høj grad af afhængighed af import i vi-
kingetiden. I romersk jernalder, som er kendt for de store jernudvindingsområder i Vestjylland, dæk-
kede den hjemlige produktion ca. 70 % af forbruget (fig. 112), og importeret metal fandtes primært i
form af specielle importerede genstande som f.eks. sværd. Den vestjyske jernproduktion dominerer
både i Jylland og på Fyn, men der synes at være en vis lokal udvinding på Sjælland.
Fra vikingetiden kender vi næsten intet til jernudvindingen, og det ser da også ud til, at den hjem-

lige produktion kun kunne levere omtrent 30 % af det nødvendige metal (fig. 113). Importeret jern og
stål indgik nu i genstande sammen med det lokale jern, og importen må formodes at være foregået i
form af barrer eller lupper. Hvordan overgangen fra selvforsyning til import er foregået, vides der kun
meget lidt om, da antallet af analyserede genstande fra den mellemliggende germanske jernalder er
meget lille.

5. Gravplads 
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Fig. 111: Tværsnit af kniv x492.
Sort= korrosion, gråt = stål,
hvidt = jern.
Tegning: Arne Jouttijärvi.
Fig. 111: Cross-section of knife
x492. Black = corrosion, grey =
steel, white = iron. 
Drawing: Arne Jouttijärvi.

Fig. 110: Kniv x492. Foto: Arne Jouttijärvi.
Fig. 110: Knife x492. Photo: Arne Jouttijärvi.
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Stålet som importvare ser vi også i knivene fra Kildehuse II, som alle havde en æg-lamel af stål, som
sandsynligvis var fremstillet i det sydlige Tyskland eller Centraleuropa (A2 på fig. 114). En tilsvarende
import af stål er før set i bl.a. knive fra Tissø. Her var stålet dog hentet et sted på Den Skandinaviske
Halvø. Der synes da også at være en tendens til, at importeret stål på Sjælland kommer fra Sverige
eller Norge, mens det sydlige Jylland og muligvis Fyn er mere orienteret mod Kontinentet. Til gen-
gæld synes jernet, som er brugt i knivene fra Kildehuse II, i vid udstrækning at være udtryk for en lokal
produktion (jf. fig. 115), eller i det mindste ikke hentet længere væk end i det vestlige Jylland. Dog
synes et enkelt stykke at kunne være kommet så langt borte fra som Nordfrankrig. Generelt ser den
hjemlige produktion ud til at blive mere lokal i vikingetid, idet de vestjyske udvindingsområders do-
minans er forsvundet. Fra en storproduktion beregnet for afsætning uden for lokalområdet havde ud-
vindingen nu ændret sig til små produktioner mange steder i landet. Produktioner, som sandsynligvis
kun var beregnet til at dække en del af det helt lokale behov.

Fig. 112: Jernets oprindelse i romersk jernalder.
Numrene henviser til de geografiske områder i
figur 114. Tegning: Arne Jouttijärvi.
Fig. 112: The origin of iron during the Roman
Iron Age. The numbers refer to the geographic
areas in figure 114. 
Drawing: Arne Jouttijärvi.

Fig. 113: Jernets oprindelse i vikingetiden.
Numrene henviser til de geografiske områ-
der i figur 114. Tegning: Arne Jouttijärvi.
Fig. 113: The origin of iron during the
Viking Age. The numbers refer to the geo-
graphic areas in figure 114. 
Drawing: Arne Jouttijärvi.

Fig. 114: De geografiske områder,
hvortil jernets sandsynlige oprin-
delse kan bestemmes.
Tegning: Arne Jouttijärvi.
Fig. 114: The geographic areas to
which the iron’s probable origin can
be identified: 
Drawing: Arne Jouttijärvi.
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60. To nyere metallurgiske analyser fra det fynske område kan til sammenligning nævnes: fra lokaliteten OBM 4401, Ploug-
gårdsvej er der analyseret en række jernslagger fra en esse på en boplads fra ældre middelalder. Jernet stammer fra det sydty-
ske/centraleuropæiske område (Jouttijärvi 2007a). Fra lokaliteten OBM 3146, Rynkeby Mølle er der analyseret en stor
esseslagge på en boplads fra vikingetid/ældre middelalder. Jernet stammer fra det østdanske område (Jouttijärvi 2007b). Mu-
seumsinspektør Jesper Hansen takkes for oplysninger om fundene. Endelig kan det nævnes, at også i den sydvestjyske Grim-
strup-ryttergrav ses en blanding af lokalt og kontinentaleuropæisk jern (Jouttijärvi 2009:345).

Det totale antal analyserede genstande er dog stadig forholdsvist lille, og kun fremtidige analyser
vil kunne bidrage væsentligt til at danne et klarere billede af produktion, distribution og handelsfor-
bindelser for jern og stål i jernalderen og vikingetiden.60 Analyser baseret på andre materialegrupper
af vikingetidens handelsmønstre påpeger dog også, at det skandinaviske område både mht. luksusva-
rer som mht. mere basale produkter har indgået i et ganske omfattende handelsnet (S. Jensen 1990; Näs-
man 1990). Samtidig anes en tendens til, at jern og stål i vikingetiden tilsyneladende i flere tilfælde har
fundet vej fra bl.a. Kontinentet til også mere almindelige bopladser. Dette forhold har ikke tidligere
kunnet erkendes (S. Jensen 1990:132; Näsman 1990:104).
Med hensyn til den smedetekniske tradition så var trelamelknive som OBM8414x278 en udbredt

knivtype i Skandinavien i vikingetiden. Man kan næsten sige, at det var den typiske nordiske vikin-
gekniv, i det mindste hvis man taler om knive af bedre kvalitet. For der fandtes også knive, som blot
var smedet af rent jern, af stål eller endda af tilfældigt skrotjern. Knivtypen har på mange måder den
ideelle smedetekniske opbygning, idet stålkernen kan hærdes meget hårdt op, men alligevel støttes af
det bløde jern. Nogle af de hårdeste knive, vi kender herhjemmefra, er fra Grødby på Bornholm og er
netop smedet på denne måde. Knive af denne type kendes endvidere fra bl.a. Lejre og Tissø. En anden
fordel ved netop denne type kniv er, at den tåler gentagen opskærpning, uden at det går ud over kva-
liteten. Vikingetidens knive blev ofte brugt længe, og skærpet så mange gange, at der kun var kort og
smal klinge tilbage, som det eksempelvis ses i kniv x378. Æggen vil dog stadig bestå af stål og dermed
have bevaret sin oprindelige skarphed og hårdhed.
På deres togter til England tog vikingerne deres traditioner, og sandsynligvis deres smede, med.

Man kan således se, at trelamelkniven begyndte at forekomme i York og andre byer i det østlige Eng-
land. Her havde man i forvejen en anden smedetradition, idet man kombinerede hårdheden og fleksi-
biliteten ved at svejse en smal kant af stål på et blad lavet af jern (type XII på fig. 98). Dette var i sig
selv muligvis en gammel keltisk tradition, som havde overlevet på de britiske øer. Med vikingetidens
ophør forsvandt også vikingernes smedetradition fra England, hvor kniven med ægkant igen blev do-
minerende. Faktisk bredte denne type sig i 11. og 12. århundrede og blev den fremherskende smede-
teknik i hele Nordeuropa, og også i Danmark, i middelalderen. Den gamle vikingekniv levede dog
fortsat videre på Den Skandinaviske Halvø og findes stadig i både håndsmedede knive og maskin-
fremstillede Mora-knive.

Kniv Jernets oprindelse
x278 Vestjylland (C1)
x339 Vestjylland (C1)
x378 Østdanmark, muligvis lokalt (B1)
x449 Østdanmark, muligvis lokalt (B1)
x455 Østdanmark, muligvis lokalt (B1)
x339 Østdanmark, muligvis lokalt (B1)/ Nordfrankrig (B2)

Fig. 115: Den sandsynlige
oprindelse af jernet i knivene
fra Kildehuse II. 
Diagram: Arne Jouttijärvi.
Fig. 115: The probable origin
of the iron in the knives from
Kildehuse II. 
Diagram: Arne Jouttijärvi.
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Vedanalyser på jernknivenes greb
Af Peter Hambro Mikkelsen
Knivene fra Kildehuse II har i flere tilfælde bevaret rester af træ på skaftet (fig. 116). Træet er minera-
liseret, dvs. at den oprindelige, organiske træmasse er erstattet af mineraler. Dette gør bestemmelsen
af træsorten meget vanskelig, idet den normale fremgangsmåde ved træidentifikation ikke kan benyt-
tes. I stedet må man forsøge at finde karakteristika for den enkelte træsort, uden at der foretages ind-
greb i resterne af håndtaget. Vedbestemmelsen er gennemført dels med en stereolup, dels med et
mikroskop med op til X250 forstørrelse. Som bestemmelsesnøgle er anvendt Schweingruber 1990.
Det lykkedes at påvise træsorten til Acer, løn, for 17 af prøvernes vedkommende. De karakter-

træk, som identificerer Acer, har været vanskelige at erkende, f.eks. har det kun været muligt at erkende
skurestriber i enkelte tilfælde. Dog har alle træstykkerne stærkt libriforme celler og runde, flerlagrede
marvstråler. Dette peger tydeligt mod Acer.
To af prøverne er sandsynligvis Acer, men det var ikke muligt at opnå tilstrækkeligt bevis herfor,

til at bestemmelsen kan gøres med sikkerhed. Tre af prøverne indeholdt træ, men der var ingen sikre
kendetegn på træsorten. Endelig havde fem af prøverne intet træ bevaret.
I x429 så det ud til, at der var aftryk efter en fluepupparie. Der blev også fundet et aftryk som lig-

nede den netformede overflade i et flueøje. Dette kan stamme fra fluelarverne i liget.
Undersøgelsen har således påvist en helt entydig udvælgelse af træsorten, man har benyttet til kniv-

skæfter. At man på andre samtidige lokaliteter har anvendt andre træsorter til træskæfter, ses bl.a. af
analyser fra gravpladserne ved Stengade II, Fyrkat og Sdr. Onsild. Ved Stengade II er syv knivskæfter
bestemt til ask (varianterne Fraxinus excelsior L. og Fraxinus sp.), mens ni andre knivskæfter formo-
dentlig er ask (cf. Fraxinus sp.) (Wagner 1976:217). Fra gravpladsen ved Fyrkat er en knivskede eller
et knivskaft bestemt til taks (Taxus sp.) og et knivskaft bestemt til kræge (Prunus sp.) (Wagner

Acer cf. Acer Ej muligt Intet træ Andet
x 31 x
x 245 x
x 278 x
x 289 x
x 291 x
x 309 x
x 323 x
x 335 x
x 339 x
x 340 x
x 360 x
x 368 x
x 369 x
x 378 x
x 401 x
x 407 x
x 421 x
x 428 x
x 429 x Aftryk puppe?
x 448 x
x 449 x
x 455 x
x 455 x
x 470 x
x 475 x
x 484 x
x 492 x

Fig. 116: De vedanalyserede jernknive fra
Kildehuse II. 
Fig. 116: The knives from Kildehuse II sub-
jected to wood identification.



1977:211).61 Ved gravpladsen Sdr. Onsild er fire knivskæfter bestemt til ask (Fraxinus excelsior L.), to
til benved (Euonymus europaeus L.) og et bredt til løvtræ (Wagner 1978:64 ff.) (fig. 117). I stedet for
træskæfter kan man endelig også have anvendt f.eks. en beklædning med læder, som det kendes fra
Grimstrup-graven (Malmros 1987:112).
En undersøgelse af knivhåndtag fra andre lokaliteter, både inden for og uden for regionen og til-

lige fra andre tidsperioder, vil kunne afdække mulige kronologiske, geografiske eller funktionelle møn-
stre i materialeudvælgelsen. De her nævnte resultater er statistisk set ingenlunde valide, men giver dog
et fingerpeg om, at man måske på den enkelte lokalitet i nogen grad har holdt sig til én eller få sorter.
Sdr. Onsild afviger dog fra denne tendens.

Thorshammer-amulet
Grav TR indeholdt en amulet i form af en Thorshammer i jern, x350 (fig. 118). Thorshammeren er ca.
3 cm lang. Hovedet er ca. 2 cm bredt og 0,6-1 cm højt, med største højde og bredde midt på og til-
smalning i såvel højde som bredde mod enderne. Tværsnittet er omtrent kvadratisk centralt og rek-
tangulært mod siderne. Grebet er ca. 1,3 cm langt og går over i et 0,7 cm langt stykke, der udgøres af
en tværstillet øsken. Bredden af grebet er på bredsiden størst, ca. 0,5 cm, ved overgangen til hovedet
og smallest, ca. 0,3 cm, ved indsnævringen på overgangen til øskenet. Ved smalsiden ses en fortyk-
kelse af grebet omtrent en tredjedel oppe fra overgangen til øskenen. Grebets tværsnit er rektangulært
til kvadratisk. Øskenen har en bredde på 0,3 til 0,4 cm og et ovalt til rektangulært tværsnit. I øskenen
ses et i længderetningen let krummet stykke bronzetråd. Bronzetråden har et omtrent kvadratisk
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61. Prunus sp. dækker måske reelt mere bredt over stenfrugter, såsom mirabelle, blomme, hæg, kræge mv.

Løn Ask Taks Kræge Benved Løvtræ

Kildehuse II 17 (19)
Stengade II 7 (16)
Fyrkat 1 1
Sdr. Onsild 4 2 1

Fig. 117: Træsorter anvendt
til vikingetidens træskafter.
Tallene udenfor parentes an-
giver sikre vedbestemmelser,
mens tal i parentes angiver
det samlede tal for sikkert og
usikkert vedbestemte træ-
skafter.
Fig. 117: The wood species
used for Viking Age wooden
handles. The numbers out-
side the brackets denote se-
cure wood identification,
while those in brackets give
the total numbers for se-
curely and insecurely identi-
fied wooden handles.

Fig. 118: Thorshammer, x350. Foto: Jørgen Nielsen.
Fig. 118: Thor’s hammer, x350. Photo: Jørgen Nielsen.
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62. Sagen har j.nr. OBM 6715, SBnr. 080209-57. 
63. Sagen har j.nr. OBM 4520, SBnr. 080306-8. AMS-prøven har nummer AAR-10571. 
64. Det er påpeget af cand.mag. Bo Jensen, Københavns Universitet, at den symbolske betydning af Thorshammeren er dis-
kutabel. En tolkning som et kristent symbol er således også en mulighed (forelæsning på seminaret ”Kristianiseringen af det
Danske Område – et Arkæologisk Problem”, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, 26.11.08). I det følgende bibeholdes
dog den traditionelle opfattelse af, at Thorshammeren skal tilskrives hedenskaben.

tværsnit, er ca. 0,1 cm tykt og udgør antagelig dele af en lille bronzering, hvormed Thorshammeren
har været hængt i et ophæng i et bælte eller en kæde (Müller-Wille 1976:38), i en rem på brystet (Skaa-
rup 1976:171) eller i en snor om halsen (Andersen 1971:4; Jeppesen & Adamsen 2005:70). Thorsham-
merens overflade er stærkt korroderet, hvorfor det ikke er muligt at erkende evt. ornamentik. 
X350 fremkom i den vestlige halvdel af grav TR. Ved den nordøstlige kant af graven fremkom et

sammensat stykke, x370, beskrevet i afsnit 5.1.4.2. Dette stykke består af en pinzetlignende bronze-
genstand og to små bronzeringe, hvori den pincetlignende genstand kan have været ophængt. Der
kunne således være tale om, at x370 sammen med Thorshammeren udgør et par hængedele til en sam-
mensat amulet med Thorshammer og stavlignende genstande, Staeckers type 3. Mod denne tolkning
taler, at genstandene er fundet så fjernt fra hinanden i graven, at x370 ikke er deciderede stave, men altså
en pincetlignende genstand, og endelig at der er tale om hhv. en jern- og en bronzegenstand. De to
sidstnævnte forhold ville i bekræftende fald have en første optræden i det arkæologiske fundstof (Staec-
ker 1999:222 ff.; Pedersen 2004:66 ff.). Endelig er det påfaldende, at bronzeringen ved Thorshamme-
ren er mere spinkel end ringene i x370. Skulle x350 og x370 tilhøre samme amulet, ville en vis
ensartethed være forventelig.
X350 skal formentlig opfattes som en Thorshammer af Staeckers type 1.1, simple Thorshamre i

jern uden ornamentik. Typen kendes i et enkelt tilfælde i et fund fra det tidlige 9. århundrede, men alle
øvrige tilfælde dateres til 10. århundrede (Staecker 1999:223 ff.). Dette gælder også et senere tilkom-
met fynsk fund af en type 1.1-Thorshammer, nemlig et fund fra et grubehus ved Strandby Gammel-
toft Syd ved Hårby. Fra grubehuset fremkom bl.a. også Østersø-keramik, hvilket giver en datering til
sidst i 900-tallet eller først i 1000-tallet (Henriksen 1998; 1999b).62 Et andet senere tilkommet fynsk
fund af en Thorshammer-amulet i jern stammer fra en grav ved gravpladsen Galgedil nær Otterup på
Nordfyn. Graven er AMS-dateret til perioden 980-1160 i kalibrerede C14-år. AMS-prøven er foreta-
get på en human knogle, og dateringens sandsynlighedsfordeling er i kalibrerede C14-år 980AD (51,0
%) 1060AD eller 1070AD (44,4 %) 1160AD.63 Den brede AMS-datering med de to toppe på kalibre-
ringskurven sætter spørgsmål ved dateringen. Gravens genstandsmateriale og lokalitetens øvrige grave
peger dog på en datering til vikingetiden. Antropologiske analyser har påvist, at der er tale om en
ældre kvinde (Bennike 2006; Kirsten Prangsgaard:mundtlig meddelelse).
Religiøse symboler og amuletter er en almindelig genstandsgruppe fra vikingetidens Danmark.

Blandt disse udgør Thorshamrene den antalsmæssigt største gruppe. Hamrene findes i sølv, rav, bronze,
kobber og bly, men mest almindeligt i jern. Genstandstypen findes enkeltvis, i grupper af Thorshamre
eller sammen med f.eks. små stave ophængt i en ring. Typen findes på bopladser samt i grave og skatte.
13 hamre af jern, sølv eller rav er fundet enkeltvis i grave. Thorshamrene optræder næsten udeluk-
kende i vikingetidens anden halvdel, men enkelte fund kendes også tidligere, ligesom andre forhold
peger på, at symbolet har været kendt fra vikingetidens start. Thorshammeren synes under alle om-
stændigheder at vinde særligt frem, samtidig med at den kristne tro bliver mere almindelig og den kan
derfor bl.a. ses som et modsvar mod den nye trosretning.64 Hammeren kan også have fungeret som et
frugtbarhedssymbol og som værn mod onde magter (Staecker 1999:213 ff.; Pedersen 2004:67 ff.).
Thorshamrene synes, ligesom de øvrige religiøse amuletter fra vikingetiden, langt overvejende og
måske alene knyttet til kvindebegravelser (Pedersen 2004:69 ff.). Grav TR indeholdt ud over Thors-
hammer-amulet og det sammensatte bronzestykke, x370, en slibesten, x382, samt en ravperle, x371.
Der er således intet til hinder for, at også grav TR er en kvindegrav.
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Fig. 119: Bæltespænde, x379.
Foto: Jørgen Nielsen.
Fig. 119: Belt buckle, x379.
Photo: Jørgen Nielsen.

Fig. 120: Dragtspænde eller
hægte-malle, x372. 
Foto: Jørgen Nielsen.
Fig. 120: Brooch or hook-
and-eye, x372. 
Photo: Jørgen Nielsen.

Bæltespænde
Omtrent midt i den vestlige del af grav OZ og formentlig svarende omtrent til afdødes talje fremkom
et D-formet bæltespænde af jern, x379 (fig. 119). Bortset fra en lille del af det ene hjørne er stykket in-
takt. Stykket er ca. 3 cm højt, 2,5 cm bredt og 0,5 cm tykt; det lodrette stykke samt dornen er dog kun
0,3 cm tykke. Tværsnittene er runde. På spændets udadvendende side er der indlagt tre tråde af andet
metal af uvis type (Arne Jouttijärvi:mundtlig meddelelse).
Typen er almindeligt forekommende i hele vikingetiden og kendes bl.a. fra gravpladserne Bogøvej,

Kaagården og Stengade II på Langeland (Grøn et al. 1994:123; Skaarup 1976:171 ff.). Bælter synes
undtagelsesvis at have været en del af kvindedragten, og i så fald synes bæltespænderne at være O-
formede. Traditionelt tilskrives bælterne dog mandsdragten, og hidtil er de D-formede spænder kun
fremkommet i mandsgrave (Bender Jørgensen 1976:215; Grøn et al. 1994:123 ff.). Fundet af et D-for-
met bæltespænde fra grav BFQ på gravpladsen Galgedil ved Otterup på Nordfyn sætter dog spørgs-
målstegn ved disse betragtninger, da gravlagte på baggrund af de antropologiske analyser er bestemt
til at være en ældre kvinde (Christensen 2006; Bennike 2006). 
Da de øvrige genstande i grav OZ ved Kildehuse II ikke er kønsspecifikke, kan vi blot konstatere,

at der mest sandsynligt er tale om en mandsgrav.

Dragtspænde eller hægte-malle
Også i grav OZ og lidt forskudt mod nord for det netop behandlede bæltespænde, x379, fremkom en
sammensat jerngenstand, x372 (fig. 120). Stykket er samlet ca. 8 cm langt og består af to dele: 
Den ene del er 4 cm lang og har set fra bredsiden et trekantet omrids og centralt i den brede del et

cirkulært hul. Trekantens langsider er let konkave, mens den korte del er let konveks. Stykket er set
fra smalsiden en smule fortykket mod den spidse ende, har et omtrent rektangulært tværsnit og en
tykkelse på 0,4 til 0,5 cm. 
Gennem det cylindriske hul er ført en lille, ombukket jernbarre med cirkulært tværsnit. Jernbarren

er fæstnet på oversiden af to plader. Barre og plader har en samlet længde på 5 cm og er samlet udformet
som en hægte. Den udadvendende del af de to plader er ensdannede og har hver en trekantet del, som
fra sit smalleste sted går over i en mindre, rudeformet del. Såvel den trekantede som den rudeformede del
har omtrent lige sider, men hvor de to dele mødes, er forløbet konkavt. Pladerne har omtrent rektangu-
lære tværsnit og er ca. 0,3 til 0,4 cm tykke. På den indadvendende side af den ene plade er der en rundet
knop med flad overside. Knoppens diameter er ca. 0,7 cm og dens højde ca. 0,3 cm. Denne del har fun-
geret som en slags trykknap, og det er her, at den har været fastgjort til stof eller andet. 
De to stykker jern fungerer som hægte og malle. Der er antagelig tale om en form for lukkemeka-

nisme til dragten eller måske en ophængningsanordning? Det har ikke været muligt at finde direkte pa-
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Fig. 121: Bæltespænde, x423.
Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 121: Belt buckle, x423.
Photo: Jørgen Nielsen.

Fig. 122: Bæltespænde, x423. Tegning: Pia Brejnholt. 
Fig. 122: Belt buckle, x423. Drawing: Pia Brejnholt.

ralleller til smykket. Nærheden til det D-formede bæltespænde kan måske indikere, at de to genstande
har haft en fælles funktion?
Grav OZ er en simpel jordfæstegrav og indeholder ud over bælte- og dragtspænde en jernkniv

samt en mulig spillebrik af sten (jf. afsnit 5.1.4.5). Der var ingen knogler bevaret, men bæltespændet
antyder som nævnt herover, at der er tale om en mandsgrav. 

Øvrige jerngenstande
Et par jernsøm eller -nagler fra kammergravene PM, OW og QT kan tilhøre kammerkonstruktio-
nerne. Da det er de eneste fund af søm og/eller nagler på Kildehuse II, er tolkningen dog behæftet
med stor usikkerhed. Grav OW, PK, XD og AGG indeholdt alle små, ubestemmelige jernfragmenter. 

5 .1 .4 .2 .  BRONZE

Bæltespænde
Omtrent midt i grav PB fremkom et bæltespænde i bronze, x423 (fig. 121 og 122). Spændet består af
bagplade, dorn og selve spændet. Elementerne er knyttet sammen ved fæstning på en bronzestang.
Bagpladen udgøres af en ombukket, rektangulær bronzeplade, der er minimum 2 cm lang, 1,5 cm høj
og 0,1 cm tyk. Stykket er overbrudt mod den bagerste del, altså delen hvor fæstningen på bæltet har
været. På ydersiden af bagpladen ses en fint udført ornamentik i form af to modstående rækker af hver
tre timeglasformede motiver. De to timeglasformede motiver ned mod stykket, hvor spændet er hæf-
tet på bæltet, er pga. det omtalte brud kun delvistbevarede. Det kan tilsvarende heller ikke udelukkes,
at der kan have været yderligere motiver her. Mellem de to rækker er et ca. 1 mm bredt, vandret bælte,
som ikke er ornamenteret. I hver af de timeglasformede ornamenters trekantede over- og underdel ses
tre cirkulære bukler, der også er placeret i et trekantet forløb. Timeglasformerne er udført i glat, lavt
relief, og de tre bukler i hver halvdel af de timeglasformede ornamenter er udpunslet fra bagsiden og
fremstår således som forhøjede partier. 
Pladen har bagtil omsluttet bæltets ene ende og formentlig været pånittet dette. Der er dog ikke be-

varet spor af nitter e.l. Pladens indvendige del er brækket. Mod det egentlige spænde er pladen buk-
ket om en tværgående bronzestang med rundt tværsnit med en diameter på ca. 0,2 cm. Fra midt på
stangen udgår en jerndorn, der er ca. 1,3 cm lang og har et rundt tværsnit med diameter på ca. 0,2-0,3
cm. Det kan ikke afgøres, om dornen er sat fast på stangen ved ombøjning eller pånitning. 



Det egentlige spænde er sat på stangen, ved at stangens ender er placeret i et ikke gennemgående
hul i hver af spændets to lodrette arme. Spændet har en omtrent rektangulær inderside og er ensdan-
net om en akse, defineret ved dornens linje. Spændets yderside er nærmest femkantet og består af en
nedre halvdel med de to lodrette arme og en overdel med fem rundede takker. Den centrale tak er
øverst forsynet med en lille rund knop. Fladen er ornamenteret i et geometrisk mønster, måske af-
spejlende en nordisk version af den kontinentale akantusornamentik. Den nordiske akantusornamentik
dateres til anden halvdel af 800-tallet og første halvdel af 900-tallet (Klæsøe 1999:116 ff.). På hver af
de fem takker ses en oval cirkel på tværs af takken. Herunder ses et omløbende bælte bestående af en
række tværstillede langovale cirkler. Såvel de fem store cirkler som de tværstillede mindre cirkler er
fremstillet ved en tynd fure. Bæltet er afgrænset opad og nedad af to tynde furer, og på den nedre del
af spændets arme ses en afslutning i to tværstillede, tynde bånd. Bagsiden af spændet er uornamente-
ret. Spændet har et afrundet rektangulært tværsnit og er ca. 0,2-0,3 cm tykt.
Ved spændet fremkom i øvrigt ganske små fragmenter af læder og tekstil. Fragmenternes ringe

størrelse umuliggjorde videre analyser, men det synes oplagt, at der er tale om materiale fra bælte og
dragt. Tilsvarende ses der på spændets bagside aftryk efter tekstil e.l.
Det har ikke været muligt at finde en helt identisk parallel til spændet, men et eksemplar fra en

kvindegrav på gravpladsen Hesselbjerg ved Odder (Jeppesen 1999:6) har store ligheder med spændet
fra Kildehuse II (fig. 123). Lighederne vedrører spændets ydre form med de lodrette arme, den tak-
kede overside og den centrale lille knop og det rektangulære indre. På stykket fra Hesselbjerg er de lod-
rette arme, som omslutter stangen ved bagpladen, faktisk regulære arme, og det er stiliserede hænder,
som griber om stangen. Også flere spænder fra Birka har formmæssige ligheder til x423 (Arbman
1940b:taf. 87).
Spændet fra Kildehuse II dateres ud fra form og ornamentik til 900-tallet. På baggrund af den store

lighed med spændet fra Hesselbjerg er der mest sandsynligt tale om en kvindegenstand. Grav PB in-
deholdt intet skeletmateriale, og de øvrige gravgaver, bronzeblik og en jernkniv, kan heller ikke give
nogen entydig kønsbestemmelse. Bæltespændet er med sin sirlige udformning og ornamentik én af de
absolut fineste genstande på lokaliteten.

Bronzeringe og bronzeremendedop
Ved den nordøstlige kant af grav TR fremkom en ca. 1 x 1 x 3,5 cm stor, uregelmæssig klump af jern
med en række huller, x370 (fig. 124). Et røntgenbillede af x370 påviste, at klumpen indeholder flere ele-
menter (fig. 125): en ca. 2 cm lang og 0,3 cm bred bronzetråd med rektangulært tværsnit og en tykkelse
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Fig. 123: Bæltespænde fra vi-
kingetidsgravpladsen Hessel-
bjerg ved Odder. 
Foto: Preben Dehlholm, 
Moesgård Museum.  
Fig. 123: Belt buckle from
the Viking Age cemetery of
Hesselbjerg near Odder.
Photo: Preben Dehlholm,
Moesgård Museum.  
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Fig. 124: Bronzeringe og
bronzeremendedop i jernud-

fældning, x370. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 124: Bronze rings and
bronze belt-end fitting in

iron deposits, x370. 
Photo: Jørgen Nielsen.

Fig. 125: Røntgenfoto af
x370. Foto: Jannie Amsgaard

Ebsen.
Fig. 125: Radiograph of x370.

Photo: Jannie Amsgaard
Ebsen.

på ca. 0,1 cm er sammenbøjet, så den har form som en ring med en ydre diameter på ca. 1 cm. Endnu
en – nu næsten opløst – ring af samme dimensioner anes umiddelbart bag den første. Jernudfældnin-
gen omslutter videre et aflangt bronzestykke. Stykket har nærmest pincetform og udgøres af et om-
bukket bånd, der et par millimeter under ombukningen smalner ind for derefter gradvist at blive
udvidet mod en åben ende, hvor to arme griber mod hinanden. Stykket har således en pincetlignende
udformning, men skal formentlig opfattes som en en bronzeremendedop. Der er ikke fundet direkte
paralleller, men et stykke fra grav BG fra gravpladsen Kaagården på Langeland (Grøn et al. 1994:124,
fig. 128, nr. 1) og flere stykker fra Birka (Arbman 1940b:taf. 86-87) har ligheder. Det er ikke muligt at
afgøre, om sammenhængen mellem bronzestykkerne og jernudfældningerne er tilfældig eller ej, og
hvad jernudfældningerne repræsenterer. Det er derimod sandsynligt at bronzeringene og remende-
doppen skal ses i sammenhæng, uden at en direkte tolkning synes mulig. 
Grav TR indeholdt den nævnte Thorshammer-amulet, en slibesten samt en ravperle. På baggrund

af Thorshammeren er det mest sandsynligt, at afdøde var en kvinde (Pedersen 2004:66 ff.). Den mu-
lige sammenhæng mellem x370 og Thorshammeren, x350, er diskuteret herover.

Øvrige bronzegenstande
Grav PB indeholdt et ca. 1,5 x 2,5 cm stort og ca. 0,1 cm tykt stykke bronzeblik, x422. Stykket for-
modes at være del af en større genstand. En funktionsbestemmelse er ikke mulig. 
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65. Perlen x603 er så beskadiget, at det er vanskeligt at afgøre, om den er opak eller transparent. 
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Glasperler DP OU QM QN QT RS SZ UX
Opak, skiveformet x270 x487, 497 x485 x279
Opak, ringformet x33
Opak, rørformet x488, 505 x469 x501
Opak, rørformet, millifiori X491, 602
Opak, kugleformet, to-farvet x388
Opak/transparent, kugleformet x603
Transparent, fragment x496
Transparent, ringformet x479
Transparent, rørformet x500

5.1.4.3.  GLAS

Glasperler
Der fremkom i alt 17 glasperler fra i alt otte grave (fig. 126 og 127). Seks grave, grav DP, OU, QN, RS,
SZ og UX, indeholdt hver én glasperle, grav QT indeholdt fem glasperler, og grav QM indeholdt seks
glasperler. Perlerne er generelt velbevarede, men enkelte har fået afsprængt partier af overfladen, mens
et par andre er let deformerede. 
Perlerne er beskrevet efter Callmer 1977. Perlerne er generelt skive- eller rørformede; enkelte dog

snarere kugle- eller ringformede. Overfladerne er overvejende glatte, men et par af de rørformede ek-
semplarer, x469 og 488, har kannelerede bredsider. 1465 af perlerne er uigennemsigtige (opake), mens
de resterende tre er transparente. 14 af perlerne er ensfarvede, en perle, x388, er sort med en bølget hvid
streg, og to perler, x491 og 602, er flerfarvede (millifiori). Begge disse perler er i øvrigt fra grav QT.
X491 er mat hvid med mange runde felter med en spiral af blank hvidt og blåt. X602 er hvid med tre
blomster med rødt centrum og sorte ”blade”. Blomsterne har tre forskellige størrelser og omkranses
og forbindes af to røde streger, som forløber i to modsatgående bølger. 
Glasperler er en meget almindelig genstandstype i vikingetiden og relateres langt overvejende til

kvindesfæren (Grøn et al. 1994:126 ff.). Perleformerne fra Kildehuse II kan kun dateres bredt til jern-
alderen.

Fig. 126: Samtlige glasperler
fra Kildehuse II. 
Fotos: Jørgen Nielsen.
Fig. 126: All the glass beads
from Kildehuse II. 
Photos: Jørgen Nielsen.

Fig. 127: Typer af glas-
perler ved Kildehuse II.
Fig. 127: Types of glass
beads at Kildehuse II.
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X32 X359 X480X371
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5.1.4.4.  RAV

Ravperler
Der fremkom i alt fire ikke-drejede ravperler fordelt på fire grave (fig. 128). De tre af perlerne, x359,
371 og 480, er små, skiveformede eksemplarer, mens den sidste, x32, er et stort, skiveformet eksem-
plar. Adskillelsen mellem små og store, skiveformede perler ligger ved en diameter på 1,7 cm (Hen-
riksen 2009:143ff.). Ophængningshullerne er generelt cylindriske. Perlerne virker generelt relativt
groft tilvirkede, og således er f.eks. ophængningshullet i et par tilfælde placeret let acentralt, omkred-
sen kan være uregelmæssig kantet, og endelig kan under- og overside være ujævne. X371 og 480 er dog
mere omhyggeligt tildannede end de to andre perler. Ravperlerne er en almindelig genstandstype i vi-
kingetiden, og nærværende former kan ikke dateres snævert inden for perioden. Ej heller er ravper-
lerne kønsspecifikke, om end perler nok overvejende tilhører kvindesfæren (Grøn et al. 1994:126 ff.).
Ingen af gravene indeholdt antropologisk materiale, som kunne afhjælpe en kønsbestemmelse. Der-
imod stammer x371 fra grav TR, der på baggrund af Thorshammer-amuletten synes at være en kvin-
degrav.

Fig. 129: Slibesten, x382. Foto: Jørgen Nielsen.
Fig. 129: Grindstone x382. Photo: Jørgen Nielsen.

Fig. 128: Typer af ravperler
ved Kildehuse II.

Fig. 128: Types of amber
beads at Kildehuse II.

5 .1 .4 .5 .  STEN

Slibesten
Fra den østlige halvdel af grav TR stammer et ca. 3 cm langt fragment af en oval slibesten i kvartsit,
x382 (fig. 129). Stenen er overbrudt i længderetningen, og fragmentet udgør den ene, rundede smalende
af slibestenen. Stenens slibeflade er plan og glat, mens den modsatte side er naturligt spaltet og derfor
let ujævn. Stenen er ikke lige bred; mod den glatte flade er den op til 4,4 cm bred, og mod den mere
ujævne flade er den op til 3,6 cm bred. Stykket er 1,7 cm tykt. På baggrund af form og den helt glatte
flade er der sandsynligvis tale om et fragment af en slibesten.
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Slibesten er en almindelig genstandsform fra vikingetiden og har ingen snæver dateringsramme, lige-
som den heller ikke er kønsspecifik. I det konkrete tilfælde tilhører slibestenen kvindegraven, grav TR.

Hvæssesten
Fra grav PK stammer en hvæssesten i mørk glimmerskifer, x334 (fig. 130), antagelig importeret fra
Norge (Grøn et al. 1994:130). Stenen lå indenfor omridset af et muligt ligspor og lidt over taljen. Ste-
nen er ca. 8,3 cm lang, ca. 1,2 cm bred og ca. 0,5-0,8 cm tyk. Set fra bredsiderne er stenen omtrent rek-
tangulær, mens den fra siden, som følge af kraftig slitage primært på midten, har nærmest timeglasform.
Ca. 0,4 cm fra den ene smalende ses et let timeglasformet ophængningshul med en diameter på ca. 0,3
cm. Hvæssesten af norsk glimmerskifer kendes fra vikingetiden (S. Jensen 1990:123) og fra Fyn først
fra 900-tallet (Mogens Bo Henriksen:mundtlig meddelelse). Genstandsformen er ikke kønsspecifik, og
i det konkrete tilfælde kan det blot fastslås, at afdøde var en person i alderen 25 til 35 år.

Spillebrik?
Fra den vestlige halvdel af grav OZ stammer en lille, let oval rullesten, x375, med én tilnærmelsesvis
plan flade og en ujævnt kuplet overdel. Stenen måler ca. 1,3 x 1 x 1 cm og er helt glat og sort. Stenen
kan muligvis opfattes som en spillebrik eller måske en form for amulet, men da formen ikke er deci-
deret humant skabt, højst slidt ved brug, er denne tolkning meget usikker. Mulige spillebrikker af min-
dre, regulære sten med en omtrent plan flade og kuplet overdel kendes fra grav IX ved
Tjæreborg-gravpladsen ved Esbjerg (Stoumann 2009:186, 533 ff., tavle 44, nr. 3). Endvidere kendes
rullesten fra Fyrkats borgområde og fra gravpladsen, uden at der her nævnes en funktion som spille-
brikker (Roesdahl 1977:71, 113). X375 har endelig formmæssige ligheder til spillebrikker i rav, ben
eller glas, som de kendes fra bl.a. Birka (Arbman 1940b:Taf. 147-150) samt grav VI og XII på den om-
talte Tjæreborg-gravplads (Stoumann 2009:186 ff.). Grav OZ er formentlig en mandsgrav. De finere
spillebrikker, som brikkerne fra Birka, tilskrives samfundets øvre lag, mens mere simple spillebrikker,
som de nævnte rullesten, kan have tilhørt mere jævne samfundslag (Michaelsen 1992:50).

Fossiler
Der fremkom fossiler i fem grave, grav RK, RR, TO, AFR og AFX. I grav RR er der tale om et søp-
indsvin, mens der i de andre grave er tale om vættelys, evt. fragmenter heraf. Det kan ikke udelukkes
at fossilerne eller nogle af disse tilfældigt er kommet med i gravene ved tilkastning af graven. Særligt
gælder dette måske de fragmenterede vættelys, da man kan formode, at en bevidst anvendelse af fos-
silerne som amuletter e.l. også har fordret et ønsket om at have finere eksemplarer? Grav TO tilhører
en voksen i alderen 20 til 30/35 år, mens grav AFR tilhører en kvinde på mellem 35 og 45 år. Både grav
TO og AFR indeholdt en jernkniv og AFR desuden muligvis en træspand; jf. herunder. De øvrige
grave kunne ikke køns- eller aldersbestemmes og indeholdt ikke andre gravgaver. 
Fra vikingetiden kendes fund fra bopladser og løsfund af forsteninger med omsatte bronzebånd,

fibler med muligt søpindsvinsmotiv mv. I disse tilfælde synes der ikke at være tvivl om, at forstenin-
gerne har været opfattet som magiske symboler eller genstande med en særlig betydning (Pedersen
2004:61, 72). Genstandene kan have fungeret som værneamuletter eller frugtbarhedssymboler (ibid.:70)

Fig. 130: Hvæssesten, x334.
Foto: Jørgen Nielsen.
Fig. 130: Whetstone x334.
Photo: Jørgen Nielsen.
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og må som sådan siges at tilhøre den hedenske forestillingsverden (ibid.:61). Nedlæggelsen af fossiler
som en form for ofre eller amuletter er, som det bl.a. er beskrevet i afsnit 4.1.4.3, ikke ukendt fra for-
historien, herunder vikingetiden (Henriksen 1996). De religiøse amuletter fra vikingetiden synes over-
vejende knyttet til kvindebegravelser (Pedersen 2004:69 ff.), men usikkerhederne mht., om fossilerne
i de fem grave fra Kildehuse II er nedlagt som gravgaver eller er tilfældigt indlejrede i fylden, betyder,
at de ikke inddrages i de sociale analyser.

5.1.4.6.  TRÆ

Træskåle eller -spande
Tre grave, grav QT, AFM og AFR, indeholdt dele af en træskål eller -spand. 
Grav QT indeholdt tre fragmenter af en træskål, et større stykke benævnt x490 og to mindre frag-

menter benævnt x502 (fig. 131). Det store fragment fremkom ved udgravning af den tværgående jord-
balk, mens de to mindre fragmenter fremkom ved soldning af jord fra balken. Det antages således, at
der er tale om fragmenter af samme skål. Kun det store fragment giver oplysninger om træskålens ud-
seende. Fragmentet er fra randen af skålen eller spanden eller ganske nær denne og er ca. 7 cm langt,
2,5 cm højt og ca. 0,6 cm tykt, med den største tykkelse mod randen. Stykket er let krummet i læng-
deretningen. På indersiden af stykket ses et ca. 2,5 cm langt og 1 cm bredt, omtrent rektangulært stykke
bronze. Enkelte helt små bronzestykker er antagelig del af samme bånd. På ydersiden ses spor efter
endnu et rektangulært bronzebånd med en bredde på 1 cm og bevaret i en længde af 3,5 cm. Frag-
mentet af skålen er sammensat af to, måske tre, lodrette stave, der er holdt sammen af bronzebåndene.
Det er også metallet, som har betinget træets bevarelse til i dag. Fragmentets krumning antyder, at
skålen eller spanden på det pågældende sted – altså nær randen – har haft en diameter på ca. 20 cm.
Træet er af afdelingsleder, ph.d. Peter Hambro Mikkelsen, Moesgård Museum blevet bestemt til at
være taks (Taxus). En lille klump jern på ca. 0,5 x 0,5 cm er placeret på træet ved den formodede rand
og skal antagelig opfattes som resterne af en hankattache.

Fra grav AFM blev hjemtaget et større præparat med en jerngenstand, x427 og x474. Jernet viste
sig ved udgravning på museets konserveringsafdeling at indeholde en jernhank med en længde på ca.
30 cm, en ”højde” på ca. 9 cm og en tykkelse på ca. 0,6 cm (fig. 132). Hanken er snoet i én retning, og
det halvcirkulære forløb afsluttes mod enderne i to ombøjninger, der danner en slags kroge. Ombøj-
ningen er kun bevaret i den ene side. Krogene har været placeret i huller i hankattachen på træskålen,
måske i et system nogenlunde svarende til situationen ved en jernhank til en træskål ved Sdr. Onsild,
grav VII (Roesdahl 1978:32 ff.). En sådan hankattache rustet fast på hankens ene ende og på hankat-
tachen ses også på bevarede dele af randen af træskålen eller -spanden. Hanken synes således at have

Fig. 131: Fragment af træskål.
Sammensat af fragmenter fra

x490 og x502. 
Foto: Jørgen Nielsen.
Fig. 131: Fragment of a

wooden bowl. Assembled
using fragments from x490

and x502. 
Photo: Jørgen Nielsen.



siddet oven på randen af skålen. Det er ikke muligt at afgøre, hvordan hankattachen har været fastgjort
på spanden. Af selve karret var der ikke yderligere bevaret, men på baggrund af hanken kan det slås
fast, at karrets mundingsdiameter har været ca. 22 cm. Karret har stået i gravens sydøstlige del, altså i
fodenden. Træet er af afdelingsleder, ph.d. Peter Hambro Mikkelsen, Moesgård Museum blevet be-
stemt til at være taks (Taxus). 
Omtrent midt på den sydlige langside af grav AFR og inden for den mulige kammerkonstruktion

registreredes en aftegning, som kan være sporene efter en formuldet træspand med en diameter på ca.
20 cm.
Selvom ingen af de tre træspande eller -skåle er bevaret i nævneværdig grad, er det muligt, at der

er tale om tre ensartede genstande. Således synes diameteren – med forbehold for at stykket fra grav
QT ikke kan placeres med sikkerhed på den hele genstand – at ligge omkring de 20 cm. Højden af
karrene kan i intet tilfælde gives. Vedbestemmelser peger endvidere på, at råmaterialet har været taks.
Skålene er i grav QT og AFR placeret omtrent midt i graven, evt. ved den ene langside, men skålen i
grav AFM er placeret i et hjørne i fodenden. 
Grav QT og AFR er begge kammergrave, mens grav AFM er en simpel jordfæstegrav. Grav QT

indeholdt foruden træskålen fire glasperler, grav AFM indeholdt ikke andre gravgaver, mens grav AFR
indeholdt en jernkniv. Kun grav AFR indeholdt antropologisk materiale, og her kunne afdøde be-
stemmes til at være et individ på 35 til 45 år og sandsynligvis en kvinde. 
En oversigt over træspande og -skåle fra 1997 viste, at der på dette tidspunkt var registreret mindst

40 vikingegrave i Danmark og godt 20 samtidige grave i Slesvig med genstandstypen. Der findes spande
udhulet af ét stykke træ, men mere almindelige er de stavbyggede spande. Sidstnævnte er holdt sam-
men af jern- eller bronzebånd og har hankattacher og hanke. Jern- og bronzebåndene kan være orna-
menterede. De mest simple spande og skåle, dvs. stykker udhugget af én stamme eller stavspande eller
-skåle uden ornamentik, synes at være brugskar, mens finere stykker kan have et luksuspræg. Træ-
sorten kan være taks (Taxus), barlind (Taxus baccata), fyr (Pinus), bøg (Fagus) og eg (Quercus). Jern-
hanke kendes i stort antal fra bl.a. Birka (Arbman 1940b:Taf. 206-212) og Stengade II (Skaarup1976:176
ff.; 275) og er generelt udformet i stil med eksemplet fra grav AFM. Typen skal muligvis særligt knyt-
tes til vikingetidens anden halvdel, men den findes også i periodens første del. Træspande tilskrives
såvel den mandlige som den kvindelige sfære, og der ses en tendens mod, at spandene generelt er min-
dre i kvinde- end i mandsgrave. Træspandene har antagelig indeholdt drikkevarer, formentlig øl (Pe-
dersen 1997:86 ff.). 
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Fig. 132: Jernhank. Sammen-
sat af fragmenterne x427 og
x474. Foto: Jørgen Nielsen.
Fig. 132: Iron handle. Assem-
bled using the fragments
x427 og x474. 
Photo: Jørgen Nielsen.
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5.1.4.7.  SKIND/LÆDER/TEKSTIL

Som nævnt i afsnit 5.1.4.2 fremkom en smule tekstil og læder ved bæltespændet x423 i grav PB. Ved
afdelingsleder, ph.d. Peter Hambro Mikkelsens behandling af en jordprøve med træ, x456, fra kam-
meret i grav AFR registreredes en mørk stribe gennem jordprøven. Striben bestod af flager af mørkt
organisk materiale, som på den ene side er forholdsvist jævnt, mens den anden side bobler en smule
op. Hist og her var det muligt at erkende strukturer i materialet, og efter konsultation med konserva-
tor Helle Strehle blev der foretaget en bestemmelse af det fundne materiale til skind eller læder. Flere
steder er der tegn på perforeringer af skindet/læderet efter hår. Det er ikke muligt at bestemme skin-
det/læderet til en dyreart. Prøven kan stamme fra et større stykke skind eller læder, som afdøde har
været svøbt i. Der kan også være tale om en foring af gravens mulige kiste.

5.1.4.8.  ØVRIGE MATERIALER

Indlejret i gravfylden fremkom fra en enkelt grav, grav QM, lidt mollusker, mens der i flere grave
fremkom flintafslag og ukarakteristiske forhistoriske keramikskår. Fundene opfattes som tilfældigt
indblandet materiale fra den boplads fra yngre bronzealder og ældre jernalder, jf. afsnit 4.6, som fin-
des på stedet.

5.1.4.9.  DYREKNOGLER

Ingen grave indeholder sikre dyreknogler. Grav OW, PK og TR indeholder knogler, som ikke med sik-
kerhed kan artsbestemmes til dyr eller menneske. Knoglerne fra grav PK og TR er så porøse og frag-
menterede, at en artsbestemmelse ikke er mulig. Knoglerne i grav OW var hvidbrændte og så små og
ukarakteristiske, at en artsbestemmelse heller ikke er mulig i dette tilfælde. At knoglerne er brændte,
er helt usædvanligt for lokaliteten. Samtidig sandsynliggør formen på grav OW, at der er tale om en
jordfæstegrav. Knoglerne i denne grav skal derfor snarest opfattes som et offer, resterne af et måltid e.l.,
som det kendes fra grave i ældre jernalder (f.eks. Henriksen 2009:279 ff.) såvel som yngre jernalder og
vikingetid (f.eks. Ramskou 1976:107 ff.).  

5 .1 .5 .  ANTROPOLOGISKE ANALYSER

Af Lise Harvig og Niels Lynnerup

5.1.5.1.  ANTROPOLOGISKE RESULTATER

Af de 50 jordfæstegrave (kammergrave og jordfæstegrave med eller uden kistespor) er der kun beva-
ret og antropologisk undersøgt skeletmateriale fra 11 grave, og selv i disse tilfælde er det antropologi-
ske potentiale sparsomt (fig. 133). I langt de fleste tilfælde var skeletterne forvitrede i en sådan grad,
at den oprindelige knogleoverflade var totalt nedbrudt. Det betyder, at selvom det i mange tilfælde var
muligt at bestemme, hvilke knogler der var bevaret, var det ikke muligt at undersøge skeletterne for
patologiske forandringer, arvelige variationer eller køns- og aldersspecifikke træk. 
I 10 tilfælde kunne individet tilnærmelsesvis aldersbestemmes, i alle tilfælde som voksen: hen-

holdsvis én mellem 17 og 35 år, fem mellem 20 og 35 år, tre mellem 35 og 50 år og én voksen eller næ-
sten voksen (16-60 år). I 10 tilfælde var en eller flere tandkroner bevaret, hvorfor ni af individerne
kunne aldersbestemmes ud fra tandslid.
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Kun i tre tilfælde kunne kønnet bestemmes. Det drejer sig om skeletterne fra gravene AFR, OY og
SX, der alle er kammergrave. At kun skeletmaterialet fra kammergravene kunne kønsbestemmes, kan
skyldes, at gravene var dybere nedgravede og at selve konstruktionen derfor har gjort, at skelettet har
været mindre udsat for eksterne, nedbrydende faktorer. I andre tilfælde var skeletmateriale fra kam-
mergrave dog ikke bevaret. Og der kan derfor ligeledes være tale om tilfældige bevaringsforskelle eller,
som omtalt i afsnit 5.1.1, være tale om helt lokale variationer i jordbundsforholdene. Grav AFR er be-
stemt som en kvinde, mens grav OY og SX er bestemt til at være mænd. Grav AFR indeholdt de køns-
neutrale genstande træspand og jernkniv, grav SX indeholdt den kønsneutrale genstand jernkniv, mens
OY ikke indeholdt gravgaver. 
Af sygdomme er kun mindre, som oftest aldersbetingede lidelser iagttaget. For eksempel havde en

(formentlig) kvinde (grav AFR) slidgigt i venstre kæbeled, hvilket også bekræftedes af et skævt tand-
slid. Selvom tændernes slid generelt svarede til en alder på ca. 35-45 år, var den første store kindtand
i venstre overkæbe slidt særdeles skævt, som følge af kæbeslidgigten.
Aldersfordelingen af skeletterne fra de vikingetidige jordfæstegrave er bemærkelsesværdig: der kan

ikke antropologisk påvises ét eneste barn. Det ringe antal af barnegrave fra de forhistoriske perioder,
herunder vikingetiden, har ofte ledt til den antagelse, at børnene ikke blev gravlagt sammen med de
voksne. Det skal dog bemærkes, at barnegrave er almindelige på kristne gravpladser (Nielsen 2004:112;
Roesdahl 2004:155). Uanset hvad ved vi fra flere forskellige undersøgelser, at barneskeletter er meget
skrøbelige og under dårlige bevaringsforhold forsvinder som det første. For eksempel fandt man ved
undersøgelsen af gravene fra kirkegården i Sebbersund ved Nibe, dateret til den sene vikingetid og
tidligste middelalder, at bevaringsforholdene var forholdsvis dårlige, selvom der som bekendt er gjort
flere interessante fund af bl.a. bådgrave. Udbredelsen af gravene i Sebbersund viste tydeligt, at der lå
klart flest antropologisk bestemte barnegrave i den østlige del, hvor bevaringsforholdene var gode,
mens der, interessant nok, ikke var antropologisk bestemte barnegrave i den vestligste del, hvor beva-
ringsforholdene var dårlige. Ud fra de antropologiske undersøgelser alene var der 16 % børn under
14-16 år. Som erstatning for den antropologiske bestemmelse tog man derfor gravlængderne i brug som
indikator for køn og alder. Man antog, at grave under 1,4 m havde indeholdt børn, hvorefter antallet
af mulige barnegrave kom helt op på 45 % (Nielsen 2004:112).
Overfører man ovennævnte metode til Kildehuse II-lokaliteten, er tre af de 50 grave under 1,4 m

i længden, nemlig DG, PJ, XD med længder på hhv. 100, 142 og 130 cm. Måske kan der i disse tilfælde
være tale om børn. Til denne antagelse skal dog føjes, at PJ og XD ikke synes at være fuldstændigt be-
varede i længderetningen. Reelt er det således kun DG, der repræsenterer en barnegrav? I øvrigt kan
det tilføjes, at DG og PJ ikke indeholdt gravgaver, mens XD indeholdt et par ubestemmelige jern-
fragmenter. Antallet af gravgaver synes dog ikke – med de generelt sparsomt udstyrede grave fra lo-
kaliteten in mente – at udgøre et argument for en aldersbestemmelse, modsat f.eks. analyserne af
bronzealdergravpladsen ved Kildehuse II, hvor barnegravene var mere sparsomt udstyret end grave
med voksne individer.
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Grav-nr x-nr Vægt Dyr/menneske? Beskrivelse  
FH 308 136 g Voksen, 35-45 år Tænder, kæbedele, kraniefragmenter og fragmenter af både hvirvler, lemmeknogler, fodknogler mv. 

OW 319a 2 g
OW 319b 10 g
OW konklusion 12 g x De brændte knogler hidrører antagelig fra et dyr; jf. at alle grave i 

øvrigt er jordfæstegrave
Få mindre, hvidbrændte knoglefragmenter. Ingen sikre menneske- eller dyreknogler

OY 288 2 g
OY 297 5 g
OY 303 2 g
OY 321 1 g
OY 328 1 g
OY 329 3 g 
OY 331 103 g
OY konklusion 117 g Mand, 25-35 år, 180 cm høj Meget fragmenteret skelet med nedbrudt knogleoverflade. Ikke muligt at udregne legemshøjden; denne blev under udgravningen målt til 180 cm. 

Lårbenet ca. 40 cm langt

PK 305 1 g
PK 336 11 g
PK 343 1 g     
PK 512 1 g
PK 597 1 g
PK konklusion 16 g x Voksen, 25-35 år Kranieknogler og tænder. Desuden knoglefragmenter, som ikke kan bestemmes til dyr eller menneske

SW 322 5 g Voksen, 20-30 år Tænder og tandemalje 

SX 415 2 g
SX 420 60 g
SX 424 2 g
SX 511 72 g
SX 599 14 g
SX konklusion 150 g Mand, 40-50 år, ca. 150 cm høj (mangler fødder)

fra isse til slutning af lårbenet (skelettets fødder ikke bevaret); lårbenet målt til 40 cm

TN 476 1 g Voksen, 20-30 år Tandemalje

TO 450 2 g Voksen, 20-30/35 år Tandemalje 

TR 376 4 g
TR 377 1 g
TR 386 1 g
TR konklusion 6 g x ? Få porøse knogler og tandemalje. Ingen sikre dyre- eller menneskeknogler. 

UB 498 1 g
UB 503 1 g
UB konklusion 2 g Voksen, 20-30 år Tænder og tandemalje 

AFR 426 39 g
AFR 430 2 g
AFR 431 1 g
AFR 447 2 g
AFR 454 134 g
AFR 600 63 g
AFR konklusion 241 g Kvinde?, 35-45 år, let slidgigt i venstre kæbe, min. 150 cm høj 

(fra isse til midt på lårben) observationen af lettere slidgigt i venstre kæbeled. Ikke muligt at udregne legemshøjden; denne blev under udgravningen målt til 150 cm fra isse 
til midt på skinnebenet (resten var ikke bevaret). Lårbenet 45,5 cm langt. 

Fig. 133: Oversigt over ana-
lyserne af det antropologiske
materiale fra jordfæstegra-
vene ved Kildehuse II.
Fig. 133: Summary of the re-
sults of analyses of the
human bone material from
the inhumation graves at
Kildehuse II.
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Grav-nr x-nr Vægt Dyr/menneske? Beskrivelse  
FH 308 136 g Voksen, 35-45 år Tænder, kæbedele, kraniefragmenter og fragmenter af både hvirvler, lemmeknogler, fodknogler mv. 

OW 319a 2 g
OW 319b 10 g
OW konklusion 12 g x De brændte knogler hidrører antagelig fra et dyr; jf. at alle grave i 

øvrigt er jordfæstegrave
Få mindre, hvidbrændte knoglefragmenter. Ingen sikre menneske- eller dyreknogler

OY 288 2 g
OY 297 5 g
OY 303 2 g
OY 321 1 g
OY 328 1 g
OY 329 3 g 
OY 331 103 g
OY konklusion 117 g Mand, 25-35 år, 180 cm høj Meget fragmenteret skelet med nedbrudt knogleoverflade. Ikke muligt at udregne legemshøjden; denne blev under udgravningen målt til 180 cm. 

Lårbenet ca. 40 cm langt

PK 305 1 g
PK 336 11 g
PK 343 1 g     
PK 512 1 g
PK 597 1 g
PK konklusion 16 g x Voksen, 25-35 år Kranieknogler og tænder. Desuden knoglefragmenter, som ikke kan bestemmes til dyr eller menneske

SW 322 5 g Voksen, 20-30 år Tænder og tandemalje 

SX 415 2 g
SX 420 60 g
SX 424 2 g
SX 511 72 g
SX 599 14 g
SX konklusion 150 g Mand, 40-50 år, ca. 150 cm høj (mangler fødder) Meget fragmenteret skelet med nedbrudt knogleoverflade. Ikke muligt at udregne legemshøjden; denne blev under udgravningen målt til 150 cm 

fra isse til slutning af lårbenet (skelettets fødder ikke bevaret); lårbenet målt til 40 cm

TN 476 1 g Voksen, 20-30 år Tandemalje

TO 450 2 g Voksen, 20-30/35 år Tandemalje 

TR 376 4 g
TR 377 1 g
TR 386 1 g
TR konklusion 6 g x ? Få porøse knogler og tandemalje. Ingen sikre dyre- eller menneskeknogler. 

UB 498 1 g
UB 503 1 g
UB konklusion 2 g Voksen, 20-30 år Tænder og tandemalje 

AFR 426 39 g
AFR 430 2 g
AFR 431 1 g
AFR 447 2 g
AFR 454 134 g
AFR 600 63 g
AFR konklusion 241 g Kvinde?, 35-45 år, let slidgigt i venstre kæbe, min. 150 cm høj 

(fra isse til midt på lårben)
Meget fragmenteret skelet med nedbrudt knogleoverflade. I venstre overkæbe er 6 års-tanden slidt voldsomt skævt. Dette skal ses i relation til 
observationen af lettere slidgigt i venstre kæbeled. Ikke muligt at udregne legemshøjden; denne blev under udgravningen målt til 150 cm fra isse 
til midt på skinnebenet (resten var ikke bevaret). Lårbenet 45,5 cm langt. 
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5.1.5.2.  DEMOGRAFI

Som illustreret ved bronzealdergravpladsen kan relativt simple beregninger på baggrund af forskellige
antagelser vedr. funktionsperiode og levetid lede frem til en vurdering af det levende samfund bag
gravpladsen, det såkaldte demografiske regnskab. Regnskabet er vist i fig. 134.
Igen ser man, at gravpladsen, såfremt de fundne grave antages at repræsentere alle gravene, kun

har ”betjent” en relativt lille befolkningsgruppe, måske 20-30 mennesker, svarende til måske to til tre
storfamilier og dermed tilsvarende antal gårde. En vurdering af sammenhængen mellem på den ene side
det demografiske regnskab og på den anden side de samtidige bebyggelsesspor såvel som landskabet
gives i afsnit 5.2. 

66. Laboratoriet har ud fra kulstof 13-isotopsammensætningen vurderet en andel på ca. 18% af marint protein i kosten og
korrigeret kulstof 14-dateringen tilsvarende for reservoireffekt. Dateringerne er foretaget på AMS-laboratoriet ved Aarhus
Universitet og centerleder, lic.scient. Jan Heinemeier takkes for oplysninger om resultaterne. Dateringerne har AAR-nr.
12552 og 12553.

Antal grave Funktionsperiode Estimeret levetid Antal ”levende”
50 100 30 15
50 100 40 20
50 50 30 30
50 50 40 40

Fig. 134: Sammenhængen mel-
lem antallet af grave og den le-

vende befolkning.
Fig. 134: The relationship be-

tween the number of graves and
the living population.

5.1.5.3.  AMS-DATERINGER PÅ SKELETMATERIALE

Fra grav FH er udtaget en prøve, x308, af venstre fibula. Prøven dateres til 1132 +/- 34 C14-år BP (C14-
år før 1950), svarende til 808AD (93,6 %) 989AD kalibreret. Fra grav OY er udtaget en prøve, x331, af
venstre lårben. Prøven dateres til 1101 +/- 35 C14-år BP, svarende til 879AD (95,4 %) 1019AD kalibre-
ret. De to dateringer er ens inden for usikkerheden, og hvis det antages, at prøverne faktisk er samtidige,
kan der beregnes et vægtet gennemsnit af de to dateringer. Hermed opnås et samlet, mere præcist resul-
tat på 1117 +/- 25 C14-år BP (C14-år før 1950), svarende til 883 (95,4%) 989 AD kalibreret.66

5.1.6.  SAMMENFATTENDE VURDERING AF GRAVFORMER, 

GRAVGAVER OG ANTROPOLOGI

5.1.6.1.  INDLEDNING

Som det er fremgået af ovenstående, er der kun få genstande, som kan dateres mere snævert end blot
til vikingetiden som helhed eller et bredere tidsafsnit (fig. 135). Det drejer sig om bæltespændet, x423,
hvæssestenen, x334, Thorshammer-amuletten, x350, og træspandene, x502 i grav QT, x427 og x474 i
grav AFM og skyggen af en spand i grav AFR, der alle, som det er argumenteret for herover, for-
mentlig skal placeres i anden halvdel af vikingetiden. Denne dateringsramme understøttes i nogen grad
af AMS-dateringerne fra grav FH og OY. Endelig støtter, som vi skal se, også en række kristne træk i
gravene og ved gravpladsens struktur, at vi er i periodens senere del, hvor kristendommen øjensynligt
begynder at finde fodfæste (se bl.a. Eisenschmidt 2004a:136 ff.; J. Jensen 2004:508 ff.). Den forholds-
vis snævre kronologiske ramme modsvarer fint det billede, som den meget strenge indbyrdes place-
ring af gravene viser. Den meget låste rækkestruktur indikerer, at gravene er fastlagt efter et overordnet



system. Selvom markeringer af gravene på overfladen kan medvirke til at opretholde dette system, er
systemet samtidig et udtryk for, at gravene ikke er anlagt over en alt for lang årrække. Samlet set er det
med de kildekritiske forbehold, som er nævnt i afsnit 4.1.6.1, og den sammesteds omtalte jævne for-
deling af senere forstyrrelser muligt at anvende gravmaterialet i sociale analyser. Det er dog givet, at
påvirkningerne fra den kristne tro med dens tanker om færre gravgaver mv. betyder, at sociale skel
formentlig vil være mindre tydelige end i tidligere perioder af forhistorien. 

5.1.6.2.  KØN, ALDER, AOT OG GRAVFORM

Kun 11 grave indeholdt antropologisk materiale, og i ni af disse kunne der foretages en alders- og evt.
kønsbestemmelse (fig. 136). Alle de antropologisk bestembare individer er voksne og mellem 20 og 45
år gamle. To individer kan bestemmes som mænd og et som kvinde. To af gravene, bl.a. kvinden, har
AOT 3, tre individer har AOT 1 og de resterende AOT 067. Hertil kommer, at en enkelt grav, DG, er
under 1,4 m lang, hvilket, som nævnt herover, måske kan opfattes som en indikation af, at der er tale
om en barnegrav. Grav DG indeholdt ingen genstande.
Inddrages også de grave, som med nogen usikkerhed kan køns- og/eller aldersbestemmes ud fra

genstandsinventaret, opnås samlet et antal af 21 køns- eller aldersbestemte grave, svarende til 42 % af
samtlige. Af denne inddeling ses, at langt de fleste af de kønsbestemte grave er kvindegrave. Endvidere
ses, at kvinder, med undtagelse af AOT-værdien 0, optræder inden for alle AOT-grupper. Også grav
TR med lokalitetens højeste AOT-værdi, 4, er en kvindgrav. Mandsgravene er repræsenteret indenfor
AOT-værdierne 0, 1 og 3, mens den mulige barnegrav har AOt-værdien 0 (fig. 137). 
Kammergrave hører stadig til sjældenhederne, og i hvert fald de større kamre er oftest knyttet til

rigere grave (Kleiminger 1993:113 ff.; se også Gräslund 1980:86, Müller-Wille 1991; Näsman 1991:163;
J. Jensen 2004:341 ff.; Stoumann 2009:209 ff.). Ved Kildehuse II er knap en fjerdedel af gravene kam-
mergrave; alle små kammergrave efter Kleimingers definitioner, dvs. under 3,5 m² (ibid.:113). Som
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67. I AOT-analyserne tæller glas- og ravperle hver for én. Fossiler, nagler og søm er ikke inddraget.

Genstandstype Køn Status Datering
Thorshammer Kvinde? (TR) Anden halvdel af vikingetiden (TR)
Bæltespænde, jern Mand? (OZ)
Bæltespænde, bronze Kvinde? (PB) ? 900-tallet (PB)
Glasperler Kvinde? (DP, OU, QM, QN, 

QT, RS, SZ, UX)
Ravperler Kvinde? (DP, RS, TR, UX)
Hvæssesten af norsk glimmerskifer Fra 900-tallet (PK)
Træspande ? Anden halvdel af vikingetiden (QT, AFM, AFR)
AMS-dateringer 808-989 AD (FH), 879-1019 AD (OY)

A-nr AOT Antropologi_specifik
FH 0 Mange knoglefragmenter fra voksent individ, 35-45 år
OY 0 Mand, 25-35 år, 180 cm høj
TN 0 Voksen, 20-30 år
UB 0 Voksen, 20-30 år
SW 1 Voksen, 20-30 år
SX 1 Mand, 40-50 år, ca. 150 cm høj (mangler fødder)
TO 1 Voksen, 20-30/35 år
AFR 3 Kvinde?, 35-45 år, let slidgigt i venstre kæbe, min. 150 cm høj (fra isse til midt på lårben)
PK 3 25-35 år

Fig. 136: Grave, som på bag-
grund af antropologiske ana-
lyser kan alders- og/eller
kønsbestemmes. Sammenstil-
let med AOT.
Fig. 136: Graves which, on
the basis of the human bone
analyses, can be identified to
gender/age. Compared with
AOT.

Fig. 135: Genstande med ud-
sagn om køn, status og/eller
datering. Gravnummer i pa-
rentes.
Fig. 135: Artefacts providing
evidence with regard to gen-
der, status and/or date. The
number of the grave in
brackets.
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omtalt i afsnit 5.1.2 er flere af kammergravene placeret i nogle af gravpladsens største gravrum. Sam-
men med opførelsen af kamrene kan der her siges at være anvendt en forholdsvis stor arbejdsindsats
ved gravlæggelserne. Modsat er kammergravene repræsenteret inden for hver af AOT-værdierne fra 0
til 3; ja, faktisk findes to tredjedele af kammergravene indenfor AOT-værdieren 0 og 1. På denne vis
synes typen at indgå som en helt ordinær gravform (fig. 138). Kammergravene rummer i fire tilfælde
kvinder, i et tilfælde en mand og i et tilfælde en 25-35-årig, ikke kønsbestemt person (fig. 139). Det sta-
tistiske materiale synes dog ganske spagt i forhold til at udlede alverden af disse udsagn.
Der synes heller ikke at være klare sammenhænge mellem de andre gravtyper og AOT. De fire ki-

stebegravelser har AOT-værdier på 0 (grav RQ), 1 (grav CH), 2 (grav QM) og 3 (grav PB). Af disse

A-nr AOT Antropologi
DG 0 Barn? (grav mindre end 1,4 m lang)
OY 0 Mand, 25-35 år (antropologi)
TN 0 Voksen, 20-30 år  (antropologi)
UB 0 Voksen, 20-30 år (antropologi)
FH 0 Voksen, 35-45 år (antropologi)
RS 1 Kvinde? (glasperle, ravperle)
SX 1 Mand, 40-50 år (antropologi)
SW 1 Voksen, 20-30 år (antropologi)
TO 1 Voksen, 20-30/35 år (antropologi)
OU 2 Kvinde? (glasperle)
QN 2 Kvinde? (glasperle)
SZ 2 Kvinde? (glasperle)
QM 2 Kvinde? (glasperle)
PK 3 25-35 år (antropologi)
QT 3 Kvinde? (glasperle)
DP 3 Kvinde? (glasperle, ravperle)
UX 3 Kvinde? (glasperle, ravperle)
AFR 3 Kvinde?, 35-45 år (antropologi)
PB 3 Kvinde? (bronze-bæltespænde)
OZ 3 Mand? (D-formet bæltespænde, spillebrik?)
TR 4 Kvinde? (Thorshammer-amulet, ravperle)

Kvinde Mand Barn Voksen
AOT 0 0 1 1 3
AOT 1 1 1 2
AOT 2 4
AOT 3 5 1 1
AOT 4 1

11 3 1 6

Fig. 137: Grave, som på baggrund af antropologi-
ske analyser og arkæologiske fund kan alders-
og/eller kønsbestemmes. Sammenstillet med AOT.
I parentes i kolonnen ”Antropologi” er kriterierne
for en køns- og/eller aldersbestemmelse opremset.
Øverst vist for hver grav. Nederst grupperet.
Fig. 137: Graves which, on the basis of the human
bone analyses and archaeological finds, can be
identified with regard to age and/or gender. Com-
pared with AOT. In brackets in the column
”Antropologi” (”Anthropologi”) are the criteria
for a determination of age or gender listed. First il-
lustrated per grave. Next in groups.
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Fig. 138: Sammenhængen
mellem AOT og gravform. 

Fig. 138: The relationship be-
tween AOT and grave form.



kan kun gravlagte i grav PB kønsbestemmes og der er i dette tilfælde muligvis tale om en kvinde. Inden
for gruppen simple jordfæstegrave ses AOT-værdier på mellem 0 og 4. Ingen af skeletterne fra denne
gruppe er antropologisk kønsbestemt. På baggrund af de muligt kønsspecifikke genstandstyper kan
der i seks tilfælde udskilles kvinder og i et tilfælde en mand. Udsagnsværdien heraf skal dog ingenlunde
overfortolkes (jf. fig. 138 og 139).
Som set ved bronzealdermaterialet kan der hentes yderligere argumentation for en opdeling af

gravpladsen i forskellige sociale lag ved vha. en mere kvalitativ vurdering af genstandene at nuancere
AOT-analyserne en smule. Genstandsinventaret er dog gennemgående helt ordinært, og kun et fåtal
af genstande kan med lidt god vilje siges at have et vist element af statusindikation (jf. fig. 135). Det
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A-nr Gravtype Antropologi
PB Jordfæstegrav med kiste Kvinde? (bronze-bæltespænde)
AFR Kammergrav Kvinde?, 35-45 år (antropologi)
OY Kammergrav Mand, 25-35 år (antropologi)
PK Kammergrav 25-35 år (antropologi)
QN Kammergrav Kvinde? (glasperle)
QT Kammergrav Kvinde? (glasperle)
RS Kammergrav Kvinde? (glasperle, ravperle)
SX Kammergrav Mand, 40-50 år (antropologi)
DG Simpel jordfæstegrav Barn? (grav mindre end 1,4 m lang)
DP Simpel jordfæstegrav Kvinde? (glasperle, ravperle)
FH Simpel jordfæstegrav Voksen, 35-45 år (antropologi)
OU Simpel jordfæstegrav Kvinde? (glasperle)
OZ Simpel jordfæstegrav Mand? (D-formet bæltespænde, spillebrik?)
QM Simpel jordfæstegrav Kvinde? (glasperle)
SW Simpel jordfæstegrav Voksen, 20-30 år (antropologi)
SZ Simpel jordfæstegrav Kvinde? (glasperle)
TN Simpel jordfæstegrav Voksen, 20-30 år  (antropologi)
TO Simpel jordfæstegrav Voksen, 20-30/35 år (antropologi)
TR Simpel jordfæstegrav Kvinde? (Thorshammer-amulet, ravperle)
UB Simpel jordfæstegrav Voksen, 20-30 år (antropologi)
UX Simpel jordfæstegrav Kvinde? (glasperle, ravperle)

drejer sig om bronzebæltespændet, x423, i grav PB, træspandene, x502, i grav QT, x427 og x474 i grav
AFM og skyggen af en spand i grav AFR. Som det er diskuteret herover, synes heller ikke disse gen-
stande at tilhøre noget specielt højt statusniveau. Ud over en jernkniv i hver af de nævnte grave er de
eneste reelle gravgaver fem glasperler fra grav QT. Selvom grav QT sammen med grav QM er de ene-
ste med mere en glasperle, er der heller ikke på denne baggrund tale om en decideret rig grav. 
Sammenfattende synes det altså yderst vanskeligt at se faste sammenhænge mellem køn, alder, AOT

og gravform. En årsag hertil er det ganske sparsomme antropologiske materiale. En anden årsag er
formentlig, at gravpladsen er kraftigt påvirket af de kristne forestillinger om gravskikken, herunder tra-
ditionen med at medgive ganske få gravgaver, hvorved forskelle er vanskelige at afkode. Sammenhol-
des disse forhold med indtrykket af, at gravpladsen afspejler en ganske ordinær befolkningsgruppe
uden store sociale forskelle, er det næsten selvfølgeligt, at der kun vil kunne spores ganske små og få
statusforskelle i gravenes indretning og genstandsinventar. Et tilsvarende billede ses ved andre samti-
dige gravpladser, som f.eks. Stengade II på Langeland (Skaarup 1976:179 ff.) og Kirstinebjerg ved Års-
lev på Midtfyn (Adamsen et al. 2003:44 ff.)

Fig. 139: Grave, som på bag-
grund af antropologiske ana-
lyser og arkæologiske fund
kan alders- og/eller kønsbe-
stemmes. Sammenstillet med
gravtype. I parentes i kolon-
nen ”Antropologi” er kriteri-
erne for en køns- og/eller
aldersbestemmelse opremset.
Fig. 139: Graves which, on
the basis of the human bone
analyses and archaeological
finds, can be identified with
regard to age and/or gender.
Compared with grave type.
In brackets in the column
”Antropologi” (”Anthro-
pologi”) are the criteria for a
determination of age or gen-
der listed.
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5.1.6.3.  HEDENSKE OG KRISTNE GRAVE

Der optræder enkelte træk i gravene, som traditionelt opfattes som hedenske (fig. 140). Det gælder til-
stedeværet af kamre, Thorshammer-amuletten, anvendelsen af andre amuletter, i form af f.eks. fossi-
ler, og et enkelt lig, som har hovedet i øst. Modsat optræder traditionelle kristne træk i form af grave
uden gravgaver, en streng øst-vest-orientering af gravene og placeringen af liget med hovedet i vest og
evt. ansigtet vendt mod øst (Adamsen et al. 2003:44). Fem grave indeholdt et fossil, men som nævnt i
afsnit 5.1.4.5 er der ikke sikkerhed for, at fossilerne er bevidst nedlagte gravgaver. Fraværet af gravga-
ver er heller ikke en sikker indikator på, om en grav er kristen eller ej og således kan der optræde spar-
somt udstyrede hedenske grave. Det er dog for andre lokaliteter påpeget, at flere grave, som traditionelt
er opfattet som fattige hedenske grave, måske i stedet bør opfattes som kristne begravelser (Eisensch-
midt 2004a:138 ff.). Mht. de her nævnte kriterier for hhv. hedenske og kristne grave ses der dog i tre
tilfælde grave, grav RK, RR og AFX, uden reelle gravgaver, men alle indeholdende et fossil. Ud over
de 12 kammergrave er den eneste grav, som synes entydigt at markere sin trosretning, grav TR med
Thorshammer-amuletten og hovedets placering i øst. Der ses som nævnt i afsnit 5.1.6.4 en tendens til,
at kammergravene rumligt placerer sig i par, men derudover ses ingen former for klumpninger i hhv.
mulige kristne og hedenske grave. 

Grav Hedensk træk Kristent træk
TR Thorshammer-amulet
RK, RR, TO, AFR, AFX Fossil
OW, OY, PK, PM, RH, QN, QT, RR, RS, 
SX, WK, AFR

Kammergrav

AFC, AFH, AFX, AGG, CJ, DG, FH, OY, 
PC, PJ, PO, RE, RG, RJ, RK, RQ, RR, TA, 
TN, UA, UB, WK, WO

Ingen genstande (kristen 
indflydelse eller fattige 
hedninge?)

Alle grave (fraregnet grav TR)? Ligets placering
TR Hoved i øst

5.1.6.4.  GRUPPERINGER OG MULIGE FAMILIEMØNSTRE PÅ GRAVPLADSEN

Som set i afsnit 5.1.5 antyder de antropologiske analyser og herunder ikke mindst statistikken på antal-
let af individer og gravpladsens brugstid, at gravpladsen repræsenterer en levende befolkning på 20-30
individer, svarende til to til tre familier. Det er, på baggrund af den rumlige spredning af de køns- og al-
dersbestemte grave, forsøgt at fremfinde slægtskabsrelationer o.l. i materialet for om muligt at under-
bygge denne demografiske vurdering (fig. 141). 
Det mest entydige træk er de to kammergrave, grav AFR og SX, der rummer hhv. en kvinde på 35-

45 år og en mand på 40-50 år. Gravene er placeret med en indbyrdes afstand af ca. 5 m og med omtrent
ens orientering. Grav AFR har en AOT på 3, mens SX har en AOT på 1. Det er ikke muligt at udtale
sig om specifikke konstruktionsligheder eller mangel på samme i kammerkonstruktionerne; hertil er
kammeret i grav AFR for dårligt bevaret. Det er muligt, at de to grave repræsenterer et ægtepar. De 12
kammergrave ligger i øvrigt alt i alt i otte tilfælde to og to sammen, mens de resterende ligger for sig selv.
Dette kan opfattes som om der – ud over grav AFR-SX – er en form for slægtskab mellem de parvist pla-
cerede grave. De parvist placerede kammergrave er grav RR-RS, PK-PM, OY-OW og altså AFR-SX,
mens de to enkeltliggende grave er grav QN og QT. RR indeholder ingen gravgaver; RS indeholder to
glasperler. PK indeholder jernfragmenter, hvæssesten og en jernkniv; PM indeholder en jernkniv. OY in-
deholder ingen genstande; OZ indeholder bæltespænde, dragtspænde og kniv i jern. SX indeholder jern-
fragmenter; AFR træspand, skind/læder og en jernkniv. De to enkeltliggende kammergrave QN og QT

Fig. 140: Hedenske og
kristne træk ved gravene fra

Kildehuse II.
Fig. 140: Heathen and

Christian features of the
graves at Kildehuse II.



indeholder jernkniv og glasperle hhv. træspand, fire glasperler og jernkniv. Hverken disse udsagn eller
det antropologiske materiale kan altså be- eller afkræfte teorierne om muligt slægtskab. 
Et andet oplagt eksempel på et muligt ægtepar er de to simple jordfæstegrave, grav OZ og PB. Gra-

vene er placeret med en afstand af ca. 2 m på gravpladsens sydlige del. Grav OZ skal på baggrund af
et D-formet bæltespænde i jern formentlig betegnes som en mand, mens grav PB på baggrund af et fint
udført bælte spænde i bronze muligvis skal opfattes som en kvinde. Begge grave har en AOT-værdi
på 3. 
Et tredje eksempel på muligt slægtskab mellem grave er to simple jordfæstegrave, grav AFC og

AFH. De to grave er nærmest identiske i dimensioner og ligger helt parallelt sydligst i gravfeltet med
en indbyrdes afstand af kun 0,6 m. Desværre indeholdt ingen af gravene genstande eller skeletspor,
hvorfor det heller ikke i dette tilfælde er muligt entydigt at udtale sig om slægtskab eller ej. Endelig
kan det nævnes, at det blev overvejet, hvor vidt grav QM på grund af forskelle i fylden mellem syd-
og nordsiden og et mørkt, organisk præget fyldskifte, som adskilte de to typer fyld, kunne være en
dobbeltgrav med ruminddeling. Det var dog ikke muligt at af- eller bekræfte dette.
En anden mulighed for at finde familiemæssige strukturer kunne være at se efter mønstre i place-

ringen af de enkelte gravtyper: kammergravene ses således over hele gravområdet med en tendens til
en klumpning i den sydlige og vestlige del af området. En sådan mulig samling af de mere ordinært ud-
styrede kammergrave indenfor større gravpladser modsvarer i øvrigt situationen på andre lokaliteter
(Eisenschmidt 1994:87). De tre af de fire kistegrave ligger i områdets vestlige del, og de simple jord-
fæstegrave fordeler sig over hele arealet (jf. fig. 144). Trods disse tendenser er der ingenlunde nogen klar
struktur og forholdet giver ingen indikationer af, at bestemte familier har gravlagt deres døde i en be-
stemt type af grav. 
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Fig. 141: Vikingetidsgravene
ved Kildehuse II. Kammer-
grave, kistegrave samt grave
med køns- eller aldersbe-
stemte individer er markeret.
Bemærk, at det store område
uden grave centralt gennem
gravpladsen ikke nødvendig-
vis afspejler et reelt gravfrit
område. Således var det ikke
muligt at undersøge hele om-
rådet; jf. note 1. Tegning:
Allan Larsen.
Fig. 141: The Viking Age
graves at Kildehuse II. Cham-
ber graves, coffin graves and
graves where the age or gen-
der of the individual has been
identified are marked. Note
that the large area without
graves in the centre of the
cemetery does not necessarily
reflect an actual grave-free
area - a consequence of not
being able to investigate the
whole area; cf. annotation 1.
Drawing: Allan Larsen.
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En årsag til, at det – modsat bronzealdergravpladsen – er vanskeligt at erkende familiegrupperin-
ger eller andre slægtskabsrelationer på vikingetidsgravpladsen, kan være, at gravpladsens layout har
været fastlagt fra starten. Således synes det omtrent rektangulære gravareal at indikere, at arealet oprin-
deligt har haft en form for indhegning. Af en sådan er der ikke fundet spor, men har indhegningen be-
stået af en jordvold eller en anden ikke jordgravet eller ganske let konstruktion, vil der heller ikke
forventeligt være meget at erkende i dag (Egeberg & Adamsen 2008). Forholdet kan forklare, hvorfor
indhegninger ikke kendes fra vikingetidsgravpladser (Eisenschmidt 2004a:131). Inden for det velaf-
grænsede gravareal har man, som det ses i fig. 141, øjensynligt tilstræbt en placering af gravene i en form
for rækkestruktur, såvel øst-vest som nord-syd (eller mere korrekt sydsydvest-nordnordøst). Dette bil-
lede forstærkes, hvis man henser til, at der i det gennemløbende, og kun delvist undersøgte, vejtracé
kan være fjernet flere grave. Man kan derfor forestille sig, at gravene er anlagt ud fra et hjørne eller en
kant, og at nye grave successivt er lagt til i det nævnte rækkesystem. Dette vil formentlig fordre, at grav-
pladsen betragtes som landsbyens fælles gravplads uden (store) muligheder for, at et enkelt hushold re-
serverer særlige områder til sine egne familiemedlemmer. 
Ovenstående analyser har dog påvist, at der kan spores enkelte parvist placerede grave, som mu-

ligvis skal opfattes som ægtefællers gravsteder. Det skal i øvrigt bemærkes, at den teoretiske mulighed
mht. at kunne følge en horisontalstratigrafisk udvikling, som den foreslåede gradvise udbygning af
gravpladsen lægger op til, ikke afspejles i analyserne af gravmaterialet. Hertil er genstandsmaterialet
formentlig for fåtalligt og ukarakteristisk, ligesom gravpladsens formodet relativt snævre kronologi-
ske udstrækning ikke fordrer noget sådant. Det skal endvidere noteres, at det ikke har været økono-
misk muligt at efterprøve den mulige horisontalstratigrafiske udvikling vha. f.eks. en stribe
AMS-dateringer. Modsat er det usikkert, om AMS-dateringerne har en sådan præcision, at udviklin-
gen ville kunne følges ad denne vej? De to AMS-dateringer, som er foretaget, er i øvrigt statistisk set
samtidige. Sluttelig kan det bemærkes, at sociale inddelinger, familiegravpladser mv. var almindelige på
kirkegårdsarealer fra tidlig middelalder (Kieffer-Olsen 1993:95 ff.; Nielsen 2004:112 ff.). Altså et mod-
argument til at gravpladsen ved Kilehuse II blot fyldes op fra en kant. Da der trods alt forekommer
mulige sociale relationer mellem gravene ved Kildehuse II, er der snarest tale om, at gravpladsen har
haft en vis overordnet strukturering, men med mulighed for at tilgodese sociale forhold.

5 .2 .  GRAVPLADSENS  STRUKTUR

Med undtagelse af den isoleret placerede grav FH synes alle grave placeret indenfor et omtrent, 46 x
90 m stort, omtrent rektangulært areal og i en forholdsvis fast rækkestruktur. Der ses ingen overlap
mellem gravene, selvom flere er placeret helt tæt med afstande på ned til 0,6 m. Samlet set giver dette
indtryk af, at gravpladsens struktur i nogen grad har været fastlagt på forhånd, og at de enkelte grave
må have været synlige eller markerede. 
Overflademarkeringer af vikingetidsgrave kendes fra flere lokaliteter. På Fyrkat kan et stolpehul

midt i en grav repræsentere en stolpemarkør (Roesdahl 1977:116). På flere langelandske gravpladser
er der indikationer på sten- og stolpemarkører (Skaarup 1976:179; Grøn et al. 1994:147), og tilsva-
rende ses på andre lokaliteter i Danmark (Nørlund 1948:106; Eisenschmidt 2004b:89 ff.). Endelig ken-
des på den flyvesandsdækkede gravplads Lindholm Høje fra germansk jernalder og vikingetid en lang
række stenmarkerede grave (Ramskou 1976).
Gravpladsens velordnede struktur genfindes kun sjældent på de danske gravfelter fra vikingetiden

med gravpladsen ved Trelleborg som en markant undtagelse (Nørlund 1948:106; Kleiminger 1993:125
ff.). Kildehuse II minder i sin struktur mest om de frankiske rækkegrave (Reihengräber) (Gräslund
1980:44 ff.; Müller-Wille 1991:184) eller egentlige kristne kirkegårde. Rækkegravene og de kristne
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68. Det er muligt, at i hvert fald de fynske landsbyers fastlåste placering er sket allerede i yngre germansk jernalder. Dette
synes at være tilfældet i bl.a. Rynkeby, nord for Ringe (Hansen 2008).
69. Registreringen er baseret på en kombination af forfatterens direkte kendskab til de seneste års undersøgelser samt oplys-
ninger fra Det Kulturhistoriske Centralregister (DKC). Der er således ikke foretaget en primær gennemgang af alle lokalite-
ter.
70. OBM 2822, 3147, 8429 og 8430 har hhv. SBnr. 080803-157, 080803-151, 080803-103 og 080803-134.

landsbykirkegårde er kendetegnet ved få overlap mellem gravene, mens dette ikke er gældende på de
kristne bykirkegårde. Kristne kirkegårde har selvsagt en kirke, oftest placeret centralt (Eisenschmidt
2004a:131 ff.).
Trods visse strukturelle tendenser mod en kristen kirkegård er der – ud over fraværet af en kirke!

(Kieffer-Olsen 2004:176) – en række forhold, som adskiller Kildehuse II-gravpladsen fra sådanne: det
næsten totale fravær af barnegrave, kammergravene, gravgaverne, enkelte hedenske symboler mv. (Ro-
esdahl 2004:157). Alt i alt synes gravpladsens struktur altså at understøtte billedet af, at Kildehuse II
er en typisk gravplads fra brydningstiden mellem hedenskab og kristendom, hvor træk fra begge om-
råder repræsenteres.

5 . 3 .  VIKINGETIDENS  KULTURLANDSKAB VED KILDEHUSE  II

De mange arkæologiske undersøgelser omkring Kildehuse II dækker store dele af Fraugdes ejerlav.
Ejerlavene menes at være etableret, da landsbyernes placering fastlåses omkring vikingetidens slut-
ning (Grøngaard Jeppesen 1981:115 ff.; Hoff 1997:122) eller måske endda tidligere (Henriksen
2003:95).68 Ejerlavenes rødder går formentlig tilbage til ældre jernalders naturligt afgrænsede ressour-
ceområder og udgør en sammenlægning af flere af disse (Hoff 1997:122). Adelbyen Fraugde har en ro-
mansk kirke, der dateres til 12. århundrede, og byen nævnes første gang i 1239. Fraugde er placeret i
den sydlige del af ejerlavet. Ca. 1580 udskiftes hovedgården Fraugdegård af landsbyen og tildeles et
selvstændigt ejerlav, et enemærke, af Fraugdes sydlige del, ligesom der senere lægges dele af et par
andre nabosogne under Fraugdegård (Fyns Amt 1992:203 ff.; 1995:29 ff.). Fraugdes ejerlav, som det
fremstår på bl.a. det minorerede sognekort fra starten af 1800-tallet (Korsgaard 2006:107), er således
lettere afvigende fra det oprindelige udseende. Et mere tidssvarende billede opnås ved at sammenlægge
Fraugde og Fraugdegårds ejerlav. Hertil skal så fratrækkes de dele af Fraugdegårds nabosogne, som se-
nere blev tilføjet. En øst-vest-gående lavning syd for Fraugdegård har meget sandsynligt udgjort den
oprindelige, sydlige grænse af ejerlavet. Det skal dog understreges, at det ikke har været muligt at finde
en præcis dokumentation herfor.
Trods de mange arkæologiske undersøgelser inden for ejerlavet, udgør Kildehuse II den eneste re-

gistrering fra vikingetid her (fig. 142).69 Med kendskabet til dannelsestidspunktet af de øvrige fynske
landsbyer synes det dog sandsynligt, at der også under eller i periferien af Fraugde er en vikingetidig
forgænger. Fra middelalderen kendes ud over selve Fraugde to lokaliteter fra ejerlavet. Den ene loka-
litet er placeret umiddelbart nord for Kildehuse II. Lokaliteten strækker sig over fire journalnumre:
OBM 2822 (C. F. Tietgens Boulevard Øst), OBM 3147 (Kildehuse IV), OBM 8429 (Kristiansminde
Nord) og OBM 8430 (Emil Neckelmanns Vej) og omfatter et ca. 5 ha stort område med hundredvis
af tætliggende og ofte indbyrdes skærende gruber, overvejende med dybder på mellem 0,4 og 0,5 m (fig.
143)70. Anlæggene indeholdt kun et ganske sparsomt genstandsmateriale i form af keramik og enkelte
ukarakteristiske jerngenstande. Genstandsmaterialet placerer anlæggene i middelalder og efterrefor-
matorisk tid. Gruberne opfattes som materialetagningsgruber, og det samlet set meget omfattende ma-
terialeforbrug, anlæggene repræsenterer, kan måske opfattes, som om man her har hentet mergel e.l.
til gødskningsbrug? Den anden lokalitet, OBM 8416, Frydenlund, er placeret 650-700 m nord for Kil-



Fig. 142: De høje målebordsblade (høj-
kantskortet) fra anden halvdel af 1800-
tallet (Korsgaard 2006:60 ff.) fra
området ved Kildehuse II (efter Kort-
og Matrikelstyrelsen). Indsat lokaliteter
fra vikingetid og omliggende perioder.
Tegning: Allan Larsen.
Fig. 142: The topographical map from
the second half of the 19th century (Ko-
rsgaard 2006:60 ff.) showing the area at
Kildehuse II (after Kort- og Matrikel-
styrelsen). Localities from the Viking
Age and adjacent periods have been in-
serted. Drawing: Allan Larsen.

Fig. 143: OBM 2822 (C. F. Tietgens
Boulevard Øst), OBM 3147 (Kildehuse
IV), OBM 8429 (Kristiansminde Nord)
og OBM 8430 (Emil Neckelmanns Vej).
Tegning: Allan Larsen.
Fig. 143: OBM 2822 (C. F. Tietgens
Boulevard Øst), OBM 3147 (Kildehuse
IV), OBM 8429 (Kristiansminde Nord)
og OBM 8430 (Emil Neckelmanns Vej).
Drawing: Allan Larsen.
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dehuse II.71 Her er der i 2007 i forbindelse med undersøgelsen af en større boplads fra primært yngre
romersk jernalder undersøgt et etskibet udskudshus (fig. 144). Hustypen synes, i hvert fald i fynsk sam-
menhæng, at dukke op i 1200-tallet (Henriksen 2003:74), men optræder dog også på lokaliteter med
dateringer tilbage i 1000-tallet (ibid.:71), og huset kan således teoretisk set være meget tæt på date-
ringsrammen for gravpladsen ved Kildehuse II.72 Omkring udskudshuset ses flere anlæg, der kan være
samtidige hermed. Desværre var det ikke muligt for museet at få undersøgt området vest for huset, før
et stort anlægsarbejde fjernede alle spor. Samlet set er det således ikke muligt at afgøre, om der er tale
om en isoleret gård, eller om udskudshuset udgør en del af en større bebyggelse. Fra yngre germansk
jernalder kendes ingen lokaliteter i ejerlavet.
På baggrund af ovenstående kan der altså ikke gives noget sikkert svar på, hvor den samtidige be-

byggelse til gravpladsen ved Kildehuse II befinder sig. En mulighed er, at en sådan bebyggelse ligger
inden for de endnu ikke undersøgte dele af ejerlavet, primært i området vest for Kildehuse II. En anden
mulighed er den formodede vikingetidsbebyggelse ved eller under Fraugde, og en tredje mulighed er

25 m

71. Undersøgelsen har j.nr. OBM 8416 og SBnr. 080803-82. Undersøgelserne blev ledet af stud.mag. Jesper Jensen og mu-
seumsinspektør Mads Runge.
72. For at indsnævre dateringen er der foretaget en AMS-datering fra et stolpehul i huset. Dateringen har AAR-nr. 13278 og
er yderst problematisk, nemlig 2630BC (94,6%) 2462BC. Dateringen er foretaget på trækul fra hassel.

Fig. 144: OBM 8416. Fry-
denlund. Udskudshuset er
markeret med grå raster. Teg-
ning: Allan Larsen.
Fig. 144: OBM 8416. Fry-
denlund. The relevant house
is marked with grey.
Drawing: Allan Larsen.
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Fig. 145: Vikingetidens kulturlandskab ved Kildehuse II. Kortet er sammentegnet af vejforløb og bebyggelse fra
det minorerede sognekort fra 1800- eller starten af 1900-tallet (Korsgaard 2006:78 ff.), højdekoter fra Original 1-
kortene fra første halvdel af 1800-tallet (Korsgaard 2006:78 ff.) samt mulige vådområder (blå) fra de høje måle-
bordsblade (højkantskortet) fra anden halvdel af 1800-tallet (Korsgaard 2006:60 ff.). Bemærk engområdet mellem
lokaliteterne Kildehuse II og Frydenlund. 
Tegning: Allan Larsen.
Fig. 145: The Viking Age cultural landscape at Kildehuse II. The map is constructed by elements from various
topographical maps from the 18th or early 19th century (det minorerede sognekort, Original 1-kortet og
højkantskortet). Possible wetlands are blue. Note the meadows between Kildehuse II and Frydenlund. 
Drawing: Allan Larsen.
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Frydenlund-lokaliteten. Et fjerde scenario er, at Kildehuse II-gravpladsen har betjent flere bebyggel-
ser. Der skal i den forbindelse erindres om, at gravpladsen antagelig repræsenterer en levende befolk-
ning på mellem 20 og 30 individer, svarende til to til tre storfamilier. Dette tal er så begrænset, at den
sidste mulighed ikke synes at være realistisk. 
I forbindelse med lokaliseringen af den samtidige boplads kan det være en hjælp at skele til, at vi-

kingetidens grav- og bopladser ofte er placeret ganske nær hinanden, men adskilt af et synligt skel i
landskabet i form af et vandløb eller et vådområde (Adamsen 2004). Hvis denne parameter skal ind-
arbejdes, er det kun Frydenlund-lokaliteten, som eventuelt kan komme på tale. Således løber der mel-
lem Kildehuse II og Frydenlund et sydøst-nordvest-orienteret lavtliggende område, der på Original
1-kortet fra 1797 er karteret som eng (fig. 145). Dette udsagn understøttes af arkæologiske forunder-
søgelser i området, der har påvist flere tørveaflejringer mv.73 Modsat kan den mulige vikingetidsbe-
byggelse ved Fraugde have haft et gravfelt mod syd, hvor et åløb kan have udgjort en anden fysisk
skillelinje.

Samlet set er det muligt, at Kildehuse II repræsenterer en form for udflytterbebyggelse, en torp,
til adelbyen Fraugde. Torperne menes at blive anlagt fra netop sen vikingetid (Hoff 1997:122 ff.; Ja-
kobsen, Dam & Hedemand 2003). 

5 . 4 .  HEDENSK GRAVPLADS ELLER KRISTEN KIRKEGÅRD

Siden 700-tallet har det danske område været præget af de kristne påvirkninger, og i år 965 proklame-
rer Harald Blåtand på Jellingstenen, at han har gjort danerne kristne. Skiftet fra hedenskab til kristen-
dom i det nuværende Danmark har dog været glidende, og i en længere overgangsperiode – også efter
år 965 – har de to trosretninger eksisteret side om side (Eisenschmidt 2004a:136 ff.; J. Jensen 2004:494
ff.). Kildehuse II-gravpladsen er repræsentant for denne overgangsperiode og synes, som nævnt tidli-
gere, at rumme såvel kristne som hedenske træk. En egentlig kirkegård er der, ikke mindst med fra-
været af en kirke (Kieffer-Olsen 2004:176), naturligvis ikke tale om. 
Det har været påpeget, at en gravplads kun kan være kristen eller hedensk (Nielsen 1991:253), mens

det fra anden side er fremhævet, at de hedenske gravpladser gradvist udvikler sig til kristne kirkegårde,
og at der i overgangsperioden imellem disse stadier vil kunne optræde kristne grave på en hedensk
gravplads og vice versa (Sellevold 2002). Kildehuse II-gravpladsen befinder sig dateringsmæssigt i 900-
tallet, og det vil sige umiddelbart op til eller under det officielle religionsskifte. Gravpladsen rummer
flere hedenske træk, såsom tilstedeværet af kamre74, Thorshammer-amuletten, anvendelsen af andre
amuletter, i form af f.eks. fossiler, og et enkelt lig, som har hovedet i øst. Samtidig har gravpladsen
flere kristne tendenser, som gravenes ensartede orientering, ligets placering og fraværet af eller det kun
sparsomme gravudstyr. Sidstnævnte forhold kan dog også forklares med, at der f.eks. er tale om fat-
tige hedninge. Om man på denne baggrund skal tale om en tidlig kristen gravplads eller en hedensk
gravplads under kraftig påvirkning af de kristne tendenser, er nærmest et spørgsmål om temperament.
Under alle omstændigheder synes situationen at passe fint med Sellevolds model.

73. Bl.a. ved undersøgelsen OBM 2822, C.F. Tietgens Boulevard Øst, SB.nr. 080803-157 Undersøgelsen blev ledet af
stud.mag. Anette Kjærulf Andersen og museumsinspektør Mads Runge.
74. De fattigt udstyrede kammergrave kan opfattes som de højere slægters forsøg på at bibeholde visse hedenske træk i grav-
skikken under kristianiseringsprocessen (Eisenschmidt 1994:87). Forekomsten af de mange kammergrave ved Kildehuse II
kan således muligvis opfattes som et direkte tegn på, at gravpladsen kulturhistorisk hører hjemme midt i perioden med reli-
gionsskiftet.
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Placeringen af forhistoriske gravfelter ved ældre gravhøje og megalitter er ikke noget særsyn, ja, som
det er set, var det i den ene eller anden form den nærmest enerådende skik i yngre bronzealder. Vi-
kingetidige gravfelter nær høje eller megalitter kendes fra bl.a. Stengade II (Skaarup 1976:179), Hal-
dum (Jeppesen 2005:73) og Hesselbjerg ved Odder (Jeppesen & Adamsen 2005:67) samt Enghøj ved
Randers (C. K. Jensen 1998b:67). Gravhøjene eller megalitterne har udgjort markante fikspunkter
også i datidens landskab, og måske har de forestillinger om tro og overtro, som kan have været til-
knyttet højene, medført, at området har været omgærdet af mystik (Hornstrup 2005:287 ff.). Nogen
decideret kultpladskontinuitet kan man selvsagt ikke tale om.
Kildehuse II udgør den første store udgravning i erhvervsområdet Tietgen Byen i Odense Sydøst.

Som omtalt er der de seneste år føjet en lang række undersøgelser til, og der tegner sig efterhånden et
billede af et op mod 350 ha stort område, som er afdækket og undersøgt arkæologisk. Området giver
ikke indtryk af at have været særligt rigt i nogen af de forhistoriske perioder. Selvom det ofte er sam-
fundseliten og denne gruppes initiativer, som er i fokus i Danmarkshistorien, har dette segment kun
udgjort en meget lille del af den samlede befolkning. Den bredere befolkning, som må have udgjort den
antalsmæssigt langt største del, er ofte vanskeligere at følge i de arkæologiske kilder. Misforholdet af-
spejles mest tydeligt i gravfundene. Årsagen er, at gravenes udformning og genstandsinventaret er min-
dre markant og prangende og som sådan måske vanskeligere at erkende. Samtidig er materialet for
arkæologer på nogle områder mindre tillokkende at beskæftige sig med end elitens finere genstande. 
Undersøgelserne ved Kildehuse II og i området omkring giver en sjælden mulighed for at spore det

almene forhistoriske menneske i det arkæologiske materiale. Ved inddragelse af statistiske analyser og
naturvidenskabelige metoder er det muligt at uddrage mangeartede udsagn om datidens levevis og
dermed komme helt tæt på den forhistoriske virkelighed. Det er hensigten, at nærværende publikation
skal være den første i en serie af fremlæggelser af de mange arkæologiske undersøgelser i Tietgen Byen,
som foretages i disse år. Ved fortsat tværvidenskabeligt arbejde og skarpe forskningsmæssige priorite-
ringer rummer området en unik mulighed for at give en detaljeret og bredspektret viden om datiden
indenfor et velafgrænset og topografisk ensartet miljø. 

6. Afrunding6. Afrunding



7. Summary

2. Background
In the summer of 2006 Odense Bys Museer (Odense City Museums) investigated an area of c. 3 ha in
the large industrial district of Tietgen Byen on the SE margin of the city. The investigations revealed
two ploughed-down barrows, probably from the Single Grave Culture or the Early Bronze Age, traces
of settlements from the Late Bronze Age, a fully-excavated cemetery from the very end of the Bronze
Age and possibly the earliest part of the Iron Age and a similarly fully-excavated cemetery from the
second half of the Viking Age.
The Bronze Age cemetery comprised a flat-field cemetery with 41 cremation graves, predomi-

nantly located in a belt running between the two barrows. Several cooking pits, some of them arranged
in rows, in addition to various other structures of possible cultic significance constitute elements in the
rather complex structure of the cemetery. A relatively high finds frequency, including several special
artefact types, as well as a large and diverse assemblage of environmental material, also emphasise the
special nature of the site.
The Viking Age cemetery contains 50 inhumation graves, including several chamber graves, lo-

cated in a structured system of rows and with a well-defined rectangular area. The orientation of the
bodies, the finds assemblages (or lack of these) and their date, in addition to the structure of the ceme-
tery, reveal that the cemetery can be dated to the second half of the Viking period and that it should
be perceived as an early Christian cemetery.
Both cemeteries lie within periods of significant social upheaval, respectively the transitions be-

tween the Bronze Age and Iron Age and between paganism and Christianity.

3. Introduction
3.1. Topography
The site lies 23-26 m over mean sea level, on the north side of a flat SE-NW-oriented, clayey moraine
hill. The distance to Odense Fjord is, as the crow flies, c. 10 km. The water level in Odense fjord has
fluctuated a little over time, but in general the present course of the fjord is thought to correspond to
the situation in both the Bronze Age and Viking Age. The distance to the village of Fraugde, which
has a Romanesque church from the 13th century, is 500-600 m. From the scaled-down parish map and
Original 1 map it can be seen that in the 18th and 19th centuries the area constituted part of the fields
formed by Fraugde’s star-shaped enclosure.
3.2 Excavation methods
The excavation methods applied to the various categories of structure are described.

4. The Bronze Age cemetery
In addition to the 41 cremation graves, the cemetery comprises a series of other features – barrows, cult
structures and cooking pits – which have contributed to defining the cemetery. All the graves which
can be narrowly dated fall within Bronze Age period VI. This date has been applied to the cemetery
as a whole, but on the basis of similar cemeteries from other parts of the country, it is possible that also
the adjacent periods are represented.

7. Summary
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7. Summary 4.1. The graves
This section begins with the various elements of the graves – grave form, urn type, gravegoods and
other finds in the graves, the wood used as fuel and the human remains – being described and put into
perspective individually. Subsequently an overall evaluation of the elements is given and attention is
focussed on a series of themes of social significance: determination of sex and age, indications of sta-
tus, the amount of bone and the skeletal elements deposited and the significance of the grave form.
These various themes are combined into a common hypothesis relative to the social organisation of
the cemetery. By comparing the results from investigations of the human bones with the social analy-
sis of the graves, two family groups can be identified, representing a living population of between 13
and 17 individuals. The two family groups are located, respectively, to the south and north of the
cemetery. Each group is oriented relative to a barrow, which can be perceived as a strong link to the
family’s ancestors. Worthy of note is the relatively high frequency of child graves.

4.2.-4.5. The cemetery’s other features
This section provides a description of a couple of cooking pits, a couple of earlier barrows and a pos-
sible cult feature. The dating and function of the features is discussed and suggestions made as to the
structure of the cemetery and the ritual elements which could have been present.

4.6. Settlement traces
West of the cemetery a number of settlement features, primarily in the form of refuse pits and cook-
ing pits, were investigated. The features have been dated to the Bronze Age and Early Iron Age and
are therefore partially contemporaneous with the cemetery.

4.7. The cultural landscape of the Late Bronze Age at Kildehuse II
A series of investigations has been carried out of localities from the Bronze Age and the Early Iron Age
within the 350 ha industrial area in which Kildehuse II is located. The investigations are for the most
part so recent that they have not yet been fully completed. For the Bronze Age and Early Pre-Roman
Iron Age they draw a picture of a cultural landscape comprising five to six smaller areas with small set-
tlement units and associated cemeteries. Between these areas are large places of assembly in the form
of fields of cooking pits. One particular locality conveys almost an industrial impression, in the form
of a long series of wells and pits, to which can be linked Denmark’s so far earliest flax/linen produc-
tion.

4.8. Flat-field graves within present-day Denmark and neighbouring countries
In this section, the cemetery and the tradition of flat-field graves, so often neglected in previous re-
search, are put into perspective relative to the rest of Denmark and neighbouring countries. The men-
tal significance of the flat-mark burial practice relative to the more usual burial form in the Late Bronze
Age, i.e. secondary burials in earlier barrows, is discussed. The flat-field practice is seen here as a phys-
ical sign of the gradual distancing from the hierarchically-strong and kinship-dominated structures of
the Bronze Age and the more egalitarian family-dominated structure of the Early Iron Age.

5. The Viking Age cemetery
5.1. The graves
This section describes, by way of introduction, the various grave forms and the position of the skele-
ton in the grave; the grave forms are then put into a wider perspective. The special significance of the
relatively high frequency of chamber graves is discussed. Then the various gravegoods are described,
along with other finds in the graves. Subsequently, the individual categories are put into perspective.
All the narrowly datable graves fall within the 10th century, i.e. the second half of the Viking Age. Met-



allurgical analysis of the iron knives provides detailed information on their construction, while iden-
tification of their provenance supplies significant new data concerning trade patterns during the sec-
ond half of the Viking Age. Consequently, it can be demonstrated that the knives from Kildehuse II
comprise material from both local iron deposits and deposits in Western Jutland and also from several
locations on the Continent. Analysis of the knife handles are also presented and these can be related
to other published results.

5.2. Structure of the cemetery
Then the, unfortunately very sparse, human bone material is dealt with. Statistical analysis indicate that
the cemetery represents a living population of between 20 and 30 individuals, corresponding to be-
tween two and three large families. In conclusion, the analysis are summarised to give an overall in-
terpretation of the cemetery’s social organisation with a focus on gender, age, indications of status and
significance of the grave form. Similarly, there is a discussion of the occurrences of heathen and Chris-
tian elements in the graves. Finally, an attempt is made – without much success – to reveal various
groups within the graves.

5.3. The Viking Age cultural landscape at Kildehuse II
Despite archaeological investigations of very large parts of Fraugde’s lands it has not proved possible
to demonstrate the presence of other localities from the Viking Age. It is therefore not possible to give
a definite answer concerning the exact location of the settlement contemporary with the cemetery at
Kildehuse II. One possibility is that this settlement lies within the part of the lands that has not yet
been investigated, primarily in the area to the west of Kildehuse II. Another possibility is that the pre-
sumed Viking Age settlement lay by or under Fraugde and a third relates to a couple of localities to
the north. A fourth scenario is that the Kildehuse II cemetery served several settlements. In this respect
it should be remembered that the cemetery apparently represents a living population of between 20
and 30 individuals, corresponding to between two and three large families. This number is so modest
that the latter possibility seems unrealistic.
It is possible that Kildehuse II represents a kind of outlying settlement, a thorp, relating to the pri-

mary town of Fraugde. Thorps are believed to have been established from the Late Viking Age on.

5.4. Heathen cemetery or Christian churchyard
The cemetery contains several definite heathen features, such as the presence of chambers, the Thor’s
hammer amulet, the use of other amulets in the form of, for example, fossils and a single corpse with
the head lying to the east. At the same time the cemetery also displays several Christian tendencies,
such as the uniform orientation of the graves, the positioning of the bodies and the absent or very
sparse gravegoods. The latter situation could, however, be explained by these people being, for exam-
ple, poor heathens. Whether, on this basis, one should speak of an early Christian or a heathen ceme-
tery under the heavy influence of Christian tendencies is almost a question of temperament.

6. Conclusion
This section describes in brief other Danish localities which, through various prehistoric periods, have
contained ritual elements, including repeated burials. Furthermore, a short summary is given con-
cerning the potential inherent in publishing localities such as Kildehuse II, where it is not just society’s
elite and the spectacular finds which are in the spotlight, but rather the ordinary population.
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9. Katalog

9 .1 .  INDLEDNING OG FORKLARINGSNØGLE TIL  KATALOG

Kataloget beskriver alle grave efter en fast skabelon tilrettet gravene fra bronzealder henholdsvis vi-
kingetid.

Ved beskrivelsen af bronzealdergravene gennemgås følgende overskrifter:
Form mv.: Gravens form og dimensioner.
Fyld: Beskrivelse af fyldens sammensætning, indhold af brændte ben mv. 
Makrofossiler: Opremsning af udtagne floteringsprøver og deres indhold af makrofossiler. 
Antropologisk materiale: Gennemgang af de antropologiske analyser. I afsnittet er også medtaget even-
tuelle dyreknogler. 
Køn og alder: Vurdering af afdødes køn og alder på baggrund af skeletdele og gravgods.
Gravgavernes placering.
Gravgaver: Opremsning af genstande, som menes at være bevidst nedlagt og medgivet afdøde. I kate-
gorien indgår også makrofossiler og dyreknogler. Disse fundtyper er udelukkende fremkommet ved
flotering af gravfylden. Makrofossilerne kan være kommet med i graven af forskellige årsager: helt til-
fældigt eller bevidst udvalgt med funktion som optændingsmateriale, dele af gravgods, fødevare osv.
(Henriksen 2009:275 ff.; afsnit 4.1.4.5 i nærværende publikation). Selvom der således ikke er sikker-
hed for, at makrofossilerne er bevidst medgivet afdøde, er de medtaget under kategorien gravgaver. Dy-
reknoglerne vil qua deres størrelse og vægt modsat de små og mere mobile makrofossiler kun
undtagelsesvist blive tilfældigt indlejret i brandgravenes fyld. Tilstedeværet af dyreknogler synes så-
ledes at være udtryk for, at de er bevidst medgivet afdøde. Dyreknoglerne kan repræsentere flere for-
hold (Henriksen 2009:279 ff.). Ved analyserne af knoglematerialet i brandgravene fra Kildehuse II har
det pga. knoglernes fragmentariske bevaringstilstand i mange tilfælde været vanskeligt at afgøre, om
en knogle stammer fra menneske eller dyr. I kataloget er kun sikkert bestemte dyreknogler medtaget
i kategorien gravgaver. 
Øvrige fund: Genstande, som formentlig er tilfældigt indblandet i gravfylden. 
AOT-værdi: Angivelse af antal oldsagstyper (AOT). Tallet inkluderer genstande i kategorien gravga-
ver, men ikke øvrige fund.
Urne: Beskrivelse af en evt. urne. Typebestemmelse efter Jørgen Jensen 1997.
Gravtype: Indplacering af anlægget i en af de fem gravkategorier på lokaliteten.
Datering: I flere tilfælde er det pga. fravær af genstandsmateriale reelt ikke muligt at datere den enkelte
grav. Det har desværre ikke været muligt at AMS-datere disse anlæg. Gravene er her henført til yngre
bronzealder generelt, men det er selvsagt givet, at der i et gravfelt som det foreliggende kan forekomme
grave fra andre perioder af forhistorien. Problematikken er diskuteret mere indgående i tekstdelen.
Bronzealdergravene er ud over teksten præsenteret ved en tegning i 1:1500 med den relevante grav
fremhævet. Dernæst vises foto og tegning af graven i snit. I enkelte tilfælde foreligger der dog ude-
lukkende et foto af den pågældende grav i fladen. Bortset fra den nævnte oversigtstegning er feltteg-
ninger i 1:20, enkelte dog i 1:10. Målestoksforhold er angivet på alle felttegninger. Gravgaver og en evt.
urne præsenteres i foto, oftest suppleret af en eller flere snittegninger. Udvalgte genstande og særlige
detaljer præsenteres i fuld tegning. 
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Ved beskrivelsen af vikingetidsgravene gennemgås følgende overskrifter:
Form mv.: Gravens form og dimensioner.
Konstruktionsspor: Beskrivelse af evt. kiste eller kammer.
Placering af afdøde: Placeringen af afdøde vurderet på baggrund af skeletdele og gravgods. 
Antropologisk materiale: Gennemgang af de antropologiske analyser. I afsnittet er også medtaget even-
tuelle dyreknogler. 
Køn og alder: Vurdering af afdødes køn og alder på baggrund af skeletdele og gravgods.
Gravgavernes placering.
Gravgaver: Opremsning af genstande, som menes at være bevidst nedlagt og medgivet afdøde. 
Øvrige fund: Genstande, som menes at være tilfældigt indblandet i gravfylden. Desuden søm/nagler,
som ikke kan opfattes som en gravgave, men er en del af selve konstruktionen af graven. Desuden er
jernfragmenter, hvis funktion det ikke har været muligt at fastslå, henført som øvrige fund, skønt det
ikke kan udelukkes, at der f.eks. kan være tale om fragmenter af f.eks. en jernkniv.
Gravtype: Indplacering af anlægget i en af de tre gravkategorier på lokaliteten.
Datering: I flere tilfælde er det pga. fravær af genstandsmateriale reelt ikke muligt at datere den enkelte
grav. Det har desværre kun i et par tilfælde været muligt at AMS-datere disse anlæg. Gravene er her
henført til vikingetid generelt.
Vikingetidsgravene er ud over teksten præsenteret ved en tegning i 1:1500 med den relevante grav
fremhævet. Dernæst vises foto og tegning af graven i fladen i topniveau og evt. bundniveau. Desuden
præsenteres foto og tegning af graven i snit. Detailfotos og -tegninger præsenteres efter behov og vil
typisk vise kammerkonstruktioner, skeletdele eller tilsvarende. Bortset fra den nævnte oversigtstegning
er felttegninger i 1:20, enkelte dog i 1:10. Målestoksforhold er angivet på alle felttegninger. Gravfund
er generelt markeret blot med x-nr., men i tilfælde hvor f.eks. orientering af en genstand har betydning
(f.eks. ved knive), er fundet tegnet ud. Gravgaver præsenteres i foto, oftest suppleret af en eller flere
snittegninger. Udvalgte genstande og særlige detaljer præsenteres i fuld tegning. 

Fyldbeskrivelsesnøgle
Fyldbeskrivelsesnøglen er for begge gravfelter simplificeret for at gøre den mere overskuelig. Mht.
fordelingen mellem sand og ler er denne ikke medtaget i fyldbeskrivelsesnøglen. Generelt gælder det,
at brandgravene er anlagt på sandet jord, der kan variere mellem sand, meget let leret sand eller let
leret sand. Eneste afvigelse fra dette er et mindre område umiddelbart øst for den østlige række af ko-
gegruber, hvor undergrunden består af ler. I den vest- og nordvestlige del af vikingetidsgravfeltet er un-
dergrunden leret. Undergrunden varierer mellem ler, meget let sandet ler eller let sandet ler. I den øst-
og sydøstlige del af gravfeltet er undergrunden sandet. 
I fyldbeskrivelsesnøglen er nummer 15, undergrund, ikke nærmere forklaret mht. farve, da det anses
for underordnet i sammenhængen. I tilfælde hvor farven eller indholdet i undergrunden tillægges en
betydning, er det bemærket.
Står fylden beskrevet som 6/2, betyder det, at fylden er gråbrun til brungul. 6 + 2 betyder gråbrunt fyld
med pletter eller nistrer af brungult fyld. 6 + 8 + 9 betyder gråbrunt fyld med brændt knogle og trækul.

Genstandstegninger og -fotos
Alle genstandstegninger og -fotos er som hovedregel bragt i målestoksforholdet 1:1. Hvor dette er
fraveget, er målestoksforholdet eller en målestok indsat under de enkelte genstande. 
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Signaturforklaring
Bronzealdergrave 
Vikingetidsgrave
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9 . 2  BRONZEALDERGRAVE
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Form mv. 
Nærmest ægformet fyldskifte, noget dif-
fust afgrænset, øst-vest-orienteret, 65 x
55 cm. Centralt i fyldskiftet stod den let
afpløjede urne (x29). Urnen hældte lidt
mod nord og havde en diameter på ca. 20
cm. Nedgravningen var ca. 25 cm dyb,
diffust afgrænset med rund bund. 

Fyld
I fylden lå spredt få stumper brændt ben,
men ikke deciderede trækulstykker.
Urnen blev optaget i præparat til efterføl-
gende udgravning på museet.

Makrofossiler
Trækul: x42 og x54. I alt 261 g.

Antropologisk materiale
X30 og x56. Samlet mængde brændt
knogle ca. 348 g. Der er hovedsageligt
tale om brændte, ukarakteristiske knogle-
fragmenter, som ikke sikkert kan erken-
des som hverken menneske- eller
dyreknogler. X30 omfattede dog mulige
menneskeknogler i form af fragmenter af
kranie, lemmeknogler og kæbe. Såfremt
knoglerne er fra menneske, er der tale om
et ungt eller voksent individ. 

1:1.500

NXNXNX

1:1.500

NX

Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
7. Sorte nuancer (gråsort, brunsort, sort)
8. Brændt knogle
15. Undergrund. 

Øvrige fund
X47: ildskørnet flint.
X55: ildskørnet flint.
X57: keramik, dateret til yngre bronzeal-
der.

AOT-værdi
1

Urne
Enleddet forrådskar af Jensens type A
(A1-4) x29, dateret til bronzealderens pe-
riode VI. Urnens rand er ikke bevaret;
denne blev ødelagt under muldafrømnin-
gen.

Gravtype
Urnebrandgrube.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra date-
ringen af urnen.

Køn og alder
Ud fra knoglerne er det kun muligt med
forsigtighed at antage, at der er tale om et
ungt eller voksent individ.

Gravgavernes placering
I bunden af urnen og mod urnens ene
side blev der fundet et fragment af en
bronzenål (x41). 

Gravgaver
X41: et fragment af en bronzenål, dateret
til bronzealder.

1 : 20
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Urne x29. Foto: Jørgen Nielsen.

Bronzenål x41. Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
Meget diffust afgrænset, rundovalt fyld-
skifte med en diameter på 115 cm. Ned-
gravingen var ca. 32 cm dyb med rund
bund. Centralt heri og direkte på grubens
bund stod urnen (x38). Urnen havde en
diameter på 16 cm og var 20 cm høj. Ved
urnens sydvestside og nær bunden af
nedgravningen lå en 15x6 cm stor, ubear-
bejdet bjergartssten. Karret hældede gan-
ske let mod nord.

Fyld
Centralt i fladen af fyldskiftet var en ca.
50 cm stor plet, hvor fylden var mørkere,
men uden synlige trækulstykker, brændt
ben eller skår. Der blev erkendt brændt
knogle i fylden, men ikke trækul.

Makrofossiler
Trækul: x45 og x52. I alt 6 g.

Antropologisk materiale
X44 og x50. Samlet mængde brændte
knogler ca. 1002 g. Der er hovedsageligt
tale om brændte, ukarakteristiske knogle-
fragmenter, som ikke sikkert kan erken-
des som hverken menneske- eller
dyreknogler. X44 omfatter dog flere sik-
kert erkendbare menneskeknogler. Det
drejer sig om to fragmenter af kæbe, flere
fragmenter af enten lænde- eller bryst-
hvirvler og et enkelt fragment af den
anden halshvirvel (axis), kraniefragmen-
ter samt et fragment af den proximale del
af albuebenet (ulna). Alle fragmenter

1:1.500

OLOLOL

1:1.500

Gravgaver
X43: bronzenål med lille skiveformet
hoved, dateret til bronzealderens periode
V-VI.
X44: fragmenter af dyreknogler.

Øvrige fund
X46: ildskørnet flint.

AOT-værdi
1

Urne
Enleddet forrådskar af Jensens type A3,
x38, dateret til bronzealderens periode
VI. Hele urnen var bevaret.

Gravtype
Urnebrandgrube.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra date-
ringen af urnen og bronzenålen.

182

OL i snit fra syd. Foto: Kirsten Prangsgaard.

stammer højst sandsynligt fra et voksent
individ over 20 år. Det er dog ikke muligt
at aldersbestemme mere præcist eller
kønsbestemme. X44 indeholder desuden
enkelte fragmenter, som stammer fra dyr. 

Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller aldersbe-
stemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Bronzenålen (x43) stod lodret i urnens
fyld og ud mod kanten af denne. Hovedet
af nålen fremkom 2,2 cm under randen. 



Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
7. Sorte nuancer (gråsort, brunsort, sort)
13. Recente forstyrrelser (dyregange,
nedsivninger o.l.)
15. Undergrund

183
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Bronzenål x43. Foto: Jørgen Nielsen.

Urne x38 fritlagt. Fra syd. 
Foto: Kirsten Prangsgaard.
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Form mv.
Diffust afgrænset, cirkulært fyldskifte
med en diameter på ca. 120 cm. Nedgrav-
ningen var ca. 16 cm dyb og fladbundet. 

Fyld
Under udgravning blev der observeret
både trækul, brændte ben og keramik i
fylden.

Makrofossiler
Trækul: x48 og x53. I alt 1175 g. Desuden
indeholdt x48 enkelte forkullede hvede-
korn.

Antropologisk materiale
X59. Samlet mængde brændte knogler ca.
20 g. Der er tale om brændte, ukarakteri-
stiske knoglefragmenter, som ikke sikkert
kan erkendes som hverken menneske-
eller dyreknogler.

Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- og aldersbe-
stemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Øvrige fund
X58: flintafslag, dateret til oldtid.
X60: keramik, dateret til oldtid.

AOT-værdi
0

Gravtype
Brandpletgrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
yngre bronzealder ud fra den generelle
datering af gravpladsen.

1:1.500

OMOMOM

1:1.500

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

Fyldbeskrivelse
7. Sorte nuancer (gråsort, brunsort, sort)
8. Brændt knogle
15. Undergrund. 
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Form mv.
I fladen kunne der ikke udskilles en
egentlig nedgravning; her sås kun en
stærkt afpløjet urne (x36) med en diame-
ter på 12 cm. Heller ikke i profil var det
muligt at erkende en nedgravning. Der
foreligger ikke en tegning af profilet.

Fyld
Under udgravningen blev der observeret
en massiv mængde brændte knogler i
selve urnen.

Makrofossiler
Der fremkom ikke trækul eller makro-
fossiler.

Antropologisk materiale
X37 og x62. Samlet mængde brændte
knogler ca. 60 g. Der er hovedsageligt tale
om brændte, ukarakteristiske knoglefrag-
menter, som ikke sikkert kan erkendes
som hverken menneske- eller dyreknog-
ler. X37 indeholdt til gengæld fragmenter,
som sandsynligvis er fra dyr. Der er tale
om et rørbensfragment fra en ikke nær-
mere bestemt fugl. Der er sandsynligvis
tale om et fragment af en af de lange,
smalle knogler (radius) og det kan ikke
udelukkes, at den har været brugt som
nål. Hertil kommer muligvis et distalt
fragment af en mellemfods- eller mellem-
håndknogle fra juvenil får/ged eller rådyr. 

Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde.

1:1.500

PCPC

1:1.500

PC
Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Gravgaver
X37: Rørbensknogle fra fugl. Kan have
haft funktion som nål.

Øvrige fund
X61: keramik, dateret til yngre bronzeal-
der.

AOT-værdi
0

Urne
Kun de nederste ca. 3,5 cm af urnen var
bevaret, hvorfor den er vanskelig at type-
bestemme. Mest sandsynligt er der dog
tale om et etleddet forrådskar af Jensens
type A (A1-4), x36, dateret til bronzeal-
derens periode VI. Urnen blev fundet i en
agerrene og ødelæggelsen skyldes sand-
synligvis brugen af agerrenen i middelal-
deren eller senere.

Gravtype
Urnegrav.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra date-
ringen af urnen.

Fyldbeskrivelse
4. Mørke grå nuancer (gråt, mellemgråt,
brungråt, mørkt gråt). Urne x36. Foto: Jørgen Nielsen.

1 : 20
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PC i snit fra sydvest. 
Foto: Mogens Bo Henriksen.
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FU i snit fra øst. Foto: Anne Brill.

Form mv.
Velafgrænset, ovalt anlæg, nordøst-syd-
vest-orienteret, 40 x 28 cm. Nedgravnin-
gen var ca. 8 cm dyb med skrånende sider
og konveks bund. I fladen af anlægget sås
omridset af en urne.

Fyld
Under udgravningen blev der kun obser-
veret brændte knogler i urnen, ikke i fyl-
den uden om. Resultatet af floteringen
viste dog, at fylden omkring urnen både
indeholdt trækul (x142), brændte knog-
ler, keramik (x746), en blomsterknop
(x124), et frø (x130) og to frø af drap-
havre (x141). Ligeledes omfattede fylden
i urnen både trækul og brændte knogler
samt keramik (x679). Keramikken formo-
des at være del af den fragmenterede
urne.

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x124, x130, x141 og
x142. Trækul (X) (x142), en blomsterk-
nop (x124), et frø (x130) og to frø af
draphavre (x141).

Antropologisk materiale
X678, x733, x736 og x745. Samlet
mængde brændte knogler ca. 53 g. Der er
hovedsageligt tale om brændte, ukarakte-
ristiske knoglefragmenter. Der er ikke
sikkert erkendbare menneske- eller dy-
reknogler.

FU

Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Eneste mulige gravgaver er makrofossi-
lerne x124, 130 og 141. Makrofossilerne
fremkom ved flotering af fylden omkring
urnen.

Øvrige fund
X746: keramik, dateret til oldtid.

AOT-værdi
0

Urne
Det er ikke muligt at typebestemme
urnen, x679, da kun bunden er bevaret.
Keramikken kan ikke dateres nærmere
end til bronzealder.

Gravtype
Urnebrandgrube.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
yngre bronzealder ud fra den generelle
datering af gravpladsen.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellembrunt, orangebrunt,
gråbrunt, rødbrunt, sortbrunt)
8. Brændt knogle
9. Trækul
15. Undergrund

Skår fra urne x679. Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
Diffust afgrænset, omtrent cirkulært
anlæg med en diameter på ca. 60 cm. I
profilet sås anlægget kun i form af ned-
sivninger fra fladen og profilet blev der-
for ikke tegnet. Anlægget indeholdt ingen
urne.

Fyld
Under udgravningen blev der registreret
trækulsnister og enkelte stumper brændt
knogle. Resultatet af floteringen viste, at
anlægget indeholdt en del trækul samt
lidt brændte knogler.

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x131 og x132. Trækul
(i gennemsnit ca. XXX).

Antropologisk materiale
X674. Samlet mængde brændte knogler
ca. 1 g. Der er tale om brændte, ukarakte-
ristiske knoglefragmenter. Der er hverken
sikkert erkendbare menneske- eller dy-
reknogler.

Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde.

FW

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

AOT-værdi
0

Gravtype
Da kun den absolutte bund af anlægget
var bevaret, var det ikke muligt med sik-
kerhed at typebestemme anlægget. Der
kan både være tale om en urnebrand-
grube og en brandpletgrav. Da der ikke
blev fundet spor af keramik, hverken
under udgravningen eller den efterføl-
gende flotering, tolkes anlægget med for-
sigtighed som en brandpletgrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
yngre bronzealder ud fra den generelle
datering af gravpladsen.

Fyldbeskrivelse
1. Lyse gule nuancer (lyst gult, hvidgult)
2. Mørke gule nuancer (gult, grågult,
brungult, orangegult, rødgult)
7. Sorte nuancer (gråsort, brunsort, sort)
9. Trækul

FW i fladen fra vest. 
Foto: Michael Lundø Jacobsen.
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FX i snit fra øst. 
Foto: Michael Lundø Jacobsen.

Form mv.
Velafgrænset, cirkulært anlæg med en
diameter på ca. 40 cm. Nedgravningen
var 21 cm dyb med afrundede sider og af-
rundet bund. Urnens top fremkom 5 cm
under undergrundsniveauet. Urnen stod
centralt i nedgravningen.

Fyld
Fylden omkring urnen viste sig ved flote-
ring at indeholde trækul, men kun en en-
kelt lille brændt knogle. Fylden i urnen
kunne inddeles i to lag. Øverst et ca. 9 cm
tykt lag af brunt til mørkebrunt, meget
let leret sand med enkelte trækulsnister
og en stigende mængde af brændte knog-
ler. Herunder et lag med fyld som før,
dog med en øget mængde af brændte
knogler. Ved flotering fremkom også ke-
ramik i urnefylden (x758). Der var gene-
relt få knogler i fylden, og alle knogler
var meget små.

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x165, x166, x515 og
x516. Trækul (i gennemsnit XX).

Antropologisk materiale
X718 og x757. Samlet mængde brændte
knogler ca. 21 g. Der er hovedsageligt tale
om brændte, ukarakteristiske knoglefrag-
menter, som ikke sikkert kan identificeres
som menneske- eller dyreknogler. Blandt
knoglerne ses fragmenterede ledflader fra
hvirvler og et enkelt ribbensfragment.

FX

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Øvrige fund
X758: keramik, dateret til oldtid.

AOT-værdi
0

Urne
Enleddet forrådskar (Jensens type A2),
x513, dateret til bronzealderens periode
VI. Hele karret var bevaret. Inde i og i
toppen af urnen fandtes et muligt låg til
denne (x514).

Gravtype
Urnebrandgrube.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra date-
ringen af urnen.

Sikkert identificeret som menneske er
dog en hvidbrændt emaljekrone fra en
ikke-frembrudt kindtand (molar), x718. 

Køn og alder
Det er ikke muligt at kønsbestemme den
afdøde, men en hvidbrændt emaljekrone
fra en ikke-frembrudt kindtand stammer
fra et barn eller et subadult individ. Den
lille urne og de meget små knogler tyder
ligeledes på, at der er tale om et barn.

1:1.500
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X513

Fyldbeskrivelse
1. Lyse gule nuancer (lyst gult, hvidgult)
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
7. Sorte nuancer (gråsort, brunsort, sort)
9. Trækul
15. Undergrund

Urne x513. Foto: Jørgen Nielsen.

Låg x514 til urne x513. 
Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
Velafgrænset, let ovalt anlæg, nord-syd-
orienteret, 35 x 40 cm. I toppen af anlæg-
get sås kanten af urnen med en diameter
på 12 cm. Nedgravningen var ca. 13 cm
dyb med skrånende, mod bunden let af-
rundede sider og let afrundet bund.

Fyld
Fylden omkring urnen viste sig ved flote-
ring at indeholde trækul, men ingen
brændte knogler, desuden fremkom kera-
mik (x646 og x663) og fem frø af snerle-
pileurt (x184). Ved snit fremkom på den
sydlige side af urnen og ca. tre centimeter
under undergrundsniveauet et tyndt
bronzefragment, muligvis af en bronze-
nål (x169). Urnen var sat centralt i anlæg-
get og blev mod både den vestlige og
østlige side støttet af en sten. Fylden i
urnen kunne inddeles i to lag. Øverst et
ca. 3 cm tykt lag af brunt til mørkebrunt,
meget let leret sand uden synlige brændte
knogler. Under dette sås et lag med fyld
som i det overliggende lag, men nu også
med brændte knogler. Resultatet af flote-
ringen viste, at fylden i urnen indeholdt
både trækul og brændt knogle samt frag-
menter af skiferringe (x619) og et korn og
et frø (x573).

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x184, x185, x572 og
x573. Trækul (i gennemsnit ca. XX), fem
frø af snerlepileurt (x184), et korn og et
frø (x573).

Antropologisk materiale
X645, x662, x717 og x730. Samlet
mængde brændte knogler ca. 100 g. Der
er hovedsageligt tale om brændte ukarak-
teristiske knoglefragmenter, som ikke
sikkert kan erkendes som hverken men-
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Gravgavernes placering
Under udgravningen af anlægget frem-
kom et bronzefragment på den sydlige
side af urnen (x169). Ved flotering af fyl-
den fremkom både makrofossiler (x184
og x573) samt fragmenter af skiferringe
(x619).

Gravgaver
X184: frø af snerlepileurt.
X173: korn og frø.
X169: bronzenål af ubestemmelig type
(fragmenter), dateret til bronzealder.
X619: skiferringe (fragmenter), dateret til
oldtid.

Øvrige fund
X646: keramik, dateret til oldtid.
X663: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.

AOT-værdi
2

Urne
Enleddet forrådskar (Jensens type A; va-
riant af type A5, 7 eller 8), x568, dateret
til bronzealderens periode VI. Urnens
rand er ikke bevaret; denne blev ødelagt
under muldafrømningen.

Gravtype
Urnebrandgrube.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra date-
ringen af urnen.

neske- eller dyreknogler. X717 omfattede
dog adskillige brændte knoglefragmenter,
især tynde kraniefragmenter og ledflader
samt et lille condylefragment fra under-
kæbe (mandibula; processus condylaris).
Det er uvist om kæbefragmentet stammer
fra dyr eller menneske. Fra menneske
stammer et brændt emaljefragment fra en
lille kindtand (molar).

Køn og alder
Det er ikke muligt at kønsbestemme den
afdøde. Det er muligt, at der er tale om et
barn, da der blev fundet en lille kindtand.

FY i snit fra syd. 
Foto: Michael Lundø Jacobsen.
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Fyldbeskrivelse
7. Sorte nuancer (gråsort,
brunsort, sort)
9. Trækul
15. Undergrund

Urne x568. Foto: Jørgen Nielsen.

Fragmenter af bronzenål x169. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Fragmenter af stenringe x619.
Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
Diffust afgrænset, ovalt anlæg, nord-syd-
orienteret, 45 x 60 cm. Nedgravningen
var ca. 15 cm dyb med næsten lodrette
sider og let afrundet bund. I fladen af an-
lægget sås kanten af en urne med en dia-
meter på ca. 17 cm.

Fyld
Under udgravningen blev der registreret
brændte knogler i fylden omkring urnen.
Resultatet af soldningen viste, at fylden
både indeholdt trækul, brændt knogle,
keramik (x773) og en blomsterbase
(x167). Fylden i urnen kan inddeles i to
lag. Øverst et ca. 7 cm tykt lag af brunt,
meget let leret sand med en tiltagende
mængde trækul. Herunder et lag med
fyld som i det overliggende lag, dog med
en øget mængde af brændte knogler. Flo-
teringen af urnefylden viste, at denne in-
deholdt både trækul, brændt knogle, et
flintafslag (x768) og mindre end tre frø
(x567).

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x167, x193, x203,
x566 og x567. Trækul (i gennemsnit ca.
XX), en blomsterbase (x167) og mindre
end tre frø (x567).

Antropologisk materiale
X75, x654, x673, x697, x767 og x772.
Samlet mængde brændte knogler ca. 422
g. Der er hovedsageligt tale om brændte,
ukarakteristiske knoglefragmenter, som
ikke sikkert kan erkendes som hverken
menneske- eller dyreknogler. X697 om-
fattede dog adskillige brændte knogle-
fragmenter, bl.a. flere kraftige kranie-,
ribbens- og rørknoglefragmenter. Fra
menneske stammer to condyler fra un-
derkæbe (mandibula; processus condyla-
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ris), fragmenterede tå/fingerknogler, en
sortbrændt tandrod og flere kraniefrag-
menter. Samtlige fragmenter stammer
sandsynligvis fra én til to unge individer.
Fra dyr ses et hvirvelfragment, en mulig
overarmsdiafyse (humerus) og mindst
fire diafysefragmenter, alle fra fugl. Fra
x767 stammer diafysefragmenter fra et
lille dyr.

Køn og alder
Det er ikke muligt at kønsbestemme den
afdøde, men enkelte af knoglerne hidrø-
rer fra ét til to unge individer.

Gravgavernes placering
På overgangen mellem urnens to lag blev
der fundet en bronzenål (x563). Ved flo-
tering blev der fundet makrofossiler
(x167 og x567).

Gravgaver
X167: en blomsterbase, fra floteringen.
X563: bronzenål (svanehalsnål med op-
rullet hoved), dateret til bronzealderens
periode VI.
X565: keramik, løst skår fra urnen (x562),
dateret til bronze- eller jernalder.
X567: mindre end tre frø, fra floteringen.
X697: diverse knoglefragmenter fra fugl.
X767: knoglefragmenter fra et lille dyr.

Øvrige fund
X74: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.
X768: flintafslag, dateret til oldtid.
X773: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.

AOT-værdi
1

Urne
Toleddet kar med kegleformet hals (Jen-
sens type E3), x562, dateret til bronzeal-
derens periode VI. Kun underdelen er
bevaret, hele den kegleformede hals
mangler, der synes at være tale om en
skade forårsaget af nedpløjning. X562 er
på den nedre del af bugen ornamenteret
med tætstillede negleindtryk. På karrets
bredeste sted ses to tætstillede keglestub-
formede knopper. En kvart omgang
længere rundt om karret ses en smule la-
vere, men stadig på bugknækket, en cir-
kelrund gennembrydning af karret. Om
der her har siddet et plastisk ornamentalt
element, eller om gennembrydningen
skyldes en reparation e.l., er uvist. På af-
satsen mellem bug og hals og op ad den
overbrudte hals er karret bemalet med en
sort farve.

Gravtype
Urnebrandgrube.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra date-
ringen af urnen og bronzenålen med sva-
nehalsbøjning.

FZ i snit fra syd. Foto: Anne Brill.
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X562

Fyldbeskrivelse
3. Lyse grå nuancer (lyst gråt, hvidgråt,
gulgråt)
5. Lyse brune nuancer (lyst brunt, gul-
brunt)
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
7. Sorte nuancer (gråsort, brunsort, sort)
8. Brændt knogle
15. Undergrund
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Urne x562. Foto: Jørgen Nielsen.

Bronzenål x563. Foto: Jørgen Nielsen.
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GJ i snit fra nord. 
Foto: Michael Lundø Jacobsen.
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Form mv.
I fladen var det ikke muligt at udskille en
egentlig nedgravning. Her sås kun bun-
den af en urne med en diameter på 15 cm.
I profilet kunne der anes et lyst fyldskifte
under urnen, ca. 4 cm dybt, med afrun-
dede sider og afrundet bund.

Fyld
Under udgravningen blev der registreret
brændte knogler i urnen, men ingen
knogler omkring urnen. Resultatet af flo-
teringen viste, at fylden omkring urnen
indeholdt trækul og brændte knogler. Li-
geledes omfattede fylden i urnen trækul,
brændte knogler og keramik (x727).

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x81 og x581. Trækul
(X).

Antropologisk materiale
X726 og x796. Samlet mængde brændte
knogler ca. 28 g. Der er hovedsageligt tale
om brændte, ukarakteristiske knoglefrag-
menter, som ikke sikkert kan erkendes
som hverken menneske- eller dyreknog-
ler. X726 omfatter dog et enkelt fragment
fra ribben og fingerknogle. Fra menneske
stammer proximal ribbensdiafyse og di-
stal mellemhåndsepifyse (metacarpal) fra
et voksent individ.
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Køn og alder
Det er ikke muligt at kønsbestemme den
afdøde, men enkelte af knoglerne stam-
mer fra et voksent individ.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Øvrige fund
X727: keramik, dateret til oldtid.

AOT-værdi
0

Urne
Det er ikke muligt at typebestemme
urnen, x580, da kun bunden er bevaret.
Urnen kan ikke dateres nærmere end til
bronze- eller jernalder.

Gravtype
Urnegrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
yngre bronzealder ud fra den generelle
datering af gravpladsen.

Fyldbeskrivelse
8. Brændt knogle
15. Undergrund
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Fyldbeskrivelse
8. Brændt knogle
15. Undergrund

GL i fladen fra sydvest. 
Foto: Michael Lundø Jacobsen.
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Form mv.
Velafgrænset, lettere irregulært anlæg,
nord-syd-orienteret, 80 x 70 cm. Ned-
gravningen var velafgrænset, ca. 20 cm
dyb, med skrånende sider og let bølget
bund. Anlægget indeholdt ingen urne.

Fyld
Ved udgravningen sås ingen brændte
knogler i fylden, men ved floteringen
viste fylden sig at indeholde meget trækul
og brændte knogler.

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x78 og x79. Trækul (i
gennemsnit XXXXX).

Antropologisk materiale
X78. Der foreligger ingen antropologisk
bestemmelse af det meget fragmenterede
og sparsomme knoglemateriale.

Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

AOT-værdi
0
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Gravtype
Da der ved floteringen fremkom både
trækul og brændt knogle i anlægget, er
der formentlig tale om en brandplet.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
yngre bronzealder set ud fra den gene-
relle datering af gravpladsen.

Fyldbeskrivelse
5. Lyse brune nuancer (lyst brunt, gul-
brunt)
7. Sorte nuancer (gråsort, brunsort, sort)
9. Trækul
15. Undergrund
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Form mv.
Diffust afgrænset, omtrent cirkulært
anlæg med en diameter på ca. 40 cm.
Nedgravningen var ca. 5-15 cm dyb (ma-
skinen havde afrømmet mest mod øst)
med lodrette sider og en næsten flad
bund. I toppen af anlægget sås kanten af
urnen. Urnen stod forskudt mod øst.

Fyld
Under udgravningen blev der registreret
brændt knogle i fylden omkring urnen.
Resultatet af floteringen viste, at fylden
også indeholdt brændte knogler, trækul,
keramik (x805), afslag (x806 og x819), en
forkullet knop af draphavre (x36), mindre
end fem bygkorn og -frø (x38) samt flere
forkullede rødder og knopper af friske
grene (x37, x38 og x39). Fylden i urnen
bestod af brunt, gråbrunt og sortbrunt,
let leret sand med brændt knogle. Ved
floteringen af urnefylden fremkom en-
kelte forkullede knopper af friske grene
(x48).

Makrofossiler og vedbestemmelser
Fra floteringsprøve x36, x37, x38, x39,
x48 og x49. Trækul (i gennemsnit ca.
XXX), en forkullet knop af draphavre
(x36), mindre end fem bygkorn og –frø
(x38) samt flere forkullede rødder og
knopper af friske grene (x37, x38, x39 og
x48). Vedanalyser har påvist, at gravens
brændsel næsten udelukkende har bestået
af eg. Desuden fremkom en smule trækul
fra kernefrugt.

Antropologisk materiale
X46, x786, x790, x804, x807, x810 og
x818. Samlet mængde brændte knogler
ca. 530 g. Der er hovedsageligt tale om
brændte, ukarakteristiske knoglefrag-
menter, som ikke sikkert kan erkendes
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som hverken menneske- eller dyreknog-
ler. X810 omfatter dog ledflader fra
tå/fingerknogler og et fragment af en
overkæbe med alveole (maxilla); disse
knogler stammer sandsynligvis fra men-
neske. X46 omfatter bl.a. kraniefragmen-
ter, flere ribbensfragmenter,
kæbefragmenter med tydelige alveoler,
fragmenter af finger- og tåknogler, flere
ledflader og overarmens led mod albuen.
Disse knogler stammer med rimelig sand-
synlighed fra et voksent individ. Flere,
små spinkle knogler kan stamme fra et
spædbarn . Derudover er der adskillige
rørknoglefragmenter, som kan stamme
fra menneske og mindst én sikkert er-
kendbar dyreknogle.

Køn og alder
Ud fra knoglerne er det ikke muligt at
kønsbestemme den afdøde. Men ud fra

tilstedeværelsen af fragmenter af en wen-
delring er det muligt, at der er tale om en
kvinde. Enkelte af knoglerne stammer fra
et voksent individ og andre kan stamme
fra et spædbarn. Der kan således være tale
om en dobbeltgrav.

Gravgavernes placering
Fragmenterne af en wendelring (x43) blev
fundet umiddelbart over bunden på
urnen og lå rundt langs kanten af denne.
Bronzenålen (x44) var stukket ned i
urnen i en let skrå vinkel fra toppen mod
bunden, let forskudt fra midten. Fra flo-
teringen af fylden omkring urnen frem-
kom en forkullet knop af draphavre
(x36), mindre end fem bygkorn og -frø
(x38) samt flere forkullede rødder og
knopper af friske grene (x37, x38 og x39).
Ved floteringen af urnefylden fremkom
enkelte forkullede knopper af friske
grene (x48).

Gravgaver
X36: forkullet knop af draphavre, fra flo-
teringen.
X37: flere forkullede rødder og knopper
af friske grene, fra floteringen.
X38: flere forkullede rødder og knopper
af friske grene og mindre end fem byg-
korn og frø af byg, fra floteringen.
X39: forkullede rødder og knopper, fra
floteringen.
X43: wendelring, to fragmenter. Det er
ikke muligt at fastslå om fragmenterne er
sammenhørende. Dateret til bronzealde-
rens periode VI.
X44: bronzenål med leddelt hoved. Stil-
ken er snoet på de øverste ca. 3 cm. Date-
ret til bronzealderens periode VI.
X46: minimum én dyreknogle.
X48: enkelte forkullede knopper, fra flo-
teringen.

GO i snit fra nord. Foto: Lone Bach Nielsen.
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Øvrige fund
X805: keramik, dateret til oldtid.
X806: flintafslag, dateret til oldtid.
X819: flintafslag, dateret til oldtid.

AOT-værdi
2

Urne
Der er ikke meget bevaret af urnen, x47.
De skår, der er bevaret, har en vis lighed
med urnen fra anlæg FZ, x562. Inden ma-
skinen ødelagde urnen sås det, at der er
tale om en urne med en høj hals. Det er
således sandsynligt, at der er tale om et
toleddet kar med kegleformet hals (Jen-
sens type E), hvor halsen mangler. Date-
ret til bronzealderens periode VI.

Gravtype
Urnebrandgrube.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra date-
ringen af urnen, wendelringen og bronze-
nålen.
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Fyldbeskrivelse
2. Mørke gule nuancer (gult, grågult, brungult, orangegult, rødgult)
5. Lyse brune nuancer (lyst brunt, gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellembrunt, orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
7. Sorte nuancer (gråsort, brunsort, sort)
8. Brændt knogle
15. Undergrund

Urne x47 under udgravning. 
Foto: Lone Bach Nielsen.

Bronzenål x44. Foto: 
Jørgen Nielsen.

Fragmenter af wendelring(e) x43. 
Foto: Jørgen Nielsen.



GY i snit fra øst. 
Foto: Anette Kjærulf Andersen.

Form mv.
Diffust afgrænset, ovalt anlæg, nord-syd-
orienteret, 99 x 82 cm. Nedgravningen
var ca. 28 cm dyb med afrundede sider og
afrundet bund. Anlægget indeholdt ingen
urne.

Fyld
Ved flotering viste fylden sig at indeholde
meget trækul, små stykker keramik (ikke
hjemtaget) og et afslag (x723), men ingen
brændte knogler.

Makrofosiler
Fra floteringsprøve x61 og x62. Trækul
(XXXXX), keramik (ikke hjemtaget) og
flintafslag (x723).

Antropologisk materiale
Anlægget indeholdt ingen brændte knog-
ler.

Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde.

1:1.500
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Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Øvrige fund
X723: flintafslag (ukarakteristiske).

AOT-værdi
0

Gravtype
Da der ved floteringen ikke fremkom
brændte knogler, er det usikkert, hvor-
vidt anlægget skal opfattes som en brand-
grav. Definitorisk benævnes anlægget
trækulsplet (jf. bogens tekstdel for en ud-
dybning). At der kan være tale om en helt
nedslidt brandpletgrav, understøttes af
den store mængde trækul, formen og be-
liggenheden i brandgravsfeltet. 

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
yngre bronzealder set ud fra den gene-
relle datering af gravpladsen.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund
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Form mv.
Velafgrænset, omtrent cirkulært anlæg,
ca. 74 x 67 cm. Nedgravningen var ca. 30
cm dyb med let afrundede sider og flad til
let afrundet bund. Ca. 7 cm under over-
fladen fremkom randen af urnen, som
stod omtrent midt i anlægget.

Fyld
Fylden omkring urnen viste sig ved flote-
ring at indeholde både brændte knogler,
trækul, tre stykker draphavre (x77 og
x93) og bronzefragmenter (x631). Fylden
i urnen kunne inddeles i tre lag. Øverst et
ca. 8 cm tykt lag af brunt til mørkebrunt,
meget let leret sand uden synlige brændte
knogler. Herunder et ca. 11 cm tykt lag
med fyld som det øvre lag, men nu også
med brændte knogler. Under dette lag var
endnu et lag med fyld som det umiddel-
bart overliggende lag, men med mange
brændte knogler. Ved flotering viste fyl-
den sig at indeholde både trækul, brændt
knogle og bronzefragmenter (x604). Ved-
analyser har påvist, at gravens brændsel
næsten udelukkende har bestået af eg.
Desuden fremkom en smule hassel.

Makrofossiler og vedbestemmelser
Fra floteringsprøve x76, x77, x93, x98,
x99, x593, x594 og x595. Trækul (i gen-
nemsnit ca. XXX) og tre stykker drap-
havre.

Antropologisk materiale
X661, x680, x730, x784, x760, x827 og
x828. Samlet mængde brændte knogler
ca. 430 g. Der er hovedsageligt tale om
brændte, ukarakteristiske knoglefrag-
menter, som ikke sikkert kan erkendes
som hverken menneske- eller dyreknogler.
X684 omfatter dog bl.a. kraftige krani-
efragmenter og ribbensfragmenter. Fra
menneske stammer et enkelt sammenvok-
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set ledhoved fra lårben (caput femoris), 
en condyle fra underkæbens højre side
(mandibula; processus condylaris), et
overkæbefragment med tydelig alveole
(maxilla) og hvide tandfragmenter. Knog-
lerne stammer fra et voksent individ. 

Køn og alder
Ud fra knoglerne er det ikke muligt at
kønsbestemme den afdøde. Men ud fra
tilstedeværelsen af to fragmenter af
måske samme wendelring er det muligt,
at der er tale om en kvinde. Knoglerne
stammer fra et voksent individ.

Gravgavernes placering
Øverst i urnen blev der fundet et lille
bronzefragment (x589). På overgangen
mellem de to nedre lag, umiddelbart
inden koncentrationen af brændte knog-
ler blev meget høj, blev der fundet frag-
menter af en bronzenål (x590) og to

fragmenter af måske samme wendelring
(x591 og x592). Fra floteringen stammer
bronzefragmenter (x604 og x631) samt
makrofosiler (x77 og x93).

Gravgaver
X77: et stk. draphavre, fra floteringen.
X93: to stk. draphavre, fra floteringen.
X589: bronzefragment, dateret til bron-
zealder. 
X590: bronzenål, fire bronzefragmenter
af en uvis type. Fragmenterne i x590,
x604 og x837 tilhører samme nål. Dateret
til bronzealderens periode VI.
X591: wendelring; smal wendelring med
skarpe lameller (Jensen 1997, s. 65ff.).
Det er ikke muligt at fastslå om fragmen-
terne (x591 og x592) er sammenhørende.
Dateret til bronzealderens periode VI. 
X592: wendelring; smal wendelring med
skarpe lameller (Jensen 1997, s. 65ff.), da-
teret til bronzealderens periode VI. Det
er ikke muligt at fastslå om fragmenterne
(x591 og x592) er sammenhørende. 
X604: bronzefragmenter; samme nål som
i x590 og x837, fra floteringen. Fragmen-
terne i x590, x604 og x837 tilhører samme
nål. Dateret til bronzealderens periode
VI. To af fragmenterne er snoede.
X631: bronzefragmenter, fra floteringen,
dateret til bronzealder.
X837: hoved af bronzenål (nål med linse-
formet hoved). Fragmenterne i x590,
x604 og x837 tilhører samme nål. Dateret
til bronzealderens periode VI.

Øvrige fund
X97: flintafslag, oldtid.

AOT-værdi
2

Urne
Toleddet kar med kegleformet hals (Jen-
sens type E3), x588, dateret til bronzeal-
derens periode VI.

Gravtype
Urnebrandgrube.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra date-
ringen af urnen og to fragmenter fra
måske samme wendelring.

HA i snit fra syd. Foto: Anne Brill.
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Fyldbeskrivelse
5. Lyse brune nuancer
(lyst brunt, gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
7. Sorte nuancer (gråsort, 
brunsort, sort)
15. Undergrund
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Urne x588. Bug og hals er forsøgsvis 
sammensat på foto. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
Foto bearbejdet af Allan Larsen.
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Bronzefragment x589.
Foto: Jørgen Nielsen.

Fragmenter af bronzenål x590.
Foto: Jørgen Nielsen.

Fragment af wendelring x591. Foto: Jørgen Nielsen.



Fragment af wendelring x592. Foto: Jørgen Nielsen.

Fragmenter af bronzenål x604. Foto: Jørgen Nielsen.

Bronzefragmenter x631. Foto: Jørgen Nielsen.

Hoved af bronzenål x837. Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
Diffust afgrænset, let ovalt anlæg, nord-
syd-orienteret, 66 x 52 cm. Nedgravnin-
gen var ca. 21 cm dyb med skrånende
sider og let afrundet bund. I fladen af an-
lægget sås kanten af urnen, som stod
skråt i anlægget, hældende mod øst.

Fyld
Fylden omkring urnen viste sig ved ud-
gravning og flotering at indeholde både
trækul og brændt knogle samt keramik
(x648, x667 og x798). Fylden i urnen
kunne inddeles i to lag. Øverst et ca. 9 cm
tykt lag af brunt til mørkebrunt, meget
let leret sand med en stigende mængde
brændt knogle og lidt keramik. Herunder
et lag med fyld som i det overliggende
lag, men med en øget mængde af brændt
knogle. Ved flotering viste det sig, at fyl-
den i urnen indeholdt trækul, brændte
knogler, keramik (x682 og x701) og to
bronzefragmenter (x606 og x616).

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x64, x65, x72, x586
og x587. Trækul (i gennemsnit ca.
XXXX).

Antropologisk materiale
X647, x681, x700, x797 og x823. Samlet
mængde brændte knogler ca. 571 g. Der
er hovedsageligt tale om brændte, uka-
rakteristiske knoglefragmenter, som ikke
sikkert kan erkendes som hverken men-
neske- eller dyreknogler. X681 omfatter
dog en ledflade fra distal lårben (femur)
fra menneske. X700 omfatter adskillige
brændte knoglefragmenter, bl.a. ribben-,
rørknogle- og kraftige kraniefragmenter.
Fra menneske stammer en fragmenteret
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ledflade fra overarmshoved (proximal
caput humerus), en distal epifyse fra læg-
ben (fibula) samt ribbensfragmenter og
ledflader af flere hvirvler. En fragmente-
ret condyle fra underkæbe (mandibula
processus condylaris).

Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde og gravgaverne
giver heller ingen indikationer af kønnet.

Gravgavernes placering
I urnen blev gravgaverne fundet i begge
lag. Ved flotering af urnefylden fremkom
fragmenter af en bronzenål (x606 og
x616). De fire bronzefragmenter af nåle
stammer sandsynligvis fra samme nål.

Gravgaver
X583: bronzefragment, nål? Dateret til
bronzealder.
X584: bronzefragment, nål? Dateret til
bronzealder.
X606: bronzefragment, nål? Dateret til
bronzealder.
X616: bronzefragment, nål? Dateret til
bronzealder. De fire bronzefragmenter
x583, x584, x606 og x616 stammer sand-
synligvis fra samme bronzenål.

Øvrige fund
X648: keramik, dateret til oldtid.
X667: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder. Keramikken stammer muligvis
fra urnen, x582.
X682: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder. Keramikken stammer muligvis
fra urnen, x582.
X701: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder. Keramikken stammer muligvis
fra urnen, x582.
X798: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder. Keramikken stammer muligvis
fra urnen, x582.

AOT-værdi
1

Urne
Enleddet forrådskar (Jensens type A, 
variant af A1 eller A2), x582, dateret til
bronzealderens periode VI. Urnens rand
var ikke bevaret, hvilket antageligt skyl-
des pløjningsskader.

Gravtype
Urnebrandgrube.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra date-
ringen af urnen.

HB i snit fra nordøst. Foto: Anne Brill.



Fragment af bronzenål x616.
Foto: Jørgen Nielsen.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt, sortbrunt)
7. Sorte nuancer (gråsort, brunsort, sort)
8. Brændt knogle
9. Trækul
14. Muld
15. Undergrund

Fragment af bronzenål x583.
Foto: Jørgen Nielsen.

Fragment af bronzenål x584.
Foto: Jørgen Nielsen.

Fragment af bronzenål x606.
Foto: Jørgen Nielsen.

Urne x582. Foto: Jørgen Nielsen.
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HC i snit fra sydøst. Foto: Anette Kjærulf
Andersen.

Form mv.
Velafgrænset, let ovalt anlæg, nord-syd-
orienteret, 47 x 40 cm. Nedgravningen
var ca. 20 cm dyb med let skrånende sider
og en velafgrænset, men meget ujævn
bund. Anlægget indeholder ingen urne.

Fyld
Under udgravningen blev der ikke er-
kendt brændt knogle, men stor fore-
komst af trækul. Ved flotering viste
fylden sig da også at indeholde store
mængder trækul, men ingen brændte
knogler.

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x58, x59 og x60. Træ-
kul (i gennemsnit ca. XXXX).

Antropologisk materiale
Anlægget indeholdt ingen brændte knog-
ler.

Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde.

1:1.500
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Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Øvrige fund
X50: keramik, dateret til oldtid.

AOT-værdi
0

Gravtype
Da der hverken under udgravningen eller
ved den efterfølgende flotering fremkom
brændte knogler, er det usikkert, hvor-
vidt anlægget skal opfattes som en brand-
grav. Definitorisk benævnes anlægget
trækulsplet (jf. bogens tekstdel for en ud-
dybning). At der kan være tale om en helt
nedslidt brandpletgrav, understøttes af
den store mængde trækul, formen og be-
liggenheden i brandgravsfeltet. 

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
yngre bronzealder set ud fra den gene-
relle datering af gravpladsen.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
9. Trækul
14. Muld
15. Undergrund
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Form mv.
Velafgrænset, omtrent cirkulært anlæg, 37
x 33 cm. Nedgravningen var ca. 11 cm
dyb med afrundede sider og let afrundet
bund. Nedgravningen var forstyrret af
dyregange. I fladen af anlægget sås kan-
ten af en urne med en randdiameter på 16
cm.

Fyld
Fylden omkring urnen viste sig ved flote-
ring at indeholde både trækul, brændte
knogler og et fund af draphavre (x56).
Fylden i urnen kan inddeles i to lag.
Øverst et ca. 3 cm tykt lag af brunt til
mørkebrunt, meget let leret sand med et
enkelt stykke brændt knogle og enkelte
stykker keramik. Herunder et lag med
fyld som det overliggende lag, men med
en øget mængde af brændt knogle. Resul-
tatet af floteringen viste, at urnefylden in-
deholdt trækul, brændte knogler og
bronzefragmenter (x614).

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x56, x57, x531 g x532.
Trækul (i gennemsnit ca. XX) og et fund
af draphavre (x56).

Antropologisk materiale
X52, x637, x691. Samlet mængde brændte
knogler ca. 202 g. Der er hovedsageligt
tale om brændte, ukarakteristiske knogle-
fragmenter, som ikke sikkert kan erken-
des som hverken menneske- eller
dyreknogler. X691 omfatter dog adskil-
lige brændte knoglefragmenter, bl.a. kra-
nie, ribben, hvirvler og tæer/fingre. Fra
menneske stammer epifyser fra tå-/fin-
gerknogler fra et voksent individ samt
kraniefragmenter, som kan stamme fra
menneske. Fra dyr stammer fire postkra-
niale fragmenter fra et mindre dyr.

1:1.500
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Køn og alder
Det er ikke muligt at kønsbestemme den
afdøde, men knoglerne stammer fra et
voksent individ.

Gravgavernes placering
Bronzefragmentet (x528) blev fundet i
urnens nedre lag, altså i den halvdel af
fylden, som havde det største indhold af
brændt knogle. Ved flotering fremkom
bronzefragmenter (x614) og makrofossi-
ler (x56).

Gravgaver
X55: hank, keramik, antageligt fra urnen,
dateret til bronze- eller jernalder.
X56: draphavre, fra floteringen.
X528: bronzefragmenter, nål? Dateret til
bronzealder.
X614: bronzefragmenter, fra floteringen,
dateret til bronzealder.
X691: knoglefragmenter fra et mindre
dyr.

Øvrige fund
X51: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.
X529: keramik, dateret til oldtid.
X530: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.

AOT-værdi
1

Urne
Skål, Jensens type G (antagelig type G3),
x54, dateret til bronzealderens periode
VI. Hele karret har været bevaret; skader
på randen skyldes antageligt udgravnin-
gen. X54 er på afsatsen mellem bug og
hals ornamenteret med en bort af grupper
af hver fire indridsede furer. Gruppernes
furer har skiftevis modsatgående retnin-
ger, således at borten danner et omlø-
bende vinkelbånd.

Gravtype
Urnebrandgrube.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra date-
ringen af urnen.

HD i snit fra sydøst. Foto: Anne Brill.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
15. Undergrund
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Urne x54. Foto: Jørgen Nielsen.

Fragment af bronzenål(?) x528.
Foto: Jørgen Nielsen.

Bronzefragmenter x614.
Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
Let ovalt anlæg, nord-syd-orienteret, 80
x 70 cm. Nedgravningen var ca. 27 cm
dyb med afrundede sider og rund bund.
Anlægget indeholdt ingen urne.

Fyld
Under udgravningen sås både trækul og
brændt knogle. Resultatet af floteringen
viste også, at fylden indeholdt både træ-
kul og brændt knogle samt tre bronze-
fragmenter (x605).

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x94, x95 og x96. Træ-
kul (i gennnemsnit ca. XXX).

Antropologisk materiale
X752, x765 og x780. Samlet mængde
brændte knogler ca. 33 g. Der er tale om
brændte, ukarakteristiske knoglefrag-
menter, som ikke sikkert kan erkendes
som hverken menneske- eller dyreknog-
ler.

Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde og gravgaverne
giver heller ingen indikationer af kønnet.
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Gravgaver
X86: bronzefragment, nål? Dateret til
bronzealder. Der synes ikke at være tale
om samme nål som fragmentet i x605.
X605: bronzefragmenter, bl.a. et muligt
fragment af en nål? Dateret til bronzeal-
der. Der synes ikke at være tale om
samme nål som fragmentet i x86.

AOT-værdi
1

Gravtype
Brandpletgrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
yngre bronzealder ud fra den generelle
datering af gravpladsen.HF i snit fra syd. 

Foto: Michael Lundø Jacobsen.

Gravgavernes placering
Et bronzefragment, muligvis af en nål
(x86), fremkom under tømningen af den
sydlige halvdel af anlægget. Endnu tre
bronzefragmenter, hvoraf en muligvis
stammer fra en nål (x605), fremkom ved
floteringen.
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Bronzefragmenter x605.
Foto: Jørgen Nielsen.
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Fyldbeskrivelse
1. Lyse gule nuancer (lyst
gult, hvidgult)
2. Mørke gule nuancer
(gult, grågult, brungult,
orangegult, rødgult)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
8. Brændt knogle
9. Trækul
15. Undergrund
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Fragment af bronzenål(?) x86.
Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
I fladen var det ikke muligt at udskille en
egentlig nedgravning, her sås kun bunden
af en urne med en diameter på ca. 20 cm.
Nedgravningen var meget diffust afgræn-
set, var ca. 10 cm dyb og havde en meget
diffust afgrænset bund.

Fyld
Fylden omkring urnen viste sig ved flote-
ring at indeholde både trækul, brændt
knogle samt forkullet hasselnød og et frø
(x109).
Fylden i urnen bestod af brunt til mørk-
brunt, meget let leret sand med en sti-
gende mængde af brændte knogler.
Floteringen af urnefylden viste, at denne
indeholdt trækul, brændte knogler og ke-
ramik (x707).

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x108, x109 og x519.
Trækul (i gennemsnit X), en forkullet
hasselnød og et frø (x109).

Antropologisk materiale
X672 og x706. Samlet mængde brændte
knogler ca. 173 g. Der er hovedsageligt
tale om brændte, ukarakteristiske knogle-
fragmenter, som ikke sikkert kan erken-
des som hverken menneske- eller
dyreknogler. X706 omfatter dog et sam-
menvokset proximalt spoleben (caput ra-
dius) fra et subadult til voksent individ
(>15-18 år).
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Køn og alder
Det er ikke muligt at kønsbestemme den
afdøde, men knoglerne stammer fra et su-
badult til voksent individ (>15-18 år).

Gravgavernes placering
Der er tale om makrofossiler fundet ved
flotering af fylden omkring urnen.

Gravgaver
X109: forkullet hasselnød og et frø, fra
floteringen. 

Øvrige fund
X707: keramik, dateret til oldtid.

AOT-værdi
0

Urne
Enleddet forrådskar, Jensens type A (A2,
A3 eller A4), x517, dateret til bronzealde-
rens periode VI. Kun bunden af urnen
var bevaret, da en del af urnen blev be-
skadiget under muldafrømningen. Dog
var der ingen spor af randen og det er
sandsynligt, at denne tidligere er pløjet
væk.

Gravtype
Urnebrandgrube.

Datering
Bronzealderens periode VI, ud fra date-
ringen af urnen.

HG i snit fra øst. Foto: Anne Brill.
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Fyldbeskrivelse
5. Lyse brune nuancer (lyst brunt, gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellembrunt, orangebrunt, gråbrunt, rød-
brunt, sortbrunt)
15. Undergrund
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Urne x517. Foto: Jørgen Nielsen.



217

HH i profil fra øst. Foto:
Michael Lundø Jacobsen.
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Form mv.
Velafgrænset, ovalt anlæg, nord-syd-ori-
enteret, 50 x 40 cm. Nedgravningen var
ca. 19 cm dyb, med afrundede sider og af-
rundet bund. Anlægget indeholdt ingen
urne.

Fyld
Både under udgravningen og ved flote-
ringen viste fylden sig at indeholde træ-
kul og brændt knogle. Ved floteringen
fremkom desuden et stykke draphavre
(x110).

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x110 og x111. Trækul
(i gennemsnit ca. XXX), brændt knogle
og et stykke draphavre (x110).

Antropologisk materiale
X791, x817. Samlet mængde brændte
knogler ca. 20 g. Der er tale om brændte,
ukarakteristiske knoglefragmenter, som
ikke sikkert kan erkendes som hverken
menneske- eller dyreknogler. X817 om-
fatter dog meget tynde kraniefragmenter
eller rørknoglefragmenter, som muligvis
er fra fugl.
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Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der er tale om makrofossiler og dyrek-
nogler fra floteringen af gravfylden.

Gravgaver
X110: draphavre, fra floteringen.
X817: knoglefragmenter, muligvis fra
fugl.

AOT-værdi
0

Gravtype
Brandpletgrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
yngre bronzealder ud fra den generelle
datering af gravpladsen.

Fyldbeskrivelse
5. Lyse brune nuancer (lyst brunt, gul-
brunt)
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
7. Sorte nuancer (gråsort, brunsort, sort)
8. Brændt knogle
9. Trækul
15. Undergrund
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Form mv.
Ovalt anlæg, nord-syd-orienteret, 70 x 60
cm. Nedgravningen var ca. 13 cm dyb
med næsten lodrette sider og en flad
bund. Ca. midt i nedgravningen stod den
nederste del af en urne. Da der ikke blev
fundet nogen randskår, skyldes ødelæg-
gelsen af urnen antageligt en kombina-
tion af pløjning og muldafrømningen.

Fyld
Under udgravningen blev der ikke obser-
veret brændte knogler i fylden omkring
urnen. Resultatet af floteringen viste dog,
at fylden både indeholdt trækul, brændte
knogler og keramik (x800). Fylden i
urnen bestod af brunt til mørkebrunt,
meget let leret sand med enkelte pletter af
brunt sand og med en stigende mængde
brændte knogler ned gennem fylden. Ved
flotering viste fylden sig også at inde-
holde trækul, keramik (x677) og to bron-
zefragmenter, muligvis af en nål (x613).

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x112, x113 og x554.
Trækul (XXX).

Antropologisk materiale
X676, x794, x799. Samlet mængde
brændte knogler ca. 627 g. Der er hoved-
sageligt tale om brændte, ukarakteristiske
knoglefragmenter, som ikke sikkert kan
erkendes som hverken menneske- eller
dyreknogler. X676 omfatter dog adskil-
lige brændte knoglefragmenter, bl.a. flere
kraftige ribbens- og rørknoglefragmenter.
Fra menneske stammer distal, sammen-
vokset epifyse fra lægben (fibula), frag-
ment af overkæbe (maxilla) med alveole,
venstre øjenbue (os frontale; orbita),
kraftige ribbensfragmenter og flere frag-
menterede ledflader fra rørknogler og
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hvirvler. Knoglerne stammer sandsynlig-
vis fra en voksen kvinde. Fra dyr stam-
mer fem ribbensfragmenter.

Køn og alder
Ud fra knoglerne synes der at være tale
om en voksen kvinde.

Gravgavernes placering
De to bronzefragmenter (x613) fremkom
ved flotering af urnefylden.

Gravgaver
X613: bronzefragmenter, nål? Dateret til
bronzealder.

Øvrige fund
X552: keramik, fra urnen, dateret til
bronzealder.

X553: keramik, fra urnen, dateret til
bronzealder.
X676: knoglefragmenter fra dyr.
X677: keramik, dateret til oldtid.
X800: keramik, dateret til bronzealder;
det er muligt, at keramikken stammer fra
urnen.

HJ i profil fra øst. Foto: Michael Lundø Jacobsen.

AOT-værdi
1

Urne
Enleddet kar, Jensens type A (A1-
4), x551, dateret til bronzealderens
periode VI.

Gravtype
Urnebrandgrube.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra
dateringen af urnen.
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Fragmenter af bronzenål(?) x613.
Foto: Jørgen Nielsen.

Urne x551. Foto: Jørgen Nielsen.

Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellembrunt, orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
7. Sorte nuancer (gråsort, brunsort, sort)
8. Brændt knogle
9. Trækul
14. Muld
15. Undergrund
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Fragment af bronzenål(?) x609.
Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
Ovalt fyldskifte, sydvest-nordøst-orien-
teret, 70 x 90 cm. Anlægget blev snittet
øst-vest, profilet set fra syd, men ikke
tegnet, da fylden var helt omrodet og op-
blandet med muldjord. Under udgrav-
ningen fremkom løse skår (x128), som
tolkes som resterne af selve urnen.

Fyld
Under udgravningen blev der observeret
brændt knogle i fylden. Ved floteringen
viste fylden sig at indeholde trækul,
brændt knogle, keramik (x716 og x744)
og et bronzefragment (x609).

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x125, x126 og x127.
Trækul (i gennemsnit ca. XX).

Antropologisk materiale
X655, x715 og x743. Samlet mængde
brændte knogler ca. 12 g. Der er tale om
brændte, ukarakteristiske knoglefrag-
menter, som ikke sikkert kan erkendes
som hverken menneske- eller dyreknog-
ler.

Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde, og gravgaverne
giver heller ingen indikation af kønnet.

Gravgavernes placering
Ved floteringen af gravfylden fremkom et
bronzefragment, muligvis af en nål
(x609).

Gravgaver
X609: bronzefragment, nål? Dateret til
bronzealder.
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Øvrige fund
X716: keramik, dateret til bronzealder.
X744: keramik, dateret til oldtid.

AOT-værdi
1

Urne
Urnen var kun bevaret i form af løse skår,
x128. Ud fra disse er det muligt at fastslå,
at der er tale om et enleddet forrådskar af
Jensens type A2, dateret til bronzealde-
rens periode VI. Da der er bevaret rand-
skår, er det sandsynligt, at skaderne på
urnen skyldes muldafrømningen.

Gravtype
Da graven er meget forstyrret, er det ikke
muligt med sikkerhed at typebestemme
den. Det synes dog mest sandsynligt, at
der er tale om en urnebrandgrube, ho-
vedsageligt ud fra størrelsen på anlægget.
Vurderingen af anlæggets størrelse er qua
de omfattende forstyrrelser behæftet med
visse usikkerheder.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra urnen.

HK i fladen fra øst. 
Foto: Michael Lundø Jacobsen.

Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
9. Trækul
14. Muld
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Form mv.
Diffust afgrænset, omtrent cirkulært
anlæg med en diameter på ca. 50 cm.
Nedgravningen var ca. 30 cm dyb med
lodrette sider og flad bund. I fladen af an-
lægget sås randen af en urne.

Fyld
Under udgravningen blev der både regi-
streret trækul og brændt knogle i fylden
omkring urnen. Ved flotering viste fylden
sig desuden at indeholde keramik (x710,
x735, x785 og x812) og et bronzefrag-
ment (x834). Fylden i urnen kan inddeles
i to lag. Øverst et ca. 12 cm tykt lag af
brunt til mørkebrunt, meget let leret sand
med en stigende mængde af brændte
knogler. Herunder et lag med fyld som i
det overliggende lag, men dog med en
øget mængde af brændte knogler. Flote-
ringen af urnefylden viste, at denne inde-
holdt trækul, brændte knogler, et korn
(x536) og tre bronzefragmenter (x836).
Den jord, der blev fjernet med maskinen
omkring bronzespiralen (x53), blev taget
fra til soldning. En del af denne jord var
muldjord. Resultatet af soldningen blev
enkelte stykker sortgods, keramik, et
stykke glaseret keramik og enkelte flint-
afslag. Ingen af fundene blev hjemtaget.

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x160, x161, x162,
x170, x179, x180, x536 og x537. Trækul (i
gennemsnit XX) og et korn (x536).

Antropologisk materiale
X675, x702, x709, x734, x784, x803, x811
og x821. Samlet mængde brændte knogler
ca. 670 g. Der er hovedsageligt tale om
brændte, ukarakteristiske knoglefrag-
menter, som ikke sikkert kan erkendes
som hverken menneske- eller dyreknog-
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ler. X702 omfatter dog også fragmenter af
bl.a. ribben, kranie- og rørknogler. Fra
menneske stammer dele af overkæben
med alveoler (maxilla), fragmenter af
tå/fingerknogler og flere kraftige krani-
efragmenter, som formentlig stammer fra
menneske. Fra dyr stammer overarmsdi-
afyse (humerus) fra fugl. Fra x709 stam-
mer en sammenvokset epifyse fra
mellemhånds-/mellemfodsben (metacar-
pal/metatarsal) fra menneske. Fra x811
stammer to distale falanger af dyr.

Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Ca. 35 cm sydvest for anlæg HT frem-
kom en bronzespiral under muldafrøm-

ningen (x53). Spiralen stammer antagelig
fra anlægget og er ført væk fra dette ved
muldafrømningen. Under floteringen af
fylden omkring urnen fremkom et bron-
zefragment (x834), og under floteringen
af urnefylden fremkom tre bronzefrag-
menter (x836) og et korn (x536). De fire
bronzefragmenter stammer muligvis fra
en bronzespiral som x35, men det er ikke
muligt at afgøre med sikkerhed.

Gravgaver
X53: hoved af bronzenål med bøjet stilk
og spiraloprullet hoved, dateret til bron-
zealderens periode V-VI
X536: et korn, fra floteringen.
X811: knoglefragmenter fra dyr.
X834: et bronzefragment, muligvis fra en
bronzenål? Dateret til bronzealder.
X836: tre bronzefragmenter, formentlig
fra samme bronzenål eller –ring. Dateret
til bronzealder.

Øvrige fund
X152: keramik, dateret til bronzealder.
X153: keramik, dateret til bronzealder.
X157: keramik, dateret til bronzealder.
X158: keramik, dateret til bronzealder.
X159: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.
X168: keramik, dateret til bronzealder.
X171: keramik, dateret til bronzealder.
X172: keramik, dateret til oldtid.
X175: flintafslag, dateret til oldtid.
X176: flintskraber, atypisk, dateret til
oldtid.
X177: keramik, dateret til bronzealder.
X710: keramik, dateret til bronzealder.
X735: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.
X785: keramik, dateret til oldtid.
X812: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.

HT i snit fra nordøst. 
Foto: Anette Kjærulf Andersen.
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AOT-værdi
2

Urne
Etleddet forrådskar af Jensens type A1,
x151, dateret til bronzealderens periode
VI. Randskårene x174 og x534 tilhører
urnen.

Gravtype
Urnebrandgrube.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra date-
ringen af urnen.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
8. Brændt knogle
9. Trækul
13. Recente forstyrrelser (dyregange,
nedsivninger o.l.)
14. Muld
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Bronzefragment x834.
Foto: Jørgen Nielsen.

Urne x151. Foto: Jørgen Nielsen.

Skraber x176. 
Foto: Asger Kjærgaard.

Fragment af bronzenål x53.
Foto: Jørgen Nielsen.

Bronzefragmenter x836.
Foto: Jørgen Nielsen.
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HZ i snit fra øst. 
Foto: Michael Lundø Jacobsen.
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Form mv.
Ovalt anlæg, nord-syd-orienteret, 53 x 75
cm. I nedgravningen var anlægget kun
synligt via nedsivning samt dyregange.

Fyld
Under udgravningen blev der ikke obser-
veret brændte knogler. Ved flotering viste
fylden sig også kun at indeholde trækul.

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x101. Trækul (XXX).

Antropologisk materiale
Anlægget indeholdt ingen brændte knog-
ler.

Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Øvrige fund
X100: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.

AOT-værdi
0

Gravtype
Da der hverken under udgravningen eller
ved den efterfølgende flotering fremkom
brændte knogler, er det usikkert, hvor-
vidt anlægget skal opfattes som en brand-
grav. Definitorisk benævnes anlægget
trækulsplet (jf. bogens tekstdel for en ud-
dybning). At der kan være tale om en helt
nedslidt brandpletgrav, understøttes af
den store mængde trækul, formen og be-
liggenheden i brandgravsfeltet. 
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Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
yngre bronzealder ud fra den generelle
datering af gravpladsen.

Fyldbeskrivelse
5. Lyse brune nuancer (lyst brunt, gul-
brunt)
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
7. Sorte nuancer (gråsort, brunsort, sort)
9. Trækul
15. Undergrund
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Form mv.
Meget diffust afgrænset, let ovalt anlæg,
nord-syd-orienteret, 110 x 145 cm. Ned-
gravningen var ca. 38 cm dyb med let
skrånende sider og let afrundet bund.
Urnen stod ca. 22 cm under overfladen,
ca. midt i nedgravningen.

Fyld
Fylden omkring urnen viste sig ved flote-
ring at indeholde både trækul, brændte
knogler, keramik (x643, x658 og x833), et
fund af draphavre (x84) samt forkullede
rødder og frø (x123).
Fylden i urnen kan inddeles i to lag.
Øverst et ca. 7 cm tykt lag af brunt til
mørkebrunt, meget let leret sand med en-
kelte småsten og enkelte pletter af brunt
sand og en stigende mængde af brændte
knogler. Herunder et lag med fyld som
det overliggende lag, men nu med en øget
mængde af brændte knogler. Ved flote-
ring viste fylden sig også at indeholde
trækul, keramik (x688 og x729) og bron-
zefragmenter (x615).

Makrofossiler og vedbestemmelser
Fra floteringsprøve x80, x82, x83, x84,
x120, x121, x123, x526 og x527. Trækul (i
gennemsnit ca. XXX), et fund af drap-
havre (x84) samt forkullede rødder og frø
(x123). Vedanalyser har påvist, at gravens
brændsel næsten udelukkende har bestået
af eg. Desuden fremkom en smule hassel.

Antropologisk materiale
X641, x642, x657, x687, x728, x820, x826,
x831 og x832. Samlet mængde brændte
knogler ca. 288 g. Der er hovedsageligt
tale om brændte, ukarakteristiske knogle-
fragmenter, som ikke sikkert kan erken-
des som hverken menneske- eller
dyreknogler. X687 omfatter dog adskil-
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lige brændte knoglefragmenter, bl.a. rør-
knogler, hvirvler og kranium. Fra menne-
ske stammer kraftige kraniefragmenter.

Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde og gravgaverne
giver heller ingen indikationer af kønnet.

Gravgavernes placering
Fra floteringen af fylden omkring urnen
stammer makrofossiler (x84 og x123). Fra
floteringen af urnefylden stammer bron-
zefragmenter (x615).

Gravgaver
X84: draphavre, fra floteringen
X123: forkullede rødder og fem frø, fra
floteringen
X615: bronzefragmenter, nål? Fra flote-
ringen, dateret til bronzealder

Øvrige fund
X643: keramik, dateret til oldtid
X658: keramik, dateret til oldtid
X688: keramik, dateret til oldtid
X729: keramik, dateret til oldtid
X833: keramik, dateret til oldtid

AOT-værdi
1

Urne
Enleddet forrådskar af Jensens type A
(evt. A3), x525, dateret til bronzealderens
periode VI.
Urnens rand var ikke bevaret. Der er ikke
tale om et nyt brud, og bruddet er ikke
forårsaget af muldafrømningen.

Gravtype
Urnebrandgrube.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra date-
ringen af urnen.

Ja i snit fra syd. Foto: Lone Bach Nielsen.
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Fyldbeskrivelse
2. Mørke gule nuancer (gult, grågult,
brungult, orangegult, rødgult)
5. Lyse brune nuancer (lyst brunt, gul-
brunt)
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
9. Trækul
14. Muld
15. Undergrund
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Urne x525. Foto: Jørgen Nielsen.

Fragmenter af bronzenål(?) x615. Foto: Jørgen Nielsen.
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Grav JB (øverst) og JZ i snit fra syd. 
Foto: Michael Lundø Jacobsen.

Form mv.
Lettere irregulært anlæg, nord-syd-orien-
teret, 65 x 70 cm. Nedgravningen var ca.
10 cm dyb med næsten lodrette sider og
en flad bund. I fladen af anlægget sås
kanten af urnen. Anlægget er gravet ned i
en ældre grav, anlæg JZ.

Fyld
Da det ikke var muligt at adskille fylden
fra anlæg JB og JZ, er det ikke muligt at
afgøre, om der var trækul og knogle i fyl-
den omkring urnen i anlæg JB. Udgrave-
ren har ikke under udgravningen
observeret fund af brændt knogle uden
for urnen i anlæg JB og tolker anlægget
som en urnegrav. Det er dermed mest
sandsynligt, at de brændte knogler og
trækullet stammer fra anlæg JZ. Fylden i
urnen bestod af brunt, meget let leret
sand med en tiltagende mængde brændt
knogle ned gennem fylden.

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x66, x67. Trækul (i
gennemsnit ca. XXX). Kan tilhøre såvel
anlæg JB som JZ.
Fra floteringsprøve x577 trækul (X).
Stammer fra urnen og er dermed med
sikkerhed fra anlæg JB.

Antropologisk materiale
X632, x664 og x719. Samlet mængde
brændte knogler ca. 100 g (fra urnen).
Der er tale om brændte, ukarakteristiske
knoglefragmenter, som ikke sikkert kan
erkendes som hverken menneske- eller
dyreknogler.
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Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Fossilet x665 stammer fra floteringen af
fylden fra anlæg JB eller JZ. 

Gravgaver
X665: fossil, et vættelys. Det er ikke mu-
ligt at afgøre, om fossilet stammer fra
anlæg JB eller JZ. Det er heller ikke mu-
ligt med sikkerhed at fastslå, om fossilet
bevidst er nedlagt som en gravgave eller
er tilfældigt indlejret i fylden. En diskus-
sion heraf findes i monografiens tekstdel.

AOT-værdi
0

Urne
Toleddet kar med kegleformet hals af
Jensens type E3, x575, dateret til bronze-
alderens periode VI. Hele den keglefor-
mede hals mangler, hvilket antageligt
skyldes nedpløjning. X575 er fint glattet,
og umiddelbart under afsatsen mellem
bug og hals ses to ringknopper med en
diameter på ca. 2 cm.

Gravtype
Da det ikke var muligt at holde fylden
omkring urnerne i anlæg JB og JZ adskilt,
er det heller ikke muligt med sikkerhed at
afgøre, om fylden omkring urnen i grav
JB har indeholdt trækul og brændte
knogler. Ud fra udgraverens observatio-
ner synes der at være tale om en urnegrav.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra date-
ringen af urnen.
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Fyldbeskrivelse
5. Lyse brune nuancer
(lyst brunt, gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
7. Sorte nuancer (gråsort,
brunsort, sort)
8. Brændt knogle
9. Trækul
15. Undergrund
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Urne x575. Foto: Jørgen Nielsen.

Vættelys x665. Foto: Asger Kjærgaard.
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Form mv.
Diffust afgrænset, omtrent cirkulært
anlæg med en diameter på 50 cm. Ned-
gravningen var ca. 16 cm dyb med afrun-
dede sider og afrundet bund. I fladen sås
et stykke af kanten af urnen.

Fyld
Under udgravningen blev der registreret
brændt knogle i fylden omkring urnen.
Floteringen af fylden viste, at den ud over
brændt knogle også indeholdt trækul.
Fylden i urnen bestod af brunt til mørk-
brunt, meget let leret sand med mange
brændte knogler. Floteringen af gravfyl-
den viste, at denne foruden de brændte
knogler også indeholdt trækul og kera-
mik (x686).

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x85, x87, x92 og
x574. Trækul (i gennemsnit ca. XX),
brændte knogler og keramik (x686).

Antropologisk materiale
X90, x91, x636, x685, x816 og x822. Sam-
let mængde brændte knogler ca. 222 g.
Der er hovedsageligt tale om brændte,
ukarakteristiske knoglefragmenter, som
ikke sikkert kan erkendes som hverken
menneske- eller dyreknogler. X685 om-
fatter dog adskillige brændte knoglefrag-
menter, bl.a. rørknogler, hvirvler og
ribben. Fra menneske stammer et lille
fragment af underkæbe fra den sidste
kindtand (mandibula), mindst seks
spinkle ribbensdiafyser, én næsten sam-
menvokset mellemhåndsepifyse (metacar-
pal) (ca. 15 år), én mulig ikke

1:1.500

JCJCJC

1:1.500

JC

sammenvokset mellemhåndsepifyse (me-
tacarpal) (<15 år), epifyser fra tå-/fin-
gerknogler, en lille distal ledflade fra
overarmsben (trochlea humerus) (<15 år).
Knoglerne stammer sandsynligvis fra et
ungt individ på omtrent 15 år. Fra dyr
stammer små diafysefragmenter, muligvis
fra fugl.

Køn og alder
Det er ikke muligt at kønsbestemme den
afdøde, men enkelte af knoglerne stam-
mer fra et ungt individ på omtrent 15 år.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Gravgaver
X685: små knoglefragmenter, muligvis fra
fugl.

Øvrige fund
X686: keramik, dateret til oldtid.

AOT-værdi
0

Urne
Det var ikke muligt at typebestemme
urnen, x89, da kun bunden var bevaret.
Skårene kan ikke dateres mere snævert
end til yngre bronzealder. Under udgrav-
ningen fandtes keramik (x88), som menes
at stamme fra urnen.

Gravtype
Urnebrandgrube.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
yngre bronzealder ud fra dateringen af
urnen og den generelle datering af grav-
pladsen.

JC i snit fra øst. 
Foto: Anette Kjærulf Andersen.
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Urne x89. Foto: Jørgen Nielsen.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
7. Sorte nuancer (gråsort,
brunsort, sort)
8. Brændt knogle
15. Undergrund
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Form mv.
Diffust afgrænset, ovalt anlæg, nord-syd-
orienteret, ca. 60 x 65 cm. Nedgravningen
var ca. 35 cm dyb med næsten lodrette
sider og flad bund. Under udgravningen
fremkom dele af en karbund, x106, som
tolkes som resterne af en urne. De
brændte knogler lå både under, i og uden
om karbunden. Karbunden synes ikke at
være ødelagt af pløjning. De mange sten i
fladen af anlægget tyder på, at anlægget
kan havde været stenpakket.

Fyld
Under udgravningen sås både trækul og
brændt knogle i anlægget. Også resultatet
af floteringen viste, at anlægget indeholdt
både trækul og brændt knogle foruden
keramik (x640, x789, x814 og x830).

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x102, x114, x115,
x116,x117, x118 og x119. Trækul (i gen-
nemsnit ca. XXX).

Antropologisk materiale
X105, x639, x788, x813, x815, x824, x825
og x829. Samlet mængde brændte knogler
ca. 229 g. Der er hovedsageligt tale om
brændte, ukarakteristiske knoglefrag-
menter, som ikke sikkert kan erkendes
som hverken menneske- eller dyreknog-
ler. X788 omfatter dog enkelte hvirvler
og ledflader. Fra menneske stammer en
sammenvokset distal fingerfalangepifyse
og proximal epifyse fra mellemhånds-
/mellemfodsknogle. Desuden et overkæ-
befragment (maxilla) med alveole. Fra
x105 stammer kraniefragmenter, som kan
være fra menneske.
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Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Øvrige fund
X104: keramik, dateret til oldtid.
X640: keramik, dateret til oldtid.
X789: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.
X814: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.
X830: keramik, dateret til oldtid.

AOT-værdi
0

Urne
Det var ikke muligt at typebestemme
urnen, x106, da kun dele af bunden var
bevaret. Skårene kan ikke dateres mere
snævert end til yngre bronzealder.

Gravtype
Urnebrandgrube.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
yngre bronzealder ud fra den generelle
datering af gravpladsen.

JD i snit fra øst. 
Foto: Anette Kjærulf Andersen.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
8. Brændt knogle
9. Trækul
14. Muld
15. Undergrund
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Skår fra urne x106. 
Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
Diffust afgrænset, omtrent cirkulært
anlæg, 48 x 46 cm. Nedgravningen var ca.
31 cm dyb med afrundede sider og afrun-
det bund. Urnen stod ca. 6 cm under
overfladen og midt i nedgravningen.

Fyld
Fylden omkring urnen viste sig ved flote-
ring at indeholde både trækul, brændt
knogle og et bronzefragment (x611). Fyl-
den i urnen kan inddeles i to lag. Øverst
et ca. 9 cm tykt lag af brunt til mørk-
brunt, meget let leret sand med en sti-
gende mængde af brændte knogler.
Herunder et lag med fyld som det over-
liggende lag, men nu med en øget
mængde af brændte knogler. Ved flote-
ring viste fylden sig at indeholde både
trækul, brændte knogler, bronzefragmen-
ter (x607, x610 og x835) samt ca. 5 frø
(x523).

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x138, x139, x140,
x146, x147, x523 og x524. Trækul (i gen-
nemsnit XXX) samt ca. 5 frø (x523). 

Antropologisk materiale
X671, x696, x711, x725, x766, x793, x795,
x809. Samlet mængde brændte knogler
326 g. Der er hovedsageligt tale om
brændte, ukarakteristiske knoglefrag-
menter, som ikke sikkert kan erkendes
som hverken menneske- eller dyreknog-
ler. X696 omfatter dog adskillige brændte
knoglefragmenter, bl.a. rørknogler, hvirv-
ler og kranium. Fra menneske stammer
en del af overkæben med alveoler
(maxilla), ledflade fra overarmsben
(trochlea humerus) og kraftige krani-
efragmenter. X711 omfatter enkelte kra-
nie- og hvirvelfragmenter. Fra menneske
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stammer et kranie- og overkæbefragment
med alveole (maxilla).

Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde og gravgaverne
giver heller ingen indikationer af kønnet.

Gravgavernes placering
Ved floteringen af fylden omkring urnen
fremkom et bronzefragment (x611). Ved
floteringen af urnefylden fremkom flere
bronzefragmenter (x607, x610 og x835)
samt makrofossiler (x523). 

Gravgaver
X523: ca. 5 frø, fra floteringen.
X607: bronzefragmenter, muligvis fra en
nål eller en spiral, fra floteringen, dateret
til bronzealder.

X610: bronzefragmenter, muligvis fra en
spiral, fra floteringen, dateret til bronze-
alder.
X611: bronzefragment, nål? Fra floterin-
gen, dateret til bronzealder.
X835: bronzefragmenter, muligvis fra en
spiral, fra floteringen, dateret til bronze-
alder.

Øvrige fund
X134: skiveskraber, oldtid. Skraberen er
lavet på en frostsprængt skive. Det er
ikke muligt at afgøre, om skraberen er
nedlagt som en gravgave eller er tilfældigt
indlejret i fylden. 

AOT-værdi
2

Urne
Enleddet forrådskar af Jensens type A2,
x133, dateret til bronzealderens periode
VI. 
Urnens rand var ikke bevaret, men der
synes ikke at være tale om en skade forår-
saget af muldafrømningen.

Gravtype
Urnebrandgrube

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra date-
ringen af urnen.

JE i snit fra øst. 
Foto: Anette Kjærulf Andersen.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
8. Brændt knogle
9. Trækul
14. Muld
15. Undergrund

Skiveskraber x134. 
Foto: Asger Kjærgaard.

Bronzefragmenter x610.
Foto: Jørgen Nielsen.

Bronzefragmenter x835. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Bronzefragmenter x607. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Fragment af bronzenål(?) x611. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Urne x133. 
Foto: Jørgen Nielsen.
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JF i snit fra syd. Foto: Anne Brill.
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Form mv.
Velafgrænset, omtrent cirkulært anlæg, 28
x 27 cm. Nedgravningen var ca. 7 cm dyb
med næsten lige sider og afrundet bund.
Anlægget indeholdt ingen urne.

Fyld
Under udgravningen fremkom mange
brændte knogler, men der blev ikke ob-
serveret nogen sortsodning eller noget
trækul i anlægget. Resultatet af floterin-
gen viste dog, at der har været en smule
trækul i anlægget (X) foruden de brændte
knogler.

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x163. Trækul (X).

Antropologisk materiale
X156, x164 og x779. Samlet mængde
brændte knogler ca. 230 g. Der er hoved-
sageligt tale om brændte, ukarakteristiske
knoglefragmenter, som ikke sikkert kan
erkendes som hverken menneske- eller
dyreknogler. Dog synes enkelte knogler
at kunne stamme fra menneske (x164) og
flere synes at være fra dyr (x164).

Køn og alder
Det er ikke muligt at hverken køns- eller
aldersbestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

AOT-værdi
0

Gravtype
På baggrund af den meget ringe mængde
trækul, de forholdsvis mange knogler og
fraværet af en urne, eller resterne af en,
tolkes anlægget som en benhob.
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Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
yngre bronzealder, ud fra den generelle
datering af gravpladsen.

Fyldbeskrivelse
5. Lyse brune nuancer (lyst brunt, gul-
brunt)
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
8. Brændt knogle
14. Muld
15. Undergrund
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Form mv.
Velafgrænset, ovalt anlæg, nord-syd-ori-
enteret, 70 x 56 cm. Nedgravningen var
ca. 18 cm dyb med næsten lodrette sider
og næsten flad bund. Ca. midt i anlægget
sås toppen af en urne.

Fyld
Under udgravningen fandtes både trækul
og brændte knogler. Ved soldning viste
fylden omkring urnen sig at indeholde
både trækul, brændte knogler, et flintaf-
slag (x625), et jernfragment (x626) og et
ornamenteret skår (x652). Fylden i urnen
kan inddeles i to lag. Øverst et ca. 6 cm
tykt lag af brunt til mørkbrunt, meget let
leret sand med en tiltagende mængde
brændte knogler. Herunder et lag med
fyld som i det overliggende lag, men nu
med en øget mængde af brændte knogler.
Resultatet af floteringen viste, at urnefyl-
den indeholdt både trækul, brændte
knogler, bronzefragmenter (x608 og
x617) samt et fragment af en bennål
(x618).

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x150, x178, x183,
x187, x560 og x561. Trækul (i gennemsnit
ca. XXX).

Antropologisk materiale
X188, x624, x638, x651, x660, x668 og
x742. Samlet mængde brændte knogler
ca. 990 g. Der er hovedsageligt tale om
brændte, ukarakteristiske knoglefrag-
menter, som ikke sikkert kan erkendes
som hverken menneske- eller dyreknog-
ler. X683 omfatter dog adskillige brændte
knoglefragmenter, bl.a. epifyser fra
tå/fingerknogler, rørknogle-, ribbens- og
kraniefragmenter. Fra menneske stammer
dele af baghovedet (os occipitalis), to
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fragmenter af en proximal ledflade fra
overarmen (caput humerus), distal lateral
condyle fra lårben (metacarpal) og mel-
lemfodsben (metatarsal). Glenoidalflade
til skulderblad (scapula glenoidalis), sam-
menvokset proximalt spoleben (caput ra-
dius). Alle knogler fra et subadult til
voksent individ (>15-18 år). Condyle-
fragment fra underkæbe (mandibula; pro-
cessus condylaris), del af overkæbe med
alveoler (maxilla) og halvmåneformet
håndrodsben (os lunatum). Disse frag-
menter stammer sandsynligvis fra et vok-
sent individ. Fra dyr stammer tre ribben
fra et lille dyr (?).

Køn og alder
Det er ikke muligt at kønsbestemme den
afdøde, men enkelte af knoglerne stammer
fra et individ, der er ældre end 15-18 år.

Gravgavernes placering
Under udgravningen af urnen fandtes i
øverste lag bronzefragmenter af sandsyn-
ligvis to forskellige bronzenåle (x558 og
x559). Ved floteringen fremkom et jern-
fragment (x626), bronzefragmenter
(x617), et bronzefragment af en nål(?)
(x608) og et fragment af en bennål (x618).

Gravgaver
X558: bronzefragment, nål. Dateret til
bronzealder.
X559: bronzefragment, nål. Dateret til
bronzealder.
X608: bronzefragment, nål (antagelig del
af enten x558 eller x559)? Dateret til
bronzealder.
X617: bronzefragmenter, det ene mulig-
vis dele af en nål (antagelig del af enten
x558 eller x559)? Dateret til bronzealder.
X618: bennål, fragment, dateret til oldtid.
X626: jernfragment, dateret til yngre
bronzealder eller jernalder.
X683: knoglefragmenter fra et lille dyr.

Øvrige fund
X625: flintafslag, dateret til oldtid.

AOT-værdi
3

Urne
Enleddet forrådskar af Jensens type A
(A1-4), x557, dateret til bronzealderens
periode VI. Randen på karret mangler,
hvilket sandsynligvis skyldes muldafrøm-
ningen. Skåret x189 er fra urnens østside.
Ornamenteret keramik, x652, stammer
antageligt fra urnen.

Gravtype
Urnebrandgrube.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra date-
ringen af urnen.

JG i snit fra syd. Foto: Anne Brill.
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Fyldbeskrivelse
5. Lyse brune nuancer (lyst brunt,
gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer (brunt, mel-
lembrunt, orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
9. Trækul
14. Muld
15. Undergrund
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Fragment af bronzenål x558. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Fragment af bronzenål x559. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Fragment af bronzenål(?) x608. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Bronzefragmenter x617.
Foto: Jørgen Nielsen.

Fragment af bennål x618.
Foto: Jørgen Nielsen.

Jernfragment x626.
Foto: Jørgen Nielsen.

Urne x557. 
Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
Diffust afgrænset, omtrent cirkulært
anlæg, ca. 65 x 68 cm. Nedgravningen var
meget diffus og meget forstyret af dyre-
aktivitet. Ca. 15 cm dyb med let afrun-
dede sider og afrundet bund. I toppen af
anlægget sås keramik. Der var ingen
bundskår, og antallet af skår var generelt
meget lavt. På denne baggrund er opfat-
telsen, at der ikke er tale om resterne af
en urne, men derimod mere eller mindre
tilfældigt indlejrede skår.

Fyld
Ved flotering viste fylden sig at indeholde
både lidt trækul, brændte knogler, kera-
mik (x635 og x650) samt et korn, for-
mentlig af nøgenbyg (x197).

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x196 og x197. Trækul
(i gennemsnit ca. XX) og et korn, for-
mentlig af nøgenbyg (x197).

Antropologisk materiale
X598, x634 og x649. Samlet mængde
brændte knogler ca. 73 g. Der er tale om
brændte, ukarakteristiske knoglefrag-
menter, som ikke sikkert kan erkendes
som hverken menneske- eller dyreknog-
ler. Et enkelt knoglefragment har spor af
grøn bronzepatina.

Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde, og gravgaverne
giver heller ingen indikationer af kønnet.

Gravgavernes placering
Under udgravningen fandtes fire frag-
menter af bronzeringe (x181, x182, x192
og x212). En kæde af bronze og jern blev
optaget i præparat (x200). Fra floteringen
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af gravfylden stammer et korn, forment-
lig af nøgenbyg (x197).

Gravgaver
X181: bronzering, fragment af (samme
type som x182). Dateret til bronzealder.
X182: bronzering, fragment af (samme
type som x181). Dateret til bronzealder.
X192: bronzering, fragment af (samme
type som x212). Dateret til bronzealder.
X197: korn, formentlig af nøgenbyg, fra
floteringen.
X200: kæde af bronze og jern. Dateret til
overgangen mellem bronze- og jernalder.
X212: bronzering, fragment af (samme
type som x192). Dateret til bronzealder

Øvrige fund
X191: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.
X201: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.
X635: keramik, dateret til oldtid.
X650: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.

AOT-værdi
2

Gravtype
Da anlægget var meget forstyrret, er det
vanskeligt med sikkerhed at afgøre, hvil-
ken type grav der er tale om. Fraværet af
en urne taler for, at der er tale om en
brandplet.

Datering
Der er ikke fundet direkte paralleller til
bronze-/jernkæden, x200. De nærmeste
paralleller dateres til yngre bronzealder
eller tidlig førromersk jernalder. Ringene
x181, 182, 192 og 212 synes at have en til-
svarende dateringsramme, dog med en
tendens til at pege mod slutningen af
bronzealderen. Ud fra den generelle date-
ring af gravpladsen er det dog sandsyn-
ligt, at graven nærmere skal dateres til
yngre bronzealder.

JH i snit fra vest. 
Foto: Anette Kjærulf Andersen.



241

Fragment af bronzering x212. 
Foto: Jørgen Nielsen.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer (brunt, mel-
lembrunt, orangebrunt, gråbrunt, rød-
brunt, sortbrunt)
8. Brændt knogle
14. Muld
15. Undergrund Fragment af bronzering x181.

Foto: Jørgen Nielsen.

Fragment af bronzering x182.
Foto: Jørgen Nielsen.

Fragment af bronzering x192. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Kæde af bronze og jern x200. Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
Ovalt anlæg, sydøst-nordvest-orienteret,
95 x 40 cm (nordvestlige halvdel fjernet
under forundersøgelsen). Nedgravningen
var ca. 25 cm dyb med en irregulær form
(nærmest skrånende sider og en flad til let
afrundet bund). Anlægget indeholdt
ingen urne.

Fyld
Under udgravningen blev der både er-
kendt trækul og brændt knogle. Floterin-
gen af fylden viste samme resultat, dog
fremkom også et stykke draphavre
(x129).

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x129, x136, x137,
x144, x145 og x149. Trækul (i gennemsnit
ca. XXX).

Antropologisk materiale
X659, x703, x705, x712, x762, x787 og
x792. Samlet mængde brændte knogler
ca. 632 g. Der er hovedsageligt tale om
brændte, ukarakteristiske knoglefrag-
menter, som ikke sikkert kan erkendes
som hverken menneske- eller dyreknog-
ler. Af menneskeknogler stammer fra
x703 et bækkenfragment (pelvis). Fra
x705 stammer bl.a tynde kraniefragmen-
ter, ribbensfragmenter og flere ledflader
fra hvirvler. Fra menneske stammer en
knogle fra anden halsvirvel (dens axis),
ribbenfragmenter, et større fragment fra
bækken (pelvis)(?), et lille condylefrag-
ment fra underkæbe (mandibula; proces-
sus condylaris) og én sammenvokset
epifyse fra tå-/fingerknogle. Fra dyr
stammer mulige ribben.

1:1.500
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Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde og gravgaverne
giver heller ingen indikation af kønnet.

Gravgavernes placering
Under udgravningen fremkom 22 cm
under gravens topniveau, let forskudt
mod nordvest i den mørke fyld, en del af
en skivehovednål med bøjet stilk (x135).
Yderligere et stykke af nålen fremkom ef-
terfølgende. Nålen synes at være placeret
i den nordlige del af fylden. Ved yderli-
gere tømning fremkom i den østlige del
ligeledes 22 cm under gravens topniveau
en nål med et lille skiveformet hoved
(x143).

Gravgaver
X129: draphavre, fra floteringen.
X135: skivehovednål med bøjet stilk, date-
ret til bronzealderens periode V eller VI.
X143: bronzenål med lille skiveformet
hoved, dateret til bronzealderens periode
Vi.
X705: knoglefragmenter fra dyr.

AOT-værdi
1

Gravtype
Brandpletgrav.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra date-
ringen af bronzenålen med lille skivefor-
met hoved.

JK i snit fra vest. Foto: Lone Bach Nielsen
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
7. Sorte nuancer (gråsort, brunsort, sort)
8. Brændt knogle
9. Trækul
15. Undergrund
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Bronzenål x135 set fra tre sider.
Foto: Jørgen Nielsen. 
Foto: bearbejdet af Allan Larsen.
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Bronzenål x143. Foto: Jørgen Nielsen.

Bronzenål x135. Detailfoto af or-
namentale detaljer. 
Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
Lettere irregulært anlæg, nord-syd-orien-
teret, 65 x 70 cm. Nedgravningen var ca.
30 cm dyb med næsten lodrette sider og
flad bund. I toppen af anlægget er nedsat
en yngre grav, anlæg JB. Ca. 16 cm under
overfladen fremkom randen af urnen.

Fyld
Da det ikke var muligt at adskille fylden
fra anlæg JB og JZ, er det ikke muligt at
afgøre, om der var trækul og knogle i fyl-
den omkring urnen i anlæg JB. Udgrave-
ren har ikke under udgravningen
observeret fund af brændt knogle uden-
for urnen i anlæg JB og tolker anlægget
som en urnegrav. Det er dermed mest
sandsynligt, at de brændte knogler og
trækullet stammer fra anlæg JZ. Fylden i
urnen bestod af brunt til mørkbrunt,
meget let leret sand med en enkelt plet af
lyst brunt sand og med en tiltagende
mængde af brændt knogle ned gennem
fylden. Resultatet af floteringen viste, at
urnefylden indeholdt trækul, brændte
knogler, to bronzefragmenter (x612) og
mindre end fem frø (x522).

Makrofossiler: 
Fra floteringsprøve x66 og x67. Trækul (i
gennemsnit ca. XXX). Kan tilhøre såvel
anlæg JB som JZ. 
Fra floteringsprøve x522. Trækul (X) og
mindre end fem frø (x522). Stammer fra
urnen og er dermed med sikkerhed fra
anlæg JZ.

Antropologisk materiale 
X632, x664 og x692. Samlet mængde
brændte knogler ca. 330 g (fra urnen).
Der er hovedsageligt tale om brændte,
ukarakteristiske knoglefragmenter. Fra
menneske kan stamme kraftigt fragmen-
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terede knogler af mellemhånds-/mellem-
fodsepifyse (metacarpal/metatarsal), tå-
/fingerfalang, del af distal ledflade
(trochlea) fra overarm (humerus) eller
lårben (femur).

Køn og alder
Det er ikke muligt at hverken køns- eller
aldersbestemme den afdøde og gravga-
verne giver ingen indikation af kønnet.

Gravgavernes placering 
Fragmentet af bronzenålen (x521) stod
skråt ned gennem midten af urnen. Ved
floteringen fremkom to bronzefragmen-
ter (x612), som stammer fra bronzenålen
x521, samt mindre end fem frø (x522).
Fossilet x665 stammer fra floteringen af
fylden fra anlæg JB eller JZ. 

Gravgaver
X521: bronzenål, fragment af, dateret til
bronzealderens periode VI.
X522: mindre end fem frø, fra floterin-
gen.
X612: to bronzefragmenter, som stammer
fra fragmentet af bronzenålen x521, date-
ret til bronzealderens periode VI.
X665: fossil, et vættelys. Det er ikke mu-
ligt at afgøre, om fossilet stammer fra
anlæg JB eller JZ. Det er heller ikke mu-
ligt med sikkerhed at fastslå, om fossilet
bevidst er nedlagt som en gravgave eller
er tilfældigt indlejret i fylden. En diskus-
sion heraf findes i monografiens tekstdel.

AOT-værdi
1

Urne
Enleddet forrådskar af Jensens type A1,
x520, dateret til bronzealderens periode
VI. Hele urnen var bevaret.

Gravtype
Urnebrandgrube.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra date-
ringen af urnen og bronzenålen.

JZ i snit fra syd. 
Foto: Michael Lundø Jacobsen.



Bronzenål x521. Foto: Jørgen Nielsen.

Fyldbeskrivelse
5. Lyse brune nuancer (lyst brunt, gul-
brunt)
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
7. Sorte nuancer (gråsort, brunsort, sort)
8. Brændt knogle
9. Trækul
15. Undergrund
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Urne x520. Foto: Jørgen Nielsen.

Vættelys x665. Foto: Asger Kjærgaard.
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KF i snit fra syd.
Foto: Anette Kjærulf Andersen.

1 : 20

N

Niv. 1

152

153

155

152

151

13+ +

Form mv.
Diffust afgrænset, omtrent cirkulært
anlæg med en diameter på ca. 25 cm. I
profilet sås anlægget kun i få millimeters
dybde, og profilet blev derfor ikke teg-
net. Anlægget indholdt ingen urne.

Fyld
Under udgravningen blev der registreret
brændt knogle, men intet trækul. Resul-
tatet af floteringen viste dog, at der var
lidt trækul (X) i anlægget foruden de
brændte knogler.

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x217, x218 og x219.
Trækul (X).

Antropologisk materiale 
X704, x737 og x775. Samlet mængde
brændte knogler ca. 55 g. Der er tale om
brændte, ukarakteristiske knoglefrag-
menter, som ikke sikkert kan erkendes
som hverken menneske- eller dyreknog-
ler.

1:1.500

KFKFKF

1:1.500

KF

Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Øvrige fund
X221: flintafslag, dateret til oldtid.

AOT-værdi
0

Gravtype 
Da kun den absolutte bund af anlægget
var bevaret, er det ikke muligt med sik-
kerhed at typebestemme anlægget. Ud fra
den meget lille mængde trækul, de
brændte knogler og fraværet af en urne
eller resterne af en, tolkes anlægget som
en benhob.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
yngre bronzealder ud fra den generelle
datering af gravpladsen.

Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
8. Brændt knogle
13. Recente forstyrrelser (dyregange,
nedsivninger o.l.)
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KG i snit fra syd. 
Foto: Anette Kjærulf Andersen.
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Form mv.
Diffust afgrænset, omtrent cirkulært
anlæg med en diameter på ca. 35 cm.
Nedgravningen var ca. 15 cm dyb med
tilnærmelsesvist afrundede sider og af-
rundet bund. Anlægget var kraftigt for-
styrret af bioturbation. Anlægget
indeholdt ingen urne.

Fyld
Under udgravningen fremkom mange
brændte knogler, hovedsageligt i toppen
af nedgravningen, men der blev ikke ob-
serveret trækul. Resultatet af floteringen
viste dog, at der var en smule trækul i an-
lægget (X) foruden brændte knogler.
Endvidere fremkom et stort frø af ærte-
blomst (x206) og keramik (x206). Fylden
bestod af et øvre lag af brunt, muldet og
sandet ler med en koncentration af
brændte knogler og et nedre lag af muld-
blandet undergrund med en del bioturba-
tion.

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x206, x207 og x211.
Trækul (X) og et stort frø af ærteblomst
(x206).

Antropologisk materiale 
X627, x628 og x633. Samlet mængde
brændte knogler ca. 500 g. Der er hoved-
sageligt tale om brændte, ukarakteristiske
knoglefragmenter, som ikke sikkert kan
erkendes som hverken menneske- eller
dyreknogler. X627 omfatter dog knogler
fra menneske i form af et sammenvokset
ledhoved fra lårben (caput femoris) fra et
individ ældre end 15 år, et proximalt di-
afysefragment fra skinneben (tibia) og en
knogle fra anden halshvirvel (dens axis).
X628 omfatter også menneskeknogler i
form af korsben (sacrum) og en ledflade
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fra distal overarmscondyle (trochlea hu-
merus) foruden større kraniefragmenter,
som kan stamme fra menneske.

Køn og alder
Ud fra knoglerne er det ikke muligt at
kønsbestemme den afdøde. Men ud fra
tilstedeværelsen af et sammenvokset led-

hoved fra lårben (caput femur) er det mu-
ligt at aldersbestemme individet til at
være ældre end 15 år.

Gravgavernes placering 
Der er tale om et makrofossil, x206,
fremkommet ved flotering.

Gravgaver
X206: ærteblomstfrø, fra floteringen.

Øvrige fund
X629: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.

AOT-værdi
0

Gravtype
Tilstedeværelsen af keramik kan tyde på,
at der er tale om en brandpletgrav. Da der
kun er fundet ét meget lille stykke kera-
mik, er det muligt, at dette er tilført an-
lægget gennem en af de mange
dyregange. Ud fra den meget ringe
mængde trækul, de forholdsvis mange
knogler og fraværet af en urne tolkes an-
lægget som en benhob. 

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
yngre bronzealder ud fra den generelle
datering af gravpladsen.

Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
14. Muld
15. Undergrund
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KH i snit fra nordøst. Mod nordvest (til højre
i billedet) ses en mindre stenpakning, anlæg
SU. Foto: Anne Brill. 
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Form mv.
Meget diffust afgrænset, aflangt anlæg,
nordvest-sydøst-orienteret, ca. 134 x 50
cm. Nedgravningen var ca. 28 cm dyb
med en meget diffus form på grund af
forstyrrelser og bioturbation. Siderne var
tilnærmelsesvis afrundede og bunden
flad. Anlægget indeholdt ingen urne.

Fyld
Under udgravningen blev der fundet
både trækul og brændte knogler, og det
samme resultat viser floteringen. Fylden i
anlægget var meget forstyrret af biotur-
bation, og det er stort set kun den cen-
trale, indstiplede del, der kan opfattes
som uforstyrret gravfyld. En pakning af
håndstore sten, hvoraf flere var sodsvær-
tede,  ses i den nordvestlige del af anlæg
KH. Stenpakningen udgør et selvstæn-
digt anlæg og er stratigrafisk yngre end
grav KH. Om stenene kan hidrøre fra ak-
tiviteter tilknyttet gravlæggelsen, kan
ikke afgøres.

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x213, x227, x228,
x229, x240, x241, x242 og x243. Trækul (i
gennemsnit XXX).

Antropologisk materiale 
X223, x708, x721, x722, x724, x732, x756,
x761 og x783. Samlet mængde brændt
knogle ca. 142 g. Der er hovedsageligt
tale om brændte, ukarakteristiske knogle-
fragmenter, som ikke sikkert kan erken-
des som hverken menneske- eller
dyreknogler. X223 omfatter dog bl.a. fem
tynde kraniefragmenter, et ribbensfrag-
ment og enkelte diafysefragmenter og en
endnu ikke sammenvokset epifyse, som
med al sandsynlighed stammer fra et
mindre barn på 1-3 år.
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Køn og alder 
Ud fra knoglerne er det ikke muligt at
kønsbestemme den afdøde, men enkelte
knogler stammer med al sandsynlighed
fra et mindre barn i 1-3 års alderen.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

AOT-værdi
0

Gravtype
Da anlægget er meget forstyrret af bio-
turbation, er det ikke muligt med sikker-
hed at afgøre, hvilken type grav der er
tale om. Da der er brændte knogler i alle
lagene, synes det mest sandsynligt, at der
er tale om en brandpletgrav. Det skal dog
medgives, at koncentrationen af brændt
knogle i lag 1 kunne antyde, at der er tale
om en benhob, som blot er blevet kraftigt
forstyrret af bioturbation. 

Datering 
Graven kan ikke dateres nærmere end til
yngre bronzealder ud fra den generelle
datering af gravpladsen.

Fyldbeskrivelse
5. Lyse brune nuancer (lyst brunt, gul-
brunt)
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
8. Brændt knogle
9. Trækul
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KJ i snit fra syd.
Foto: Anette Kjærulf Andersen.

Form mv.
Diffust afgrænset anlæg med en diameter
på ca. 55 cm. Nedgravningen var ca. 43
cm dyb med lodrette sider og afrundet
bund. Anlægget indeholdt ingen urne.

Fyld
Under udgravningen viste fylden sig at
indeholde både trækul og brændte knog-
ler. De brændte knogler lå både i en
større koncentration i bunden af anlæg-
get samt spredt i toppen af anlægget. Re-
sultatet af floteringen viste ligeledes, at
anlægget indeholdt både trækul og
brændte knogler; desuden fremkom frø,
sandsynligvis af ærenpris (cf. Veronica
sp.), x232 og x235. Fylden bestod af
mørkt gråbrunt, leret sand med en del
trækulsfarvning i pletter samt brændte
knogler. Over dette lag sås centralt et
område med en nedsunket del af muldla-
get, hvori der desuden pletter af gullig
undergrund.

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x232, x233, x234,
x235, x238 og x239. Trækul (i gennemsnit
ca. XXXX) samt frø, sandsynligvis af
ærenpris (cf. Veronica sp.), x232 og x235.

Antropologisk materiale
X698, x699, x720, x749, x750 og x769.
Samlet mængde brændte knogler ca. 686
g. Der er hovedsageligt tale om brændte,
ukarakteristiske knoglefragmenter, som
ikke sikkert kan erkendes som hverken
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menneske- eller dyreknogler. X699 om-
fatter dog adskillige brændte knoglefrag-
menter, bl.a. ribbens-, rørknogle- og
kraftige kraniefragmenter. Fra menneske
stammer en fragmenteret ledflade fra
overarmshovedet (proximal caput hume-
rus) samt flere kraftige kranie- og rib-
bensfragmenter. Fra dyr stammer to
ribbensfragmenter. Fra x769 stammer
bl.a. rørknogler og hvirvler. Fra menne-
ske stammer en knogle fra anden hals-
hvirvel (dens axis).

Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der er tale om makrofossiler fremkom-
met ved flotering.

Gravgaver
X232: tre frø, sandsynligvis af ærenpris
(cf. Veronica sp.), fra floteringen.
X235: fem til ti frø, sandsynligvis af
ærenpris (cf. Veronica sp.), fra floterin-
gen.
X699: Knoglefragmenter fra dyr.

AOT-værdi
0

Gravtype
Brandplet.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
yngre bronzealder ud fra den generelle
datering af gravpladsen.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
8. Brændt knogle
9. Trækul
13. Recente forstyrrelser
(dyregange, nedsivninger
o.l.)
14. Muld
15. Undergrund
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Form mv.
Velafgrænset, omtrent cirkulært anlæg
med en diameter på ca. 90 cm. Nedgrav-
ningen var ca. 27 cm dyb med skrå sider
og en let tilspidset bund. Ca. 12 cm under
overfladen fremkom omtrent midt i an-
lægget randen af urnen (x538).

Fyld
Under udgravningen blev der fundet
brændte knogler i fylden omkring urnen.
Resultatet af floteringen viste, at fylden
både indeholdt trækul, brændte knogler
og keramik (x764). Fylden i urnen bestod
af brunt til mørkbrunt, meget let leret
sand med en stigende mængde af brændte
knogler. Ved floteringen viste fylden sig
også at indeholde trækul, keramik (x695)
og en amulet af en rovfugleklo (x653).

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x208, x209, x210,
x215, x216, x543 og x544. Trækul (i gen-
nemsnit ca. XXXX).

Antropologisk materiale
X653, x747, x748, x751, X759, x763 og
x781. Samlet mængde brændte knogler
ca. 135 g. Der er hovedsageligt tale om
brændte, ukarakteristiske knoglefrag-
menter, som ikke sikkert kan erkendes
som hverken menneske- eller dyreknog-
ler. X694 omfatter dog adskillige brændte
knoglefragmenter, bl.a. ribben og kra-
nium. Fra menneske stammer en næsten
sammenvokset mellemhånds-/mellem-
fodsepifyse (metacrapal/metatarsal) fra et
individ på mellem 10 og 15 år. Fra dyr
stammer flere ribben og rørknogler fra et
mindre dyr.
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Køn og alder
Enkelte af knoglerne stammer fra et indi-
vid mellem 10 og 15 år. Ud fra dele af toi-
letudstyr (øreske eller neglerenser), må der
være tale om en mand eller en dreng.

Gravgavernes placering
Under udgravningen af anlægget blev der
fundet et bronzefragment, muligvis fra et
armbånd (x204), et bronzefragment af en
øreske eller neglerenser (x205) og et bron-
zefragment med uvis funktion (x214). Der
blev endvidere fundet et enkelt flintafslag
(x220). Under tømningen af urnen blev der
fundet to fragmenter af en øreske eller en
neglerenser (x539), som kunne sættes sam-
men til ét stykke og som passer med det
stykke, der blev fundet under udgravningen
af anlægget (x205); disse stykker lå ca. 11
cm fra bundlaget, orienteret øst-vest. Ved
floteringen af urnefylden fremkom desuden
en amulet af en rovfugleklo (x653).

Gravgaver
X204: bronzearmbånd, fragment af
(samme stykke som x214(?), dateret til
bronzealder.
X205: bronzeøreske eller -neglerenser,
fragment af, dateret til bronzealderens
periode VI. Kan sættes sammen med
x539.
X214: bronzefragment (samme stykke
som x204?), dateret til bronzealder.
X539: bronzeøreske eller -neglerenser,
fragment af, dateret til bronzealderens
periode VI. Kan sættes sammen med
x205.
X653: amulet af rovfugleklo, udateret.
X694: knoglefragmenter fra dyr og min-
dre dyr.

Øvrige fund
X220: flintafslag, dateret til oldtid.
X695: keramik, dateret til oldtid.
X764: keramik, dateret til oldtid.

AOT-værdi
3

Urne
Enleddet kar af Jensens type A (A1 eller
2), x538, dateret til bronzealderens pe-
riode VI. Keramikken x540-542 tilhører
også urnen, og stykkerne kunne sammen-
sættes. Hele karret var således bevaret.
Bortset fra et glattet bånd under randen
er karret ornamenteret med grove, in-
dridsede streger på kryds og tværs. 

Gravtype
Urnebrandgrube.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra date-
ringen af urnen og øreskeen.

KK i snit fra vest. 
Foto: Michael Lundø Jacobsen.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
7. Sorte nuancer (gråsort,
brunsort, sort)
9. Trækul
15. Undergrund
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Urne x538. Foto: Jørgen Nielsen.
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Fragment af bronzearmbånd x204. Set fra to sider.
Foto: Jørgen Nielsen. 
Foto bearbejdet af Allan Larsen.

Fragment af bronzeøreske eller -neglerenser x205
og x539 (stykkerne er sat sammen).
Foto: Jørgen Nielsen.

Bronzefragment x214.
Foto: Jørgen Nielsen.

Amulet af rovfugleklo x653.
Foto: Jørgen Nielsen.

Flintafslag x220. Set fra over- og underside. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
Foto bearbejdet af Allan Larsen.
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Form mv.
Cirkulært anlæg med en diameter på 58
cm; nedgravningen var ca. 21 cm dyb med
en lodret nordøstside og afrundet sydvest-
side samt let afrundet bund. Ca. 2 cm un -
der overfladen fremkom randen af en urne
(x545), som stod omtrent midt i anlægget.
Urnen var støttet af flere, overvejende
flade sten med diameter på 10-20 cm.

Fyld
Under udgravningen blev der observeret
brændte knogler i fylden omkring urnen.
Resultatet af floteringen viste, at fylden
omkring urnen indeholdt både trækul,
brændt knogle, keramik (x670 og x802),
en blomsterbase (x202), ca. 10 frø af
draphavre (x198) og fem frø (x199). Fyl-
den i urnen kunne inddeles i to lag.
Øverst et ca. 6 cm tykt lag af brunt til
mørktbrunt, meget let leret sand med en-
kelte nistre af lystbrunt sand og en sti-
gende mængde brændt knogle. Herunder
et lag med fyld som det overliggende lag,
men nu med en øget mængde af brændte
knogler. Ved flotering viste fylden sig
desuden at indeholde trækul, keramik
(x739), et bronzefragment (x740) og min-
dre end fem frø.

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x202, x198, x199,
x549 og x550. Trækul (i gennemsnit ca.
XX), en blomsterbase (x202), ca. 10 frø af
draphavre (x198) og frø (x199 og x550).

Antropologisk materiale
X669, x693, x738, x753 og x801. Samlet
mængde af brændte knogler ca. 810 g.
Der er hovedsageligt tale om brændte,

1:1.500
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ukarakteristiske knoglefragmenter, som
ikke sikkert kan erkendes som hverken
menneske- eller dyreknogler. Fra menne-
ske stammer en spids af tredje tå-/finger-
falang, en distal fingerfalangepifyse og
fragmenter af overkæbe med alveole
(maxilla) (x669). Også fra menneske
stammer to overkæbefragmenter med al-
veoler (maxilla), to mellemhåndsben (me-
tacarpal), tå-/fingerfalanger, en
fragmenteret distal lårbenscondyle
(femur) og en fragmenteret underkæbe-
condyle (caput mandibulae). X693 om-
fatter adskillige brændte
knoglefragmenter, bl.a. flere kraftige kra-
nie-, ribbens- og tå-/fingerknogler. Fra
dyr stammer mulige ribbensfragmenter.

Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde og gravgaverne
giver ingen indikation af kønnet.

Gravgavernes placering
Ved flotering af fylden omkring urnen
fremkom en blomsterbase (x202), ca. 10
frø af draphavre (x198) og fem frø (x199).
I toppen af urnen lå et mindre bronze-
fragment (x546), og lidt herunder lå bun-
den af et andet kar, som muligvis kan
havde fungeret som låg til urnen (x548).
Direkte på overgangen mellem urnens to
lag, umiddelbart inden koncentrationen
af brændte knogler blev meget høj, frem-
kom en skivehovednål med bøjet stilk
(x547). Ved floteringen fremkom en
mulig spids til en nål (x740), keramik,
som muligvis stammer fra urnen (x739),
og mindre end fem frø (x550).

Gravgaver
X198: ca. 10 frø af draphavre, fra floterin-
gen.
X199: fem frø, fra floteringen.
X202: blomsterbase, fra floteringen.
X546: bronzefragment, dateret til bron-
zealder.
X547: skivehovednål med bøjet stilk, da-
teret til bronzealderens periode V eller
VI.
X550: mindre end fem frø, fra floterin-
gen.
X693: fragmenter af knogler fra dyr.
X740: bronzefragment, spids af bronze-
nål? (Der er ikke tale om spidsen til
bronzenålen (x547)). Dateret til bronze-
alder.

KL i snit fra sydvest. 
Foto: Michael Lundø Jacobsen.
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Øvrige fund
X670: keramik, dateret til oldtid.
X802: keramik, dateret til oldtid.

AOT-værdi
2

Urne
Enleddet forrådskar af Jensens type A2,
x545, dateret til bronzealderens periode
VI. Bunden af et andet kar, x548, frem-
kom i toppen af urnen og kan have fun-
geret som låg hertil. Keramik, x739,
tilhører urnen. Hele urnen var bevaret.

Gravtype
Urnebrandgrube.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra date-
ringen af urnen og skivehovednålen
(x547).

1 : 20

N

Niv. 1

143

+

15+

Snit 1

Snit 2

1 : 20
Snit 1

 
140

SØNV

150

+ +

15X545

1 : 20
Snit 2

140

SØ NV

150

X545

+

15

Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
7. Sorte nuancer (gråsort,
brunsort, sort)
9. Trækul
15. Undergrund
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Urne x545. Foto: Jørgen Nielsen.

Bronzefragment x546. 
Foto: Jørgen Nielsen.
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Fragmenter af bronzenål x740. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Bronzenål x547 set fra tre sider. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
Foto: bearbejdet af Allan Larsen.

Låg x548 til urne x545. Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
I fladen var det ikke muligt at udskille en
egentlig nedgravning; her sås kun en
overskåret urne med en diameter på ca.
20 cm. Heller ikke i profilet var det mu-
ligt at erkende en nedgravning.

Fyld
Under udgravningen blev kun registreret
brændt knogle i selve urnen. Resultatet af
floteringen viser, at der i fylden fra flade-
afrensningen var både trækul, brændt
knogle og keramik (x777). Både de
brændte knogler og keramikken menes at
stamme fra den ødelagte urne. Fylden fra
bundlaget indeholdt kun trækul. Fylden i
urnen bestod af brunt, meget let leret
sand med store stykker brændt knogle.
Floteringen af urnefylden frembragte
både trækul, brændt knogle, keramik
(x690) og to frø (x556).

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x225, x226 og x556.
Trækul (X) og to frø (x556).

Antropologisk materiale
X689 og x776.Samlet mængde brændt
knogle ca. 730 g. Der er hovedsageligt
tale om brændte, ukarakteristiske knogle-
fragmenter, som ikke sikkert kan erken-
des som hverken menneske- eller
dyreknogler. X689 omfatter dog menne-
skeknogler i form af kraftig fragmenteret
distal og proximal overarmscondyle
(trochlea humerus og caput humerus), di-
stal fingerfalang og to proximale mellem-
håndsben (metacarpal), hvoraf den ene
opviser patologiske tegn, tydeligvis ossi-
fikation (forbening) efter brud.

1:1.500
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Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Både keramikken og de to frø fremkom
ved flotering af urnefylden.

Gravgaver
X556: to frø, fra floteringen.

Øvrige fund
X777: keramik, dateret til oldtid.

AOT-værdi
0

Urne
Enleddet forrådskar af Jensens type A
(A1-4), x555, dateret til bronzealderens
periode VI. Kun den nederste del af
urnen var bevaret. Fragmentationen skyl-
des sandsynligvis en kombination af
muldafrømningen og pløjning. Keramik-
ken x690 stammer sandsynligvis fra
urnen.

Gravtype
Urnegrav.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra date-
ringen af urnen.

OG i snit fra vest. 
Foto: Michael Lundø Jacobsen.
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Urne x555. Foto: Jørgen Nielsen.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
8. Brændt knogle
15. Undergrund
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Form mv.
Diffust afgrænset, let ovalt anlæg, nord-
syd-orienteret, 33 x 25 cm. Nedgravnin-
gen var ca. 4 cm dyb, med let afrundede
sider og let bølget bund. Anlægget inde-
holdt et bundskår, som tolkes som det
eneste bevarede af urnen. Samlet set
synes anlægget at være meget kraftigt
nedpløjet.

Fyld
Under udgravningen sås ingen brændte
knogler eller trækul under eller ved siden
af bundskåret. Ved flotering viste fylden
sig dog at indeholde lidt trækul (X) og
lidt brændte knogler samt keramik
(x771).

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x259 og x262. Trækul
(X).

Antropologisk materiale
X261, x770 og x774. Samlet mængde
brændte knogler ca. 18 g. Der er tal om
brændte, ukarakteristiske knoglefrag-
menter, som ikke sikkert kan erkendes
som hverken menneske- eller dyreknog-
ler.

Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Øvrige fund
X771: keramik, dateret til oldtid.

AOT-værdi
0

1:1.500
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Fyldbeskrivelse
5. Lyse brune nuancer (lyst brunt, gul-
brunt)
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
15. Undergrund

TJ i snit fra vest. Foto: Anne Brill.

Urne
Det er ikke muligt at typebestemme
urnen, da den kun var bevaret ved et
bundskår, x260. Skåret dateres forsigtigt
til bronzealder.

Gravtype
Da kun meget lidt af graven er bevaret, er
den vanskelig at typebestemme. Da der
under udgravningen ikke blev observeret
brændte knogler uden for bundskåret, og
da nedgravningen ikke synes at have
været meget større end selve urnen, så
tolkes anlægget som en urnegrav. Det
faktum, at der ved floteringen fremkom
både trækul og brændt knogle i fylden,
kan forklares ved, at det er kommet ud i
fylden, da urnen blev knust.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
yngre bronzealder set ud fra den gene-
relle datering af gravpladsen og daterin-
gen af resterne af urnen til bronzealder.
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Form mv.
Velafgrænset, cirkulært anlæg med en
diameter på ca. 25 cm. Nedgravningen
var ca. 4 cm dyb med afrundede sider og
en afrundet bund. Anlægget indholdt
ingen urne.

Fyld
Under udgravningen fremkom en smule
trækul og meget brændt knogle. Resulta-
tet af floteringen var det samme, en smule
trækul og en del brændt knogle.

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x250 og x256. Trækul
(X). 

Antropologisk materiale
X251, x754 og x782. Samlet mængde
brændte knogler ca. 115 g. Der er hoved-
sageligt tale om brændte, ukarakteristiske
knoglefragmenter, som ikke sikkert kan
erkendes som hverken menneske- eller
dyreknogler. X754 omfatter dog en distal
tå-/fingerepifyse fra et menneske, og
x251 omfatter to dyreknogler.

1:1.500
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Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Gravgaver
X251: dyreknogler.

AOT-værdi
0

Gravtype
Ud fra den ringe mængde trækul, de for-
holdsvis mange knogler, som lå meget
samlet, og fraværet af en urne tolkes an-
lægget som en benhob.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
yngre bronzealder ud fra den generelle
datering af gravpladsen.

Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellembrunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt, sortbrunt)
8. Brændt knogle
15. Undergrund

TK i snit fra vest. Foto: Anne Brill.
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Den nordlige del af snittet i det mulige kult-
anlæg, TL, fra øst. I den nordlige del ses grav
YL. Foto: Mads Runge.
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15Form mv.
Anlægget var ikke synligt i fladen, men
fremkom først ved snitning af det mulige
kultanlæg, TL, og ca. 50 cm under under-
grundsniveauet. Anlæg YL var altså sat
ned i anlæg TL.

Fyld
Under udgravningen blev der registreret
brændte knogler i selve urnen. Resultatet
af floteringen viste dog, at fylden om-
kring urnen indeholdt både trækul,
brændt knogle, keramik (x714) og et frø
af draphavre (x272). Fylden i urnen inde-
holdt både trækul og brændte knogle.

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x272. Trækul (i gen-
nemsnit ca. XX) og et frø af draphavre
(x272).

Antropologisk materiale
X713 og x731. Samlet mængde brændte
knogler ca. 23 g. Der er tale om brændte,
ukarakteristiske knoglefragmenter, som
ikke sikkert kan erkendes som hverken
menneske- eller dyreknogler.

Køn og alder
Det er ikke muligt at køns- eller alders-
bestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Ved floteringen af fylden omkring urnen
fremkom et frø af draphavre (x272).

Gravgaver
X272: et frø af draphavre, fra floteringen.

Øvrige fund
X714: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.

1:1.500
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AOT-værdi
0

Urne
Formentlig et enleddet forrådskar af Jen-
sens type A, x578, dateret til bronzealde-
rens periode VI. Typebestemmelsen er
grundet karrets store fragmentation van-
skelig, men baseres på, at en del af kera-
mikken har beklasket underdel og glattet
overdel.

Gravtype
Urnebrandgrube.

Datering
Bronzealderens periode VI ud fra date-
ringen af urnen.

Nærbillede af snittet i grav YL. Fra øst. 
Foto: Mads Runge.

Snit i det mulige kultanlæg, TL, fra øst. I den
nordlige del ses grav YL. Foto: Mads Runge.
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Fyldbeskrivelse
2. Mørke gule nuancer (gult, grågult,
brungult, orangegult, rødgult)
3. Lyse grå nuancer (lyst gråt, hvidgråt,
gulgråt)
4. Mørke grå nuancer (gråt, mellemgråt,
brungråt, mørkt gråt)
5. Lyse brune nuancer (lyst brunt, gul-
brunt)
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
8. Brændt knogle
9. Trækul
12. Sten
15. Undergrund 
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9 .3  VIKINGETIDSGRAVE
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CH i fladen fra vest. Bundniveau. Foto: Mi-
kael Holdgaard Nielsen.

Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 250
x 126 cm. Nedgravningen var ca. 36 cm
dyb, havde skrånende sider og flad bund.

Konstruktionsspor
Mod nord i profilen sås et skarpt hjørne
startende ca. 5 cm før bunden. Dette tol-
kes som en indikation af, at der har stået
en trækiste. Kanten opfattes således som
en markering af overgangen fra siden af
det formuldede kistespor til den under-
grundsopblandede fyld, som er kastet
over graven. Kistens bredde anslås til at
være ca. 50 cm.

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver, er det ikke muligt at køns-
eller aldersbestemme den afdøde.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
hverken køns- eller aldersbestemme den
afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Øvrige fund
X483: keramik, dateret til oldtid.

AOT-værdi
1

Gravtype
Jordfæstegrav med mulig kiste.

1:1.500

CHCH

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

CH i fladen fra øst. Topniveau. 
Foto: Camilla Post.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
12. Sten
15. Undergrund
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CJ i snit fra nordøst. Foto: Karen Green
Therkelsen.
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Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 228
x 105 cm. Nedgravningen var ca. 20 cm
dyb, havde lodrette sider og flad bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
fastslå, hvordan den afdøde har ligget i
graven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver, er det ikke muligt at køns-
eller aldersbestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

1:1.500
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Fyldbeskrivelse
3. Lyse grå nuancer (lyst gråt, hvidgråt, gulgråt)
4. Mørke grå nuancer (gråt, mellemgråt, brun-
gråt, mørkt gråt)
5. Lyse brune nuancer (lyst brunt, gulbrunt)
15. Undergrund
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AOT-værdi
0

Gravtype
Skønt graven var fundtom, tolkes den
som en jordfæstegrav ud fra størrelse og
orientering samt beliggenheden i forhold
til de øvrige grave.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

CJ i fladen fra nordvest. Topniveau. 
Foto: Karen Green Therkelsen.
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DG i snit fra vest. Foto: Lone Bach Nielsen.
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Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 100
x 60 cm. Nedgravningen var ca. 4 cm
dyb, havde en lodret, mod bunden afrun-
det side mod nord og en skrånende side
mod syd. Anlægget blev afrømmet af to
omgange og formodes at have været væ-
sentligt større end det fremstod ved un-
dersøgelsen. Sammenholdes størrelsen fra
forundersøgelsen og fladeudgravningen,
har anlægget været minimum 100 x 200
cm (nord-syd).

Konstruktionsspor
Der blev ikke fundet spor efter konstruk-
tioner i anlægget.

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
fastslå, hvordan den afdøde har ligget i
graven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver, er det ikke muligt at køns-
eller aldersbestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

AOT-værdi
0

Gravtype
Skønt graven var fundtom, tolkes den
som en jordfæstegrav ud fra størrelse og
orientering samt beliggenhed i forhold til
de øvrige grave.

1:1.500
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Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
15. Undergrund

DG i fladen fra nord. Topniveau. 
Foto: Lone Bach Nielsen.
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DP i fladen fra vest. Topniveau. 
Foto: Lone Bach Nielsen.

Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 168
x 70 cm. Nedgravningen var ca. 8 cm
dyb, havde en lodret side mod nord og en
afrundet side mod syd.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Der fremkom ingen knogler i graven,
men ud fra placeringen af gravgaverne er
det sandsynligt, at den afdøde har ligget
med hovedet i vestenden. Det er ikke
muligt at afgøre, om den afdøde har lig-
get på siden eller på ryggen.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Der blev ikke fundet knogler, som kan
belyse køn og alder og gravgaverne kan
heller ikke afgøre den afdødes køn.

Gravgavernes placering
I den vestlige del af graven fremkom mod
syd et stykke af en jernkniv (x31). I den
vestlige del af graven fremkom mod øst
en ravperle (x32) og en glasperle (x33). 

Gravgaver
X31: jernkniv, type 1a, dateret til jernal-
der.
X32: ravperle, skiveformet, ikke drejet,
dateret til oldtid.
X33: glasperle, opak, ringformet, hvid.
Dateret til jernalder.

AOT-værdi
3

1:1.500

DP

DP

Gravtype
Jordfæstegrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

DP i snit fra vest. Foto: Lone Bach Nielsen.
Jernkniv x31. Foto: Jørgen Nielsen.
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1 : 20
Snit

170

SN

170  

 

15+
15

Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund

1 : 20

N

Niv. 1

175

176

171

173

174

172

172

173

173

X32
x

X33

X31

x
15+

Jernkniv x31. Foto: Jørgen Nielsen.

Glasperle x33.
Foto: Jørgen Nielsen.

Ravperle x32.
Foto: Jørgen Nielsen.
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EE i fladen fra vestsydvest. Topniveau. 
Foto: Karen Green Therkelsen.

Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 205
x 114 cm. Nedgravningen var ca. 7 cm
dyb og havde let afrundet bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Ud fra placeringen af jernkniven synes
den afdøde at have haft hovedet mod
vest.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Der blev ikke fundet knogler, som kan
belyse køn og alder og gravgaverne kan
heller ikke afgøre afdødes køn.

Gravgavernes placering
I den nordvestlige del af graven fremkom
en jernkniv (x309), med odden mod øst.

Gravgaver
X309: jernkniv, type 1a, dateret til jernal-
der.

AOT-værdi
1

Gravtype
Jordfæstegrav.

1:1.500

EEEE

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

EE i snit fra vest. 
Foto: Karen Green Therkelsen.
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Fyldbeskrivelse
4. Mørke grå nuancer
(gråt, mellemgråt, brun-
gråt, mørkt gråt)
5. Lyse brune nuancer
(lyst brunt, gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)1 : 20

N

Niv. 1

X309

171
176

173
181

170
174

171
181

176
179

175
178

+

+

Jernkniv x309. Foto: Jørgen Nielsen.
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EF i snit fra vest. 
Foto: Karen Green Therkelsen.

Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 154
x 67 cm. Nedgravningen var ca. 4 cm
dyb, havde svagt afrundede sider og flad
bund. Der var meget lidt bevaret af gra-
ven, og da den er beliggende umiddelbart
op ad vejen, som med sikkerhed har for-
styrret en del af graven, er det sandsyn-
ligt, at etableringen af vejen er en kraftigt
medvirkende årsag til, at kun ca. 4 cm af
graven er bevaret.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Ud fra placeringen af jernkniven synes
den afdøde at have haft hovedet mod
vest.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Der blev ikke fundet knogler, som kan
belyse køn og alder, og gravgaverne kan
heller ikke afgøre afdødes køn.

1:1.500

EFEF

Gravgavernes placering
I gravens østende blev der fundet en jern-
kniv (x339) samt et fragment af en jern-
kniv (x340). Det er ikke muligt at afgøre,
om x339 og x340 tilhører to fragmenter
af samme kniv.

Gravgaver
X339: jernkniv, type 1a, dateret til jernal-
der. Uvist om sammenhørende med x340.
X340: jernkniv, fragment af, dateret til
jernalder. Uvist om sammenhørende med
x339.

Øvrige fund
X374: afslag, dateret til oldtid.

AOT-værdi
1

Gravtype
Jordfæstegrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

EF i fladen fra nordvest. Topniveau. 
Foto: Karen Green Therkelsen.



277

Fyldbeskrivelse
4. Mørke grå nuancer
(gråt, mellemgråt, brun-
gråt, mørkt gråt)
5. Lyse brune nuancer
(lyst brunt, gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)1 : 20

N

Niv. 1

X339

X340

175
180

172
181

179
182

173

175
182

+

Fragment af jernkniv x340. Foto: Asger Kjærgaard.

Jernkniv x339. Foto: Jørgen Nielsen.
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FH i fladen fra nordvest. Topniveau. 
Foto: Lone Bach Nielsen.

Form mv.
Nordvest-sydøst-orienteret jordfæste-
grav, ca. 200 x 110 cm. Nedgravningen
var ca. 36 cm dyb, havde afrundede sider
og flad bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
På baggrund af de bevarede knogledele er
det muligt at fastslå, at den afdøde har
ligget med hovedet i vest, sandsynligvis
placeret på ryggen.

Antropologisk materiale
X308. Analyse på Antropologisk Labora-
torium viste, at fundet omfatter adskillige
ubrændte knoglefragmenter fra et vok-
sent individ. Der er tale om mindst fire
tænder, kæbedele, kraniefragmenter og
fragmenter af både hvirvler, lemmeknog-
ler, fodknogler mv. 

Køn og alder
På baggrund af tandsliddet kan den af-
døde tilnærmelsesvis aldersbestemmes til
mellem 35 og 45 år. Det er ikke muligt at
kønsbestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Øvrige fund
X374: afslag, dateret til oldtid.

AOT-værdi
0

Gravtype
Jordfæstegrav.

1:1.500

FH

FH

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

FH i snit fra vest. Foto: Lone Bach Nielsen.
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1 : 20

N

Niv. 1
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250 214
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217
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N

Niv. 2

241

229
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237

237

Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund

1 : 20
Snit

211

SN

211

15
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Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 240
x 150 cm. Nedgravningen var ca. 14 cm
dyb, havde let afrundede sider og flad
bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Der fremkom ingen knogler i graven, og
da de to gravgaver fremkom i hver sin
ende af graven, kan disse heller ikke give
en indikation af placeringen.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Der blev ikke fundet knogler, som kan
belyse køn og alder, ligesom gravgaverne
heller ikke giver udsagn om dette.

Gravgavernes placering
I østenden, lige over bundlaget, fremkom
en jernkniv (x245). Ved soldning af fyl-
den fra bundlaget i vestenden fremkom
en glasperle (x270).

Gravgaver
X245: jernkniv, type 2a, dateret til jernal-
der.
X270: glasperle, opak, skiveformet, rød.
Dateret til jernalder.

Øvrige fund
X253: flintafslag, fra soldningen, dateret
til oldtid.
X254: flintafslag, fra soldningen, dateret
til oldtid.
X271: flintafslag, fra soldningen, dateret
til oldtid.

1:1.500

OU

OU

AOT-værdi
2

Gravtype
Jordfæstegrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

OU i fladen fra nord. Topniveau. 
Foto: Anette Kjærulf Andersen.

OU i snit fra øst. Foto: Anette Kjærulf Andersen.
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Jernkniv x245. Foto: Jørgen Nielsen.

Fyldbeskrivelse
5. Lyse brune nuancer
(lyst brunt, gulbrunt)
15. Undergrund

1 : 20
Snit

148
S

148
N  

15

Glasperle x270.
Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
Øst-vest-orienteret kammergrav, ca. 256
x 146 cm. Nedgravningen var ca. 30 cm
dyb, havde lodrette sider og flad bund.

Konstruktionsspor
Langs kanten af selve nedgravningen til
graven stod lodretstillede planker, nær-
mest i en oval konstruktion. Plankerne
var rektangulære og tilspidsede og det an-
tages, at de har været banket ned i under-
grunden. Plankerne var ca. 20-25 cm
lange og ca. 8 cm brede og har været ban-
ket ca. 16-32 cm ned under gravbundens
niveau. Størrelsen på kammeret var ca.
110 x 200 cm (nord-syd).

Placering af afdøde
Der fremkom ca. 2 g hvidbrændt knogle i
graven. Knoglefragmenterne kunne ikke
erkendes som hverken dyre- eller menne-
skeknogler. Det faktum, at knoglerne er
brændte, kan tyde på, at der i stedet for
knogler af den afdøde er tale om en form
for gravgave, evt. et madoffer. Der er så-
ledes ingen knogler, som viser orienterin-
gen af den afdøde. Ud over det mulige
madoffer fremkom enkelte uidentificer-
bare jernfragmenter (x282) ved soldnin-
gen af gravfylden. Det er ikke muligt på
baggrund af disse fund at give udsagn om
placeringen af afdøde.

Antropologisk materiale
X319. Analyse på Antropologisk Labora-
torium viste, at fundet omfatter fire til
fem mindre, brændte knoglefragmenter.
Fragmenterne er hvidbrændte, enkelte
med rødbrun jernpatina. Der er hverken
sikkert erkendbare menneske- eller dy-
reknogler. 

1:1.500

OW

OW

Køn og alder
Der blev ikke fundet knogler, som kan
belyse køn og alder, ligesom de mulige
gravgaver heller ikke giver udsagn om
dette.

Gravgavernes placering
I den østlige del af graven fremkom mod
nord et muligt madoffer i form af lidt
brændte knogler (x319). Fra gravfylden
stammer enkelte uidentificerbare jern-
fragmenter (x282).

Gravgaver
X282: jernfragmenter, dateret til jernalder
eller historisk tid. Det kan ikke udeluk-
kes, at disse jernfragmenter stammer fra
en gravgave (f.eks. en jernkniv).
X319: brændte knogler, som muligvis
udgør resterne af et madoffer.

Øvrige fund
X276: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.
X277: keramik, dateret til oldtid.
X281: flintafslag, dateret til oldtid.
X286: jernsøm, dateret til jernalder eller
historisk tid.
X341: flintafslag, dateret til oldtid.
X342: keramik, dateret til oldtid.

AOT-værdi
1

Gravtype
Kammergrav

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

OW i fladen fra syd. Topniveau. 
Foto: Michael Lundø Jacobsen.

OW i fladen fra nord. Bundniveau med kam-
mer. Foto: Michael Lundø Jacobsen.

OW. Snit af plankespor i østenden (snit 3). Fra
øst. Foto: Anette Kjærulf Andersen.
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Snit 4

Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
13. Recente forstyrrelser
(dyregange, nedsivninger
o.l.)
15. Undergrund
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
13. Recente forstyrrelser
(dyregange, nedsivninger
o.l.)
15. Undergrund
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OY. Detailfoto af underdel af skelet fra øst.
Foto: Anne Brill.

Form mv.
Øst-vest-orienteret kammergrav, ca. 248
x 165 cm. Nedgravningen var ca. 45 cm
dyb, havde lodrette sider og flad bund.

Konstruktionsspor
Langs kanten af graven sås spor efter lod-
retstående, kløvede planker, som dannede
et næsten rektangulært kammer, let af-
rundet mod vest. Ved snitning viste plan-
kerne sig at være tilspidsede og
nedbanket til en dybde af 20-25 cm under
gravbundens niveau. Størrelsen på kam-
meret var ca. 140 x 200 cm (nord-syd).

Placering af afdøde
Ud fra de bevarede knogledele var det
muligt at fastslå, at den afdøde har ligget
med hovedet i vest. Antageligt liggende
på ryggen med armene på maven.

Antropologisk materiale
X288, x297, x303, x321, x328, x329, x331
og x338. Analyse på Antropologisk La-
boratorium viste, at der var tale om et
meget fragmenteret skelet med nedbrudt
knogleoverflade. Der er tale om en mand.
Der er 16 tænder eller tandfragmenter til
stede i alt. Tændernes slid svarer til en
alder på ca. 25-35 år. Det var ikke muligt
at udregne legemshøjden, men denne blev
under udgravningen målt til 180 cm, og
lårbenet var ca. 40 cm langt. Sygdomsfor-
hold kunne kun vurderes på de få dele,
der var tilstrækkeligt velbevarede, og der
var på denne baggrund intet at bemærke.

Køn og alder
Ud fra knoglerne ses det, at der er tale
om en mand mellem 25 og 35 år.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

1:1.500

OY

OY

Øvrige fund
X267: keramik, dateret til oldtid.
X268: flintafslag, dateret til oldtid.
X284: keramik, dateret til jernalder.
X287: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.
X292: keramik, dateret til oldtid.
X300: keramik, randskår, dateret til jern-
alder.
X337: keramik, dateret til oldtid.

OY i fladen fra øst. Topniveau. 
Foto: Anne Brill.

OY. Detailfoto af overdel af skelet fra nord.
Foto: Anne Brill.

AOT-værdi
0

Gravtype
Kammergrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.
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Fyldbeskrivelse
1. Lyse gule nuancer (lyst
gult, hvidgult)
5. Lyse brune nuancer
(lyst brunt, gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
9. Trækul
12. Sten
15. Undergrund
16. Jernudfældning 
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Fyldbeskrivelse
1. Lyse gule nuancer (lyst
gult, hvidgult)
5. Lyse brune nuancer
(lyst brunt, gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
9. Trækul
12. Sten
15. Undergrund
16. Jernudfældning 
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Kapitel 1. Indledning

Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 250
x 120 cm. Nedgravningen var ca. 26 cm
dyb, havde skrånende sider og flad bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Der blev ikke fundet knogler, som kan
belyse, hvordan den afdøde har ligget i
graven, men ud fra placeringen af gravga-
verne synes den afdøde at have ligget
med hovedet i vest.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Der er ingen knogler fra graven, som kan
belyse afdødes køn og alder, men vurde-
ret ud fra tilstedeværet af et D-formet
bæltespænde synes der at være tale om en
mandsgrav.

Gravgavernes placering
Centralt i den vestlige halvdel fremkom
et bæltespænde af jern (x379). Spændet
må have ligget ca. midt på afdødes talje.
Let forskudt mod nord herfor fremkom
et dragtspænde eller hægte-malle (x372);
det er ikke muligt at afgøre, hvilken del af
dragten dette har holdt sammen. Let for-
skud mod syd i forhold til bæltespændet
fremkom en jernkniv (x378), der formo-
des at have ligget langs den afdødes højre
side. Desuden fremkom en mulig spille-
brik i den vestlige halvdel af graven
(x375).

1:1.500

OZ

OZ

Gravgaver
X372: dragtspænde eller hægte-malle af
jern. Dateret til jernalder.
X375: spillebrik? Udateret.
X378: jernkniv, type 1a. Dateret til jernal-
der.
X379: D-formet bæltespænde af jern. Da-
teret til jernalder.

Øvrige fund
X391: flintafslag, dateret til oldtid.
X445: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.

AOT-værdi
3

Gravtype
Jordfæstegrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

OZ i fladen fra nord. Topniveau. Foto: Michael Lundø Jacobsen.

OZ i snit fra sydvest. Foto: Anette Kjærulf Andersen.



Bæltespænde af jern x379. 
Foto: Jørgen Nielsen.
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Fyldbeskrivelse
5. Lyse brune nuancer
(lyst brunt, gulbrunt)
15. Undergrund

Dragtspænde af jern x372.
Foto: Jørgen Nielsen.

Mulig spillebrik af sten x375. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Jernkniv x378. 
Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 221
x 120 cm. Nedgravningen var ca. 32 cm
dyb, havde lodrette sider og flad bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven, men der sås både i fladen og i profi-
let spor efter et sammenstyrtet kistelåg.

Placering af afdøde
Der var ingen knogler i graven, som
kunne indikere placeringen af afdøde og
da gravgaverne fremkom i eller umiddel-
bart uden for balken, gav de heller ikke
det bedste indblik. Da odden på jernkni-
ven pegede mod øst og anglen lå mod
vest, er det dog sandsynligt, at afdøde har
ligget med hovedet i vest.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Bæltespændet x423 har ligheder med et
fund fra en kvindegrav ved Hesselbjerg
nær Randlev ved Odder (Jeppesen
1999:6). Det er derfor sandsynligt, at også
grav PB er en kvindegrav.

Gravgavernes placering
Umiddelbart øst for balken, mod nord i
graven, fremkom et stykke af en jernkniv
(x401). Kniven lå orienteret øst-vest med
odden mod øst. Under udgravningen af
balken fremkom endnu et stykke af jern-
kniven (x407) umiddelbart vest for det
andet stykke. Lidt syd herfor, ca. midt i
balken fremkom et stykke bronzeblik
(x422) og et bronzebæltespænde (x423). 

1:1.500

PB

PB

Gravgaver
X401: jernkniv, odden, uvis type. Dateret
til jernalder. Sammenhørende med x407.
X407: jernkniv, anglen, uvis type. Dateret
til jernalder. Sammenhørende med x401.
Desuden et u-formet jernbeslag, forment-
lig en klampe.
X422: bronzeblik, dateret til bronze-
eller jernalder.
X423: bronzebæltespænde, dateret til
jernalder.

Øvrige fund
X402: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.
X403: keramik, dateret til oldtid.
X405: keramik, dateret til oldtid.
X406: keramik, dateret til oldtid.
X446: keramik, dateret til oldtid.

AOT-værdi
3

Gravtype
Jordfæstegrav med spor efter trækiste.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen. Ornamentikken på bælte-
spændet, x423, peger dog frem mod pe-
riodens sene del. 

PB i fladen fra vest (mod nord en forstyr-
relse). Topniveau. 
Foto: Michael Lundø Jacobsen.

PB i snit fra øst. 
Foto: Mette Lise Sejr Thomsen.
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Fyldbeskrivelse
1. Lyse gule nuancer (lyst
gult, hvidgult)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
9. Trækul
13. Recente forstyrrelser
(dyregange, nedsivninger
o.l.)
15. Undergrund
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Fyldbeskrivelse
1. Lyse gule nuancer (lyst
gult, hvidgult)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt, orange-
brunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
9. Trækul
13. Recente forstyrrelser 
(dyregange, nedsivninger o.l.)
15. Undergrund
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Bronzebæltespænde x423 fra for- og bagsiden. Foto: Jørgen Nielsen.

Fragmenter af jernkniv x401. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Fragment af jernkniv (øverst) og U-formet jern-
beslag, formentlig en klampe (nederst) x407.
Foto: Jørgen Nielsen.Bronzeblik x422. 

Foto: Jørgen Nielsen.
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PC i fladen fra nord. Topniveau. 
Foto: Michael Lundø Jacobsen.

Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 290
x 180 cm. Nedgravningen var ca. 50 cm
dyb, havde næsten lodrette sider og flad
til svagt afrundet bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
fastslå, hvordan den afdøde har ligget i
graven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver, er det ikke muligt at køns-
eller aldersbestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Øvrige fund
X425: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.

AOT-værdi
0

Gravtype
Skønt graven var fundtom, tolkes den
som en jordfæstegrav ud fra størrelsen og
orienteringen samt beliggenheden i for-
hold til de øvrige grave.

1:1.500

PC

PC

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

PC i snit fra vest. Foto: Lars Hovland.
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Fyldbeskrivelse
5. Lyse brune nuancer
(lyst brunt, gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund
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PJ i fladen fra nord. Topniveau. 
Foto: Lone Bach Nielsen.

Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 114
x 142 cm. Kun knapt halvdelen af graven
er fritlagt. Den resterende del lå i et om-
råde, som var forstyrret af tidligere an-
lægsarbejder. Nedgravningen var ca. 26
cm dyb, havde lodrette sider (diffust af-
grænset i den sydlige del) og flad bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
fastslå, hvordan den afdøde har ligget i
graven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver, er det ikke muligt at køns-
eller aldersbestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Øvrige fund
X389: keramik, dateret til oldtid.
X507: keramik, dateret til jernalder.

AOT-værdi
0

Gravtype
Skønt graven var fundtom, tolkes den
som en jordfæstegrav ud fra størrelse og
orientering samt beliggenheden i forhold
til de øvrige grave.

1:1.500

PJ

PJ

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

PJ i snit fra øst. Foto: Karen Green Therkelsen.
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Fyldbeskrivelse
3. Lyse grå nuancer (lyst
gråt, hvidgråt, gulgråt)
5. Lyse brune nuancer
(lyst brunt, gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
9. Trækul
12. Sten
13. Recente forstyrrelser
(dyregange, nedsivninger
o.l.)
15. Undergrund
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Kapitel 1. Indledning

Form mv.
Øst-vest-orienteret kammergrav, ca. 240 x
126 cm. Nedgravningen var 40 cm dyb,
havde lodrette sider og flad bund. 

Konstruktionsspor
Langs kanten af graven sås sporene efter et
kammer, der var opbygget af fire hjørne-
stolper/-pæle forbundet af udkløvede
planker. Pæle og planker viste sig ved snit-
ningen at stikke mellem 16 og 28 cm under
gravbundens niveau. Pælene var tilspidsede
og nedbankede. Plankerne var ligeledes til-
spidsede, men menes at have været sat i en
grøft og efterfølgende banket resten af
vejen ned. Størrelsen på kammeret var ca.
120 x 194 cm (nord-syd).

Placering af afdøde
Ud fra enkelte bevarede knogledele og
ligspor var det muligt at fastslå, at den af-
døde har ligget med hovedet i vest og an-
sigtet mod øst. Det var ikke muligt at
afgøre, om den afdøde har ligget på siden
eller på ryggen.

Antropologisk materiale
X305, x336, x343, x512 og x597. X305 om-
fatter et lille, ubrændt knoglefragment. Det
var ikke muligt at afgøre, om der var tale
om dyre- eller menneskeknogle. X336 om-
fatter flere ubrændte knoglefragmenter.
Fragmenterne kan alle stamme fra kranie,
men især et fragment fra issebenet (os pa-
rietale) ved øreåbningen (pars petrosa) er
med sikkerhed fra et menneskekranie,
sandsynligvis fra et voksent eller næsten
voksent individ. X343 omfatter flere
tynde, ubrændte knoglefragmenter i en
gulbrun farve. Det var ikke muligt at af-
gøre, om der var tale om dyre- eller men-
neskeknogler. X512 omfatter tre ubrændte
emaljefragmenter af to kindtænder (mola-

1:1.500

PK

PK

rer), bl.a. en visdomstand fra overkæben,
der er let slidt, og en lille kindtand (præ-
molar), der er noget slidt. De tre tandfrag-
menter stammer fra et individ i 25-35-års-
alderen. X597 omfatter et ubrændt
emaljefragment af en kindtand (molar) fra
et individ på mellem 17 og 35 år. Samlet
viser analysen af knoglerne, at der er tale
om et individ i alderen 25-35 år. Der kan
ikke med sikkerhed udskilles dyreknogler.

Køn og alder
Ud fra knoglerne kan det konkluderes, at
der er tale om en person i alderen 25-35
år. Det er ikke muligt at kønsbestemme
den afdøde ud fra knoglerne og heller
ikke gravgaverne kan belyse kønnet.

Gravgavernes placering
Indenfor omridset af ligsporet, lidt højere
end hvor taljen må forventes at have
været, lå en hvæssesten (x334) og en jern-
kniv (x335). Umiddelbart uden for lig-
sporet, i ca. samme højde som de øvrige
gravgaver, lå et bundskår, som muligvis
udgør resterne af en gravgave.

Gravgaver
X334: hvæssesten af norsk glimmerskifer.
Kendes på Fyn først fra 900-tallet.
X335: jernkniv, type 1, dateret til jernal-
der.
X346: jernklump, evt. fra kniven x335,
dateret til jernalder.

Øvrige fund
X304: keramik, dateret til oldtid.
X332: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.
X333: keramik, bundskår, udateret. 
X344: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.
X345: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.

AOT-værdi
3

Gravtype
Kammergrav.

Datering
Graven kan på baggrund af hvæssestenen
dateres til anden halvdel af vikingetiden.

PK i fladen fra nord. Topniveau. 
Foto: Emil Jensen.

PK. Snit af plankespor i sydøstlige hjørne.
Foto: Lars Hovland.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund. 
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Hvæssesten x334. 
Set fra to sider. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Fragmenteret jernkniv x335.
Nederst to fragmenter af den
træbeklædte angel. Øverst
dele af odden. Foto: Jørgen
Nielsen.
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Form mv.
Øst-vest-orienteret kammergrav, ca. 260
x 154 cm. Nedgravningen var ca. 30 cm
dyb, havde let afrundede sider og nær-
mest flad bund.

Konstruktionsspor
Kammerkonstruktionen bestod af en
række lodretstående, nedhamrede plan-
ker forløbende nord-syd i både øst- og
vestgavlen. Plankerne var suppleret af fire
hjørnestolper. I vestgavlen synes der at
have været syv til otte planker og i øst-
gavlen otte planker. Ca. 46 cm fra den
vestlige række af planker og ca. 60 cm fra
den østlige række sås ca. 6 cm brede fyld-
skifter, forløbende parallelt med planke-
rækkerne. De samme fyldskifter sås mod
nord og syd, forløbende øst-vest mellem
de to plankerækkers hjørner. Disse fyld-
skifter tolkes som vandretliggende plan-
ker i en båre eller strøer, som den afdøde
har ligget på. Alle planker og stolper var
tilspidsede og synes at være nedgravet.
Mod vest var plankerne og stolperne ban-
ket mellem 5 og 20 cm ned under gravens
bundniveau, den nordvestlige hjørne-
stolpe dog 50 cm herunder. Mod øst var
plankerne og stolperne banket mellem 12
og 50 cm ned under gravens bundniveau.
Størrelsen på kammeret var ca. 130 x 250
cm (nord-syd).

Placering af afdøde
Der blev ikke fundet nogen knogler, som
kan kaste lys over placeringen af den af-
døde. Da jernkniven blev fundet midt i
graven, synes heller ikke den at kunne
kaste lys over placeringen.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

1:1.500

PM

PM

Gravgavernes placering
Op mod profilet i den vestlige del frem-
kom tre stykker jern i midten af anlægget
og meget nær bunden. Der var tale om
henholdsvis odden af en jernkniv (x289),
to mindre jernklumper (x290), som mu-
ligvis stammer fra en jernkniv samt ang-
len af en jernkniv (x291). Det er muligt,

Køn og alder
Der blev ikke fundet nogen knogler, som
kan belyse køn og alder, og gravgaverne
kan heller ikke afgøre den afdødes køn.

PM i fladen fra vest. Topniveau. 
Foto: Michael Lundø Jacobsen.

PM i fladen fra syd. Bundniveau med kammer.
Foto: Michael Lundø Jacobsen.

PM. Østlige gavlstolper i snit. 
Foto: Michael Lundø Jacobsen.

at der er tale om samme kniv. I den
vestlige ende fremkom også et jern-
søm (x285).

Gravgaver
X289: jernkniv, odden af, type 1, da-
teret til jernalder. Evt. sammenhø-
rende med x290 og x291.
X290: jernfragmenter, muligvis fra
en kniv, dateret til jernalder. Evt.
sammenhørende med x289 og x291.
X291: Jernkniv, anglen af, dateret til
jernalder. Evt. sammenhørende med
x289 og x290.

Øvrige fund
X285: jernsøm, dateret til jernalder.
X293: keramik, fra soldningen, da-
teret til oldtid.

AOT-værdi
1



Fyldbeskrivelse
5. Lyse brune nuancer
(lyst brunt, gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund
16. Jernudfældning
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Gravtype
Kammergrav med båre eller strøer.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.
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Fyldbeskrivelse
5. Lyse brune nuancer
(lyst brunt, gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund
16. Jernudfældning

Fragment af jernkniv x289.
Foto: Jørgen Nielsen.
.

Fragment af jernkniv x291.
Foto: Jørgen Nielsen.
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PO i fladen fra øst. Topniveau. 
Foto: Anette Kjærulf Andersen.

Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 250
x 124 cm. Nedgravningen var ca. 20 cm
dyb, havde lodrette sider og flad bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
fastslå, hvordan den afdøde har ligget i
graven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver, er det ikke muligt at køns-
eller aldersbestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

AOT-værdi
0

Gravtype
Skønt graven var fundtom, tolkes den
som en jordfæstegrav ud fra størrelse og
orientering samt beliggenheden i forhold
til de øvrige grave.

1:1.500

PO

PO

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere
end til vikingetid ud fra den gene-
relle datering af gravpladsen.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund
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Form mv.
Nordvest-sydøst-orienteret jordfæste-
grav, ca. 250 x 150 cm. Nedgravningen
var ca. 30 cm dyb, havde næsten lodrette
sider og flad bund.

Konstruktionsspor
På grund af forskelle i fylden mellem
syd- og nordsiden og på grund af det
mørke, organisk prægede fyldskifte, som
adskiller de to typer fyld, blev det over-
vejet, om der kunne være tale om en dob-
beltgrav med ruminddeling eller evt. en
enkeltgrav med en kiste i den nordlige
side. Det var dog ikke muligt at af- eller
bekræfte dette.

Placering af afdøde
Der var ikke bevaret nogen knogler, men
ud fra placeringen af gravgaverne i ve-
stenden af anlægget er det muligt med
forsigtighed at antage, at også afdøde har
ligget med hovedet i denne del af graven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Ud fra gravgaverne er der sandsynligvis
tale om en kvindegrav med en perlekæde
og en jernkniv.

Gravgavernes placering
Under fjernelsen af balken fremkom en
jernkniv (x484). Ved soldningen af grav-
fylden fra den vestlige del fremkom en
glasperle (x500), og fra soldningen af fyl-
den fra bundlaget i den vestlige del frem-
kom yderligere fem glasperler (x487,
x488, x496, x497 og x505). Perlerne har
formentlig tilhørt samme perlekæde.

1:1.500

QM

QM

Gravgaver
X484: jernkniv, type 2a, dateret til jernal-
der.
X487: glasperle, opak, skiveformet, gul,
dateret til jernalder.
X488: glasperle, opak, rørformet, grøn
med kannelerede sider, dateret til jernal-
der.
X496: glasperle, fragment af, transparent,
gul, dateret til jernalder.

X497: glasperle, opak, skiveformet, lys
blå, dateret til jernalder.
X500: glasperle, transparent, rørformet,
grøn, dateret til jernalder.
X505: glasperle, opak, rørformet, hvidgul
med kannelerede sider, dateret til jernal-
der.

Øvrige fund
X489: muslingeskal, udateret.
X499: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.

AOT-værdi
2

Gravtype
Jordfæstegrav. Det kan ikke udelukkes, at
der i graven har været en form for kon-
struktion.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

QM i fladen fra syd. Topniveau. 
Foto: Lars Hovland.

QM i snit fra vest. Foto: Lars Hovland.
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Fyldbeskrivelse
3. Lyse grå nuancer (lyst
gråt, hvidgråt, gulgråt)
4. Mørke grå nuancer
(gråt, mellemgråt, brun-
gråt, mørkt gråt)
5. Lyse brune nuancer
(lyst brunt, gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
12. Sten
15. Undergrund
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Jernkniv x484.
Foto: Jørgen Nielsen.

Glasperle x487. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Glasperle x497. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Glasperle x488. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Glasperle x496. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Glasperle x500. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Glasperle x505. 
Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
Nordvest-sydøst-orienteret kammergrav,
ca. 165 x 230 cm. Nedgravningen var ca.
15 cm dyb, havde skrånende sider og flad
bund. 

Konstruktionsspor
Langs kanten af graven sås spor efter
pæle og planker i en kammerkonstruk-
tion. Kammeret fremstod som en 5-15
cm bred grøft, som udgør yderkanten af
anlægget. Pælene var tilspidsede og ned-
bankede, plankerne menes at være ned-
gravede og nedbankede. Størrelsen på
kammeret var ca. 180 x 114 cm (nordvest-
sydøst).

Placering af afdøde
Da der ikke blev fundet knogler i graven
og gravgaverne fremkom i soldet, er det
ikke muligt at fastslå, hvordan den af-
døde har ligget.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Der blev ikke fundet knogler, som kan
belyse køn og alder og gravgaverne kan
ikke afgøre den afdødes køn.

Gravgavernes placering
Ved soldning fremkom en glasperle
(x469) og et jernfragment, muligvis af en
kniv (x470).

Gravgaver
X469: glasperle, opak, rørformet, grøn,
med rester af guldfolie, dateret til jernal-
der.
X470: jernkniv, fragment af anglen? Da-
teret til jernalder.

AOT-værdi
2

1:1.500

QN

QN

Gravtype
Kammergrav

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

QN i fladen fra syd. Topniveau. 
Foto: Lars Hovland.

QN i snit fra øst. Foto: Lars Hovland.

QN. Snit af plankespor i vestenden. Foto: Lars Hovland.
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Fyldbeskrivelse
4. Mørke grå nuancer
(gråt, mellemgråt, brun-
gråt, mørkt gråt)
5. Lyse brune nuancer
(lyst brunt, gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund
16. Jernudfældning 1 : 20
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Fragment af jernkniv x470. 
Foto: Asger Kjærgaard.

Glasperle x469. 
Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
Øst-vest-orienteret kammergrav, ca. 265
x 170 cm. Nedgravningen var ca. 42 cm
dyb, havde lodrette sider og flad bund.

Konstruktionsspor
I bundniveau sås sporene af et kammer,
som dannede en rektangulær ramme om-
kring graven. Kammeret bestod af lod-
retstående planker i meget varierende
dimensioner og tydelighed. Fylden i
plankesporene var overvejende meget ly-
sere og mere leret end gravfylden. Gene-
relt var plankerne sat dybere mod øst end
i vest, hvilket sandsynligvis skyldes, at
undergrunden skiftede karakter og blev
mere kompakt og stenfyldt i ca. 50 cm’s
dybde mod vest, medens dette skifte først
skete i ca. 90 cm’s dybde mod øst. Plan-
kerne syntes at være gravet ned til skiftet
i undergrunden. Plankerne var bevarede
til en dybde af ca. 4-20 cm og de var ca.
4-10 cm brede.

Placering af afdøde
Der var ikke bevaret nogen knogler, men
ud fra placeringen af gravgaverne i ve-
stenden er det muligt med forsigtighed at
antage, at afdøde har ligget med hovedet i
denne del af anlægget.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Ud fra gravgaverne synes der at være tale
om en kvindegrav med perlekæde, jern-
kniv og træspand.

Gravgavernes placering
Mod nordvest, næsten midt i graven
fremkom tre glasperler (x485, x602 og
x603). Under soldning af bundlaget fra

1:1.500

QT

QT

den vestlige halvdel fremkom yderligere
to glasperler (x491 og x501). Perlerne har
formentlig tilhørt samme perlekæde. Ved
soldning af fylden fra snittet fremkom en
jernkniv (x492). Under balken fandtes en
træspand (x490), hvis præcise placering
desværre ikke er registreret. Ved soldning

QT i fladen fra øst. Topniveau. 
Foto: Mikael Holdgaard Nielsen.

QT i snit fra øst. 
Foto: Olga Sjöstrand.

QT. Snit af plankespor i nordsiden. Foto: Ane Jepsen.
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af fylden fra balken fremkom et fragment
af spanden (x502). 

Gravgaver
X485: glasperle, opak, skiveformet, rød,
dateret til jernalder.
X490: træspand, stavkar af taks, dateret
til vikingetid, måske periodens anden
halvdel? Sammenhørende med x502.
X491: glasperle, opak, rørformet, hvid
millifiori, dateret til jernalder.
X492: jernkniv, type 2a, dateret til jernal-
der.
X501: glasperle, opak, rørformet, hvid,
dateret til jernalder.
X502: træspand, fragment af, dateret til
vikingetid, måske periodens anden halv-
del? Sammenhørende med x490.
X602: glasperle, opak, rørformet, hvid
millifiori, dateret til jernalder.
X603: glasperle, kugleformet, hvid, date-
ret til jernalder.

Øvrige fund
X601: jernnagle/-søm, dateret til jernal-
der.

AOT-værdi
3

Gravtype
Kammergrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen. Det er dog muligt, at træ-
spanden x490-x502 kan indsnævre date-
ringen lidt. Således forekommer typen
særligt i vikingetidens anden halvdel
(men også i periodens første halvdel). 
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellembrunt, orangebrunt, grå-
brunt, rødbrunt, sortbrunt)
12. Sten
15. Undergrund
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Glasperle x485. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Fragment af træspand x490. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Glasperle x491. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Jernkniv x492. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Glasperle x501.
Foto: Jørgen Nielsen.

Glasperle x603. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Glasperle x602. Foto: Jørgen Nielsen.
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RE i fladen fra øst. Topniveau. 
Foto: Olga Sjöstrand.
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Form mv.
Nordvest-sydøst-orienteret jordfæste-
grav, ca. 200 x 75 cm. Nedgravningen var
ca. 46 cm dyb, havde næsten lodrette
sider og let afrundet bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
fastslå, hvordan den afdøde har ligget i
graven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver, er det ikke muligt at køns-
eller aldersbestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Øvrige fund
X349: keramik, dateret til oldtid.

1:1.500

RE

RE

Fyldbeskrivelse
4. Mørke grå nuancer (gråt, mellemgråt,
brungråt, mørkt gråt)
15. Undergrund

RE i snit fra øst. Foto: Olga Sjöstrand.

AOT-værdi
0

Gravtype
Skønt graven var fundtom, tolkes den
som en jordfæstegrav ud fra størrelsen og
orienteringen samt beliggenheden i for-
hold til de øvrige grave.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

Glasperle x603. 
Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 228 x
88 cm. Nedgravningen var ca. 18 cm dyb,
havde lodrette sider og let afrundet bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i graven.

Placering af afdøde
Da der ikke blev fundet knogler i graven,
var det ikke muligt at afgøre placeringen af
afdøde på denne baggrund. En jernkniv
blev fundet ca. midt i graven, men oddens
retning kunne ikke registreres, hvorfor det
heller ikke var muligt at afgøre, placerin-
gen herudfra.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Der blev ikke fundet knogler, som kan be-
lyse køn og alder, og jernkniven kan heller
ikke afgøre den afdødes køn.

Gravgavernes placering
Ca. midt i graven (under balken) fremkom
en jernkniv (x369). Det var ikke muligt at
registrere hvilken retning odden pegede i. 

Gravgaver
X369: jernkniv, type 2b, dateret til jernal-
der.

Øvrige fund
X508: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.

AOT-værdi
1

Gravtype
Jordfæstegrav.

1:1.500

RF

RF

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

RF i fladen fra øst. Topniveau. 
Foto: Anette Kjærulf Andersen.

RF i snit fra øst. 
Foto: Anette Kjærulf Andersen.
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Jernkniv x369. Foto: Jørgen Nielsen.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund
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RG i snit fra vest. 
Foto: Line Borre Christensen.

Form mv.
Nordøst-sydvest-orienteret jordfæste-
grav, ca. 243 x 101 cm. Nedgravningen
var ca. 16 cm dyb, havde let afrundede
sider og let bølget bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
fastslå, hvordan den afdøde har ligget i
graven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Der blev ikke fundet knogler, som kan
belyse køn og alder, og jernkniven kan
heller ikke afgøre den afdødes køn.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

AOT-værdi
0

Gravtype
Skønt graven var fundtom, tolkes den
som en jordfæstegrav ud fra størrelse og
orientering samt beliggenheden i forhold
til de øvrige grave.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

1:1.500

RG

RG

RG i fladen fra øst. Topniveau. 
Foto: Mikael Holdgaard Nielsen.
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Fyldbeskrivelse
4. Mørke grå nuancer
(gråt, mellemgråt, brun-
gråt, mørkt gråt)
5. Lyse brune nuancer
(lyst brunt, gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
13. Recente forstyrrelser
(dyregange, nedsivninger
o.l.)
15. Undergrund
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RH. Snit af plankespor i nordsiden. 
Foto: Line Borre Christensen.

Form mv.
Øst-vest-orienteret kammergrav, ca. 241
x 131 cm. Nedgravningen var ca. 40 cm
dyb, havde lodrette sider og flad bund.

Konstruktionsspor
Langs kanten af graven sås spor efter lod-
retstående planker, som danner et rektan-
gulært kammer. Ved snitning viste
plankerne sig at være såvel tilspidsede, let
afrundede som flade og ca. 6-24 cm
brede. Plankerne er banket ca. 10-66 cm
ned under gravbundens niveau. Størrel-
sen på kammeret var ca. 100 x 210 cm
(nord-syd).

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
fastslå, hvordan den afdøde har ligget i
graven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Der blev ikke fundet nogen knogler, som
kan belyse køn og alder, og jernkniven
kan heller ikke afgøre den afdødes køn.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

AOT-værdi
0

Gravtype
Kammergrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

1:1.500

RH

RH

RH i fladen fra øst. Topniveau. 
Foto: Mikael Holdgaard Nielsen.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund
16. Jernudfældning
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RJ i fladen fra øst. Topniveau. 
Foto: Camilla Post.

Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 170
x 120 cm. Nedgravningen var ca. 20 cm
dyb, havde en lodret side mod nord og en
afrundet side mod syd samt flad bund.

Konstruktionsspor
Der er ingen spor efter pæle, stolper eller
lignende, men graven synes at være op-
bygget af en større, næsten firkantet ned-
gravning, hvori der mod nord er gravet
en lidt mindre rektangulær nedgravning.
Afdøde har sandsynligvis været placeret i
sidstnævnte nedgravning.

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
fastslå, hvordan den afdøde har ligget i
graven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Der blev ikke fundet nogen knogler, som
kan belyse køn og alder, og jernkniven
kan heller ikke afgøre den afdødes køn.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Øvrige fund
X460: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.
X466: keramik, dateret til oldtid.
X468: keramik, dateret til oldtid.

AOT-værdi
0

1:1.500

RJ

RJ

Gravtype
Skønt graven var fundtom, tolkes den
som en jordfæstegrav ud fra størrelse og
orientering samt beliggenheden i forhold
til de øvrige grave.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

RJ i snit fra vest. Foto: Camilla Post.
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Fyldbeskrivelse
2. Mørke gule nuancer
(gult, grågult, brungult,
orangegult, rødgult)
3. Lyse grå nuancer (lyst
gråt, hvidgråt, gulgråt)
4. Mørke grå nuancer
(gråt, mellemgråt, brun-
gråt, mørkt gråt)
5. Lyse brune nuancer
(lyst brunt, gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
12. Sten
13. Recente forstyrrelser
(dyregange, nedsivninger
o.l.)
15. Undergrund
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Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 194
x 72 cm. Nedgravningen var ca. 42 cm
dyb, havde næsten lodrette, mod bunden
afrundede sider og rundet bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
fastslå, hvordan den afdøde har ligget i
graven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Der blev ikke fundet knogler, som kan
belyse køn og alder, og jernkniven kan
heller ikke afgøre den afdødes køn.

Gravgaver
Graven indeholdt ingen sikre gravgaver.
Hvorvidt vættelyset x471 er medgivet
som en form for offer eller amulet, eller
blot tilfældigt er kommet med i gravfyl-
den, kan ikke afgøres. 

Øvrige fund
X471: vættelys. Se foregående punkt. 

AOT-værdi
0

Gravtype
Skønt graven var fundtom, tolkes den
som en jordfæstegrav ud fra størrelse og
orientering samt beliggenheden i forhold
til de øvrige grave.

1:1.500

RK

RK

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

RK i fladen fra øst. Topniveau. 
Foto: Line Borre Christensen.

RK i snit fra vest. 
Foto: Line Borre Christensen.
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Vættelys x471. 
Foto: Asger Kjærgaard.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund
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Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 150
x 90 cm. Nedgravningen var ca. 26 cm
dyb, havde let afrundede sider og let af-
rundet bund.

Konstruktionsspor
I østprofilet sås svage spor, som evt. kan
tolkes som spor efter et låg og en bund af
en kiste.

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
fastslå, hvordan den afdøde har ligget i
graven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Der blev ikke fundet knogler, som kan
belyse køn og alder, og jernkniven kan
heller ikke afgøre den afdødes køn.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Øvrige fund
X462: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.
X464: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.

AOT-værdi
0

Gravtype
Skønt graven var fundtom, tolkes den
som en jordfæstegrav ud fra størrelse og
orientering samt beliggenheden i forhold
til de øvrige grave. Desuden sås der mu-
lige spor efter en kiste i østprofilen.

1:1.500

RQ

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

RQ

RQ i snit og flade (niveau 2) fra øst. 
Foto: Andreas Kallmeyer Bloch.

RQ i fladen fra syd. Topniveau. 
Foto: Ane Jepsen.

RQ i snit fra vest. Foto: Ane Jepsen.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund
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Form mv.
Øst-vest-orienteret kammergrav, ca. 283
x 178 cm. Nedgravningen var ca. 30 cm
dyb, havde skrå til let buede sider, af-
brudt af et plankespor mod både nord og
syd samt flad bund.

Konstruktionsspor
Langs kanten af graven sås et rektangu-
lært kammer, bestående af lodretstående,
nedbankede planker. Plankerne var 2-6
cm brede og hamret 5-25 cm ned under
gravbundens niveau. Plankesporene var
overvejende aflange, andre let krummede
eller trekantede. Hjørnerne af kammeret
er let udbuede, men ellers fremstår kam-
meret regulært. Ved snitning blev det
klart, at plankesporene var meget uens,
og at nedgravningen af plankerne i højere
grad tog højde for sten i undergrunden
end for et lige vægforløb. De fleste plan-
kespor var spidse, men enkelte havde en
lige ende. Plankerne var maksimalt 27 cm
dybe og 17 cm brede. De mindste planker
var kun få cm brede og få cm dybe. Stør-
relsen på kammeret var ca. 112 x 200 cm
(nord-syd).

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
fastslå, hvordan den afdøde har ligget i
graven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Der blev ikke fundet nogen knogler, som
kan belyse køn og alder, og jernkniven
kan heller ikke afgøre den afdødes køn.

1:1.500

RR

RR

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen sikre gravgaver.

Gravgaver
Graven indeholdt ingen sikre gravgaver.
Hvorvidt det forstenede søpindsvin,
x493, er medgivet som en form for offer
eller amulet, eller blot tilfældigt er kom-
met med i gravfylden, kan ikke afgøres. 

Øvrige fund
X493: forstenet søpindsvin. Se fore-
gående punkt.

AOT-værdi
0

Gravtype
Kammergrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere
end til vikingetid ud fra den gene-
relle datering af gravpladsen.

RR i fladen fra øst. Topniveau. 
Foto: Line Borre Christensen.

RR i snit samt østendens bundniveau med
kammer fra øst. Foto: Ane Jepsen.

RR. Snit af plankespor i østenden. 
Foto: Line Borre Christensen.
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Forstenet søpindsvin x493. 
Foto: Asger Kjærgaard.
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Fyldbeskrivelse
4. Mørke grå nuancer
(gråt, mellemgråt, brun-
gråt, mørkt gråt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
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15. Undergrund
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Form mv.
Øst-vest-orienteret kammergrav, ca. 190
x 135 cm. Nedgravningen var ca. 36 cm
dyb, havde ujævnt buede sider og flad
bund.

Konstruktionsspor
I bundniveau sås en rektangulær kam-
merkonstruktion af lodretstående, ned-
bankede planker og pæle. Plankesporene
havde varierende dimensioner, typisk
målte de 7-10 x 2 cm i fladen, men der sås
også længere og runde plankespor, og i
hjørnerne sås trekantede til firkantede
planker og /eller pæle. Plankerne var
både tilspidsede og flade og gravet eller
hamret fra få centimeter til ca. 40 cm ned
under gravbundens niveau. Størrelsen på
kammeret var ca. 100 x 160 cm (nord-
syd).

Placering af afdøde
Der var ikke bevaret knogler. Gravga-
verne fremkom i soldet og stammer fra
den vestlige del af anlægget. Det er derfor
muligt med forsigtighed at antage, at af-
døde har ligget med hovedet i denne ende
af anlægget.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Der blev ikke fundet nogen knogler, som
kan belyse køn og alder, og jernkniven
kan heller ikke afgøre den afdødes køn.

Gravgavernes placering
Ved soldning af fylden fra bundlaget af
vestenden fremkom en glasperle (x479)
og en ravperle (x480).

1:1.500

RS
RS

Gravgaver
X479: glasperle, transparent, ringformet,
mørkeblå, dateret til jernalder.
X480: ravperle, skiveformet, ikke drejet,
dateret til jernalder.

Øvrige fund
X478: keramik, dateret til oldtid.

RS i fladen, 10 cm over bundniveau. Fra vest.
Foto: Ane Jepsen.

Vestenden af RS i fladen fra vest. Bundniveau
med kammer. Foto: Ane Jepsen.

AOT-værdi
1

Gravtype
Kammergrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

RS. Snit af plankespor i østenden. 
Foto: Ane Jepsen.
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Fyldbeskrivelse
3. Lyse grå nuancer (lyst gråt, hvidgråt, gulgråt)
4. Mørke grå nuancer (gråt, mellemgråt, brungråt, mørkt gråt)
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellembrunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt, sortbrunt)
14. Muld
15. Undergrund

1 : 20
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Glasperle x479. Foto: Jørgen Nielsen. Ravperle x480. Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 230
x 100 cm. Nedgravningen var ca. 8 cm
dyb, havde lodrette sider og flad bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i graven.

Placering af afdøde
Fremkomsten af tænder i vestenden bety-
der, at den afdøde må have ligget med ho-
vedet i denne ende. Desuden blev
jernkniven fundet i gravens vestende.

Antropologisk materiale
X322. Analyse på Antropologisk Labora-
torium viser, at der er tale om syv hele,
ubrændte emaljekroner og flere emalje-
fragmenter. Der er tale om mindst fem
kindtænder i alt, formentlig alle fra over-
kæben. En visdomstand er let slidt. Der-
udover er der tre hele mindre kindtænder
(præmolarer) til stede. Tænderne stammer
fra et voksent individ mellem 20 og 30 år.

1:1.500

SW

SW
Køn og alder
Ud fra tænderne er det muligt at fastslå,
at der er tale om et individ mellem 20 og
30 år, men afdøde kan ikke kønsbestem-
mes. Heller ikke jernkniven kan kønsbe-
stemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Ca. midt i gravens vestende blev der fun-
det et stykke af odden af en jernkniv
(x323).

Gravgaver
X323: jernkniv, uvis type, dateret til jern-
alder.

AOT-værdi
1

Gravtype
Jordfæstegrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

Fyldbeskrivelse
3. Lyse grå nuancer (lyst gråt, hvidgråt,
gulgråt)
5. Lyse brune nuancer (lyst brunt, gul-
brunt)
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)

SW i fladen fra sydvest. Topniveau. 
Foto: Olga Sjöstrand.

Jernkniv x323. Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
Øst-vest-orienteret kammergrav, ca. 220 x
120 cm. Nedgravningen var ca. 60 cm dyb,
havde let buede sider og flad bund.

Konstruktionsspor
Langs kanten af graven sås spor efter plan-
ker, som dannede et rektangulært kammer,
bestående af seks planker mod både øst og
vest og 12 planker mod både nord og syd.
Ved snitning viste plankerne sig at have til-
spidsede sider. Enkelte planker havde en
tilspidset afslutning, mens de øvrige plan-
ker havde en stump afslutning. Plankerne
var banket 10-35 cm ned i undergrunden.
Størrelsen på kammeret var ca. 110 x 200
cm (nord-syd).

Placering af afdøde
Ud fra de bevarede dele af skelettet kan det
konkluderes, at den afdøde har ligget på
ryggen med armene langs siden, med hove-
det i vest og fødderne i øst.

Antropologisk materiale
X415, x420, x424, x511 og x599. Skelettet
er meget fragmenteret og har en nedbrudt
knogleoverflade. Der er tale om en mand.
Der er 23 tænder eller tandfragmenter til
stede i alt og sliddet svarer til en alder på ca.
40-50 år. Det var ikke muligt at udregne le-
gemshøjden, men denne blev under udgrav-
ningen målt til 150 cm fra isse til slutning af
lårbenet (skelettets fødder var ikke bevaret),
og lårbenet blev målt til 40 cm. Sygdoms-
forhold kunne pga. bevaringstilstanden kun
vurderes på få dele af skelettet; der var
umiddelbart intet at bemærke vedrørende
dette forhold.

Køn og alder
Ud fra de bevarede knogler er det muligt at
fastslå, at der er tale om en mand i alderen
ca. 40-50 år.

1:1.500

SX

SX

SX i fladen fra øst. Topniveau. 
Foto: Olga Sjöstrand.

Vestenden af SX med skelet. Fra vest. Umid-
delbart over bundniveau. Foto: Camilla Post

SX. Skelettet fritlagt. Fra syd. 
Foto: Camilla Post.

SX. Snit af plankespor i nordenden fra syd.
Foto: Camilla Post.

SX. Snit af plankespor i sydenden fra nord.
Foto: Camilla Post.

Gravgavernes placering
I den vestlige del af graven, helt op mod
balken og ind i denne, lidt forskudt mod
syd for midten lå en jernkniv (x421). Kni-
ven lå, hvor overarmsknoglen møder un-
derarmsknoglen og havde odden pegende
mod øst.
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Gravgaver
X421: jernkniv, type 1a, dateret til
jernalder.

AOT-værdi
1

Gravtype
Kammergrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end
til vikingetid ud fra den generelle da-
tering af gravpladsen.
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Fyldbeskrivelse
5. Lyse brune nuancer
(lyst brunt, gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund
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Fyldbeskrivelse
5. Lyse brune nuancer
(lyst brunt, gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund
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Jernkniv x421. Foto: Jørgen Nielsen.

Fyldbeskrivelse
5. Lyse brune nuancer
(lyst brunt, gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund
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Kapitel 1. Indledning

Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 245
x 130 cm. Nedgravningen var ca. 30 cm
dyb, havde lodrette, mod bunden afrun-
dede sider og en flad bund.

Konstruktionsspor
Der var konstruktionsspor i graven.

Placering af afdøde
Der blev ikke fundet knogler i graven,
men ud fra placeringen af gravgaverne i
den vestlige halvdel antages det, at den
døde har ligget med hovedet i vest.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Der blev ikke fundet knogler, som kan
belyse køn og alder, og gravgaverne kan
heller ikke afgøre den afdødes køn.

Gravgavernes placering
Under udgravningen af den vestlige halv-
del fremkom et fragment af en jernkniv
(x278) i løst opgravet jord. Ligeledes fra
den vestlige halvdel fremkom en glasperle
i soldet (x279).

Gravgaver
X278: jernkniv, type 2a, dateret til jernal-
der.
X279: glasperle, opak, skiveformet, rød,
dateret til jernalder

Øvrige fund
Et flintafslag og et lille stykke grønglase-
ret keramik (ikke hjemtaget).

AOT-værdi
2

1:1.500

SZ

SZ

Gravtype
Jordfæstegrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

SZ i fladen fra nord. Topniveau. Foto: Lone Bach Nielsen.

SZ i snit fra vest. Foto: Lone Bach Nielsen.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund
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Glasperle x279. Foto: Jørgen Nielsen.

Jernkniv x278. Foto: Jørgen Nielsen.



342

TA i fladen fra syd. Topniveau. 
Foto: Michael Lundø Jacobsen.
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Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 264
x 150 cm. Nedgravningen var ca. 17 cm
dyb, havde lodrette sider og flad bund
med en mindre central fordybning.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
fastslå, hvordan den afdøde har ligget i
graven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver, er det ikke muligt at køns-
eller aldersbestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

1:1.500

TN

TA
Øvrige fund
X280: keramik, dateret til oldtid.

AOT-værdi
0

Gravtype
Skønt graven var fundtom, tolkes den
som en jordfæstegrav ud fra størrelse og
orientering samt beliggenheden i forhold
til de øvrige grave.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
13. Recente forstyrrelser (dyregange,
nedsivninger o.l.)
15. Undergrund
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TA i snit fra vest. 
Foto: Michael Lundø Jacobsen.
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TN i fladen fra syd. Topniveau. 
Foto: Lars Hovland.
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Snit 1

Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 170
x 80 cm. Nedgravningen var ca. 18 cm
dyb, havde en lodret side mod nord og en
let skrånende side mod syd samt flad
bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Ud fra fundet af tand i vestenden er det
sandsynligt, at den afdøde har ligget med
hovedet her.

Antropologisk materiale
X476. Ubrændt emaljefragment fra en
kindtand, formentlig fra overkæben. Tan-
den stammer fra et voksent individ mel-
lem 20 og 30 år.

Køn og alder
Ud fra tandemaljen er det muligt at fast-
slå, at der er tale om et individ mellem 20
og 30 år. Det er ikke muligt at kønsbe-
stemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

1:1.500

TN

TN

Øvrige fund
X509: keramik, dateret til oldtid.

AOT-værdi
0

Gravtype
Skønt graven var fundtom, tolkes den
som en jordfæstegrav ud fra fundet af
tandemalje, størrelsen og orienteringen
samt beliggenheden i forhold til de øvrige
grave.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
15. Undergrund
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TN i snit fra vest. Foto: Lisbeth Poulsen.
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TO i snit fra øst. Foto: Lars Hovland.

Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 190
x 100 cm. Nedgravningen var ca. 22 cm
dyb, havde afrundede sider og flad bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Ud fra fundet af tandemalje i vestenden
må den afdøde have ligget med hovedet
her. Det er ikke muligt at afgøre, om den
afdøde har ligget på siden eller ryggen.

Antropologisk materiale
X450. X450 omfatter over 10 ubrændte
emaljefragmenter i form af emaljen fra
seks af de små kindtænder (præmolarer)
og fire kindtænder (molarer), herunder en
visdomstand der er let slidt. Tænderne
stammer fra en voksen i alderen 20-30/35
år.

Køn og alder
Ud fra tænderne er det muligt at fastslå,
at der er tale om et individ i alderen 20-
30/35 år, men det er ikke muligt at køns-
bestemme den afdøde. Heller ikke
gravgaverne kan afgøre den afdødes køn.

Placering af gravgaver
Jernkniven (x449) blev fundet i gravens
vestende, ca. i midten af graven og kun
ca. 20 cm fra kanten af graven.

1:1.500

TOTO

Gravgaver
X449: jernkniv, type 2b, dateret til jernal-
der.
Hvorvidt vættelyset x452 er medgivet
som en form for offer eller amulet eller
blot tilfældigt er kommet med i gravfyl-
den, kan ikke afgøres. 

Øvrige fund
X444: brændt nøddeskal, fra soldningen,
udateret.
X451: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.
X452: vættelys. Se foregående punkt.

AOT-værdi
1

Gravtype
Jordfæstegrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

TO i fladen fra nord. Topniveau. 
Foto: Lars Hovland.



345

1 : 20

N

Niv. 1

X449
238

221

219

218

Snit 1

Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund
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Vættelys x452. Foto: Asger Kjærgaard.Jernkniv x449. Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 215
x 96 cm. Nedgravningen var ca. 40 cm
dyb, havde afrundede sider og flad bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven, men hovedsageligt langs den østlige
kant af graven fremkom flere barneho-
vedstore og knytnævestore sten. Der
synes således at have været en kant af sten
omkring den østlige del af graven.

Placering af afdøde
Ud fra fund af tandemalje i østenden er
det sandsynligt, at den afdøde har ligget
med hovedet her. Desuden fremkom ho-
vedparten af gravgaverne i østenden.
Hvis den afdøde har ligget med hovedet i
øst, er det ikke sandsynligt, at der er tale
om en kristen grav, da den afdøde ikke
har haft ansigtet vendt mod øst. Dette
stemmer godt overens med, at der er
medgivet en Thorshammer-amulet som
gravgave.

Antropologisk materiale
X376, x377 og x386. Der blev fundet en-
kelte porøse knogler, som det ikke var
muligt at erkende som hverken dyre-
eller menneskeknogler (x376 og x377).
Der blev desuden fundet to små fragmen-
ter af ubrændt hvid tandemalje (x386).
Det kan ikke afgøres med sikkerhed, om
emaljen stammer fra en mennesketand.

Køn og alder
Det er ikke muligt at aldersbestemme den
afdøde. Thorshamrene synes langt over-
vejende og måske alene knyttet til kvin-
debegravelser.

1:1.500

TRTR

Gravgavernes placering
Ved soldning af fyld fra den vestlige halv-
del fremkom en Thorshammer (x350).
Ved soldning af den østlige halvdel, frem-
kom en halv slibesten og en halv ravperle
(x371). Ved den nordøstlige kant frem-
kom en bronzering og bronzeremende-
dop i jernudfældning (x370); denne blev
ikke tegnet på tegningen.

TR i fladen fra sydvest. Topniveau. 
Foto: Mette Lise Sejr Thomsen.

TR i fladen fra sydvest. Bundniveau. 
Foto: Mette Lise Sejr Thomsen.

TR i snit fra nordøst. 
Foto: Mette Lise Sejr Thomsen.
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Gravgaver
X350: Thorshammer, af jern, dateret til
vikingetid.
X370: bronzering og bronzeremendedop
i jernudfældning, dateret til bronze- eller
jernalder.
X371: ravperle, fragment af. Skiveformet,
ikke drejet, dateret til jernalder.
X382: slibesten, fragment af, dateret til
oldtid.

Øvrige fund
X351: flintafslag, dateret til oldtid.
X352: keramik, stjertpotteben, dateret til
efterreformatorisk tid.
X354: keramik, dateret til oldtid.
X367: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.
X381: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.
X383: flintafslag, retoucheret, dateret til
oldtid.
X385: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.
AOT-værdi
4

Gravtype
Jordfæstegrav.

Datering
Dateringen baseres på fundet af Thors-
hammer-amuletten. Thorshamrene op-
træder næsten udelukkende i
vikingetidens anden halvdel, men enkelte
fund kendes dog også tidligere, ligesom
andre forhold peger på, at symbolet har
været kendt fra vikingetidens start. 

Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt, oran-
gebrunt, gråbrunt, rød-
brunt, sortbrunt)
15. Undergrund
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X377
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Thorshammer x350. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Bronzering og bronzeremendedop i jernudfældning x370. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Fragmenter af ravperle x371. Set fra to
sider. Foto: Jørgen Nielsen.

Fragment af slibesten x382. 
Set fra to sider. Fra top.
Foto: Jørgen Nielsen.
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Form mv.
Øst-vest-orienteret fyldskifte, nord-syd
230 x 90 cm. Nedgravningen var 4-7 cm
dyb og havde flad bund. Graven var dog
dårligt bevaret og forstyrret af en del bio-
turbation.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
fastslå, hvordan den afdøde har ligget i
graven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver, er det ikke muligt at køns-
eller aldersbestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Øvrige fund
X495: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.

AOT-værdi
0

1:1.500

UA

UA

Gravtype
Skønt graven var både fundtom og havde
en meget lav dybde og diffus udform-
ning, tolkes den som en jordfæstegrav ud
fra størrelse og orientering samt belig-
genhed i forhold til de øvrige grave.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt). 

UA i snit fra vest. Foto: Ane Jepsen.

UA i fladen fra vest. Topniveau. 
Foto: Mikael Holdgaard Nielsen.
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Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 240
x 130 cm. Nedgravningen var ca. 38 cm
dyb, havde lodrette sider og flad bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Fundet af tandemalje i vestenden indike-
rer, at den afdøde har ligget med hovedet
her.

Antropologisk materiale
X498 og x503. Der blev fundet henholds-
vis to (x498) og et (x503) ubrændt emalje-
fragment. Fragmenterne stammer fra en
af de små kindtænder (præmolar), en let
slidt kindtand (molar) fra underkæben
samt emaljen fra en let slidt kindtand
(molar), formentlig visdomstanden fra
venstre overkæbe. Alle tre tænder stam-
mer fra en voksen person i alderen 20-30
år. Tænderne kan sagtens stamme fra
samme individ.

Køn og alder
Det er ikke muligt at kønsbestemme den
afdøde, men der er tale om et individ i al-
deren 20-30 år.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Øvrige fund
X481: keramik, dateret til oldtid.
X504: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.

AOT-værdi
0

1:1.500

UB

UB

Gravtype
Skønt graven var fundtom, tolkes den
som en jordfæstegrav ud fra fundet af
tandemalje samt størrelse, orientering og
beliggenheden i forhold til de øvrige
grave.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

UB i fladen fra syd. Topniveau. 
Foto: Lars Hovland.

UB i snit fra øst. Foto: Lars Hovland.



351

1 : 20

N

Niv. 1

196

196

199

195

154

157

12+

Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
12. Sten
15. Undergrund
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Form mv.
Nordvest-sydøst-orienteret jordfæste-
grav, ca. 280 x 140 cm. Nedgravningen
var ca. 47 cm, havde næsten lodret nord-
side og en skrånende sydside samt en flad
bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Der blev ikke fundet knogler i graven,
men ud fra det faktum at gravgaverne
blev fundet i den vestlige ende af graven,
er det sandsynligt, at den afdøde har lig-
get med hovedet her.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Der blev ikke fundet knogler i graven, og
det er derfor ikke muligt at aldersbe-
stemme den afdøde. Ud fra gravgaverne
er det ikke muligt at kønsbestemme den
afdøde.

Gravgavernes placering
Nær bunden i den vestlige halvdel af gra-
ven blev der fundet en ravperle (x359),
seks jernfragmenter som udgør en jern-
kniv (x360), og en glasperle (x388).

Gravgaver
X359: ravperle, skiveformet, ikke drejet,
dateret til jernalder.
X360: jernkniv, type 2a, dateret til jernal-
der.
X388: glasperle, opak, kugleformet, orna-
menteret med en bølget, hvid streg, date-
ret til jernalder.

1:1.500

UX

UX

Øvrige fund
X358: keramik, dateret til oldtid.
X366: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.

AOT-værdi
3

Gravtype
Jordfæstegrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

UX i snit fra øst. Foto: Lars Hovland.

UX i fladen fra sydvest. Topniveau. 
Foto: Lars Hovland.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund 
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Ravperle x359. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Glasperle x388. 
Foto: Jørgen Nielsen. Jernkniv x360. Foto: Jørgen Nielsen.
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WD i fladen fra syd. Topniveau. Foto: Camilla Post.

Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 220
x 80 cm. Nedgravningen var ca. 24 cm
dyb, havde mod vest let skrånende sider
og let afrundet bund og mod øst næsten
lodrette sider og let afrundet bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Ud fra placeringen af jernkniven i vesten-
den af graven er det sandsynligt, at af-
døde har ligget med hovedet her.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Det er ikke muligt ud fra det sparsomme
gravudstyr at kønsbestemme den afdøde,
og der blev ikke fundet knogler i graven
til belysning af køn og alder.

Gravgavernes placering
I den vestlige halvdel af graven fremkom
mod nord en jernkniv (x368). Kniven lå
orienteret nord-syd, med spidsen mod
syd og æggen nedad.

Gravgaver
X368: jernkniv, type 1a, dateret til jernal-
der.

Øvrige fund
X362: keramik, dateret til oldtid.
X373: flintafslag, dateret til oldtid.

AOT-værdi
1

1:1.500

WD

WD

Gravtype
Jordfæstegrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

WD i snit fra vest. Foto: Camilla Post.
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Fyldbeskrivelse
2. Mørke gule nuancer
(gult, grågult, brungult,
orangegult, rødgult)
7. Sorte nuancer (gråsort,
brunsort, sort)
15. Undergrund
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Jernkniv x368. Foto: Jørgen Nielsen.
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WK i fladen fra øst. Topniveau. 
Foto: Camilla Post.

WK i snit fra vest. 
Foto: Camilla Post.

Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 220
x 78 cm. Nedgravningen var ca. 6 cm
dyb, havde afrundede sider og ujævn
bund.

Konstruktionsspor
I gravens nordvestlige hjørne ses et stol-
pehul med en diameter på ca. 14 cm. Stol-
pehullet var ca. 5 cm dybt og fladbundet.
Det er ikke muligt med sikkerhed at af-
gøre, om stolpehullet skal ses som en del
af en konstruktion i graven, men place-
ringen i det nordvestlige hjørne antyder
dette. Da stolpen kun var bevaret i fem
centimeters dybde, er det muligt, at andre
hjørnestolper – og eventuelle andre kon-
struktionselementer – blot ikke er beva-
ret. Mest sandsynligt er der derfor tale
om et meget dårligt bevaret kammer.

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
fastslå, hvordan den afdøde har ligget i
graven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
køns- eller aldersbestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

AOT-værdi
0

1:1.500

WK
WK

Gravtype
Skønt graven var fundtom, tolkes den
som en jordfæstegrav ud fra størrelse og
orientering samt beliggenheden i forhold
til de øvrige grave. Et stolpehul i gravens
nordvestlige hjørne antyder, at der kan
være tale om en meget dårligt bevaret
kammergrav. 

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.
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Fyldbeskrivelse
1. Lyse gule nuancer (lyst
gult, hvidgult)
2. Mørke gule nuancer
(gult, grågult, brungult,
orangegult, rødgult)
4. Mørke grå nuancer
(gråt, mellemgråt, brun-
gråt, mørkt gråt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
7. Sorte nuancer (gråsort,
brunsort, sort)
12. Sten
15. Undergrund
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WO i fladen fra øst. Topniveau. 
Foto: Camilla Post.

Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 190
x 65 cm, nedgravet i ældre gruber. Ned-
gravningen var ca. 15-30 cm dyb, havde
let skrånende sider og flad bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
fastslå, hvordan den afdøde har ligget i
graven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver, er det ikke muligt at køns-
eller aldersbestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

Øvrige fund
Alle disse stammer fra gruberne under
graven.
X380: keramik, ornamenteret, dateret til
førromersk jernalder.
X392: keramik, dateret til bronzealder.
X393: keramik, dateret til bronzealder.
X394: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.
X395: keramik, rand, dateret til bronzeal-
der.

1:1.500

WO
WO

X396: keramik, dateret til bronzealder.
X397: keramik, dateret til bronzealder.
X398: keramik, dateret til bronze- eller
jernalder.
X399: keramik, dateret til bronzealder.
X400: keramik, dateret til bronzealder.
X620: flintafslag, retoucheret, dateret til
oldtid.

AOT-værdi
0

Gravtype
Skønt graven var fundtom, tolkes den
som en jordfæstegrav ud fra størrelse og
orientering samt beliggenheden i forhold
til de øvrige grave.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

WO med underliggende grube. I snit fra vest.
Foto: Camilla Post.



359

1 : 20

N

Niv. 1

205 
226

209
227

201
219

202

15

Snit

ældre grube

1 : 20
Snit

X392

X393

X395 

X396

X394

201

S N 

201  

  

12+ +

12+ +

15

15

15

15

15

15
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Fyldbeskrivelse
4. Mørke grå nuancer
(gråt, mellemgråt, brun-
gråt, mørkt gråt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
9. Trækul
12. Sten
15. Undergrund
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Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 130
x 145 cm. Kun ca. halvdelen af graven er
fritlagt. Den resterende del lå udenfor
undersøgelsesarealet i et område, som var
forstyrret af tidligere anlægsarbejder.
Nedgravningen var ca. 16 cm dyb, havde
jævnt afrundede sider og flad til let afrun-
det bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
fastslå, hvordan den afdøde har ligget i
graven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver, er det ikke muligt at køns-
eller aldersbestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Tæt på bunden fremkom der mod syd-
vest og op mod balken et jernfragment
(x348). Fragmentet blev fundet i løst op-
gravet jord. Under fjernelsen af balken
fremkom der nær x348 endnu et jernfrag-
ment (x355).

Gravgaver
X348: jernfragment, dateret til jernalder.
Det kan ikke udelukkes, at fragmentet
stammer fra en gravgave.
X355: jernfragment, dateret til jernalder.
Det kan ikke udelukkes, at fragmentet
stammer fra en gravgave.

1:1.500

XD
XD

Øvrige fund
X347: keramik, dateret til oldtid.

AOT-værdi
1

Gravtype
Skønt graven var fundtom, tolkes den
som en jordfæstegrav ud fra størrelsen og
orienteringen samt beliggenheden i for-
hold til de øvrige grave.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

XD i snit fra øst. Foto: Lone Bach Nielsen.

XD i fladen fra syd. Topniveau. 
Foto: Lone Bach Nielsen.
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Fyldbeskrivelse
4. Mørke grå nuancer
(gråt, mellemgråt, brun-
gråt, mørkt gråt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
13. Recente forstyrrelser
(dyregange, nedsivninger
o.l.)
15. Undergrund
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AFC i fladen fra øst. Topniveau. 
Foto: Anne Brill.
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Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 225
x 121 cm. Nedgravningen var ca. 41 cm
dyb, havde lodrette sider og flad bund
med en lille spids fordybning i midten.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
fastslå, hvordan den afdøde har ligget i
graven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
køns- eller aldersbestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

AOT-værdi
0

Gravtype
Skønt graven var fundtom, tolkes den
som en jordfæstegrav ud fra størrelsen og
orienteringen samt beliggenheden i for-
hold til de øvrige grave.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

1:1.500

AFC

AFC

Fyldbeskrivelse
5. Lyse brune nuancer (lyst brunt, gul-
brunt)
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
15. Undergrund. 
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AFH i fladen fra øst. Topniveau. 
Foto: Camilla Post.
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Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 210
x 102 cm. Nedgravningen var ca. 18 cm
dyb, havde lodrette sider og flad bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
fastslå, hvordan den afdøde har ligget i
graven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
køns- eller aldersbestemme den afdøde.

1:1.500

AFH

AFH

Gravgavernes placering
Der fremkom ingen gravgaver.

AOT-værdi
0

Gravtype
Skønt graven var fundtom, tolkes den
som en jordfæstegrav ud fra størrelsen og
orienteringen samt beliggenheden i for-
hold til de øvrige grave.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellem-
brunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt,
sortbrunt)
15. Undergrund
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AFH i snit fra øst. Foto: André Mathiesen.
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Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 270
x 152 cm. Nedgravningen var ca. 35 cm
dyb, havde lodrette sider og flad bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Der blev ikke fundet knogler, som kan
belyse, hvordan den afdøde har ligget,
men ud fra placeringen af gravgaverne er
det sandsynligt, at den afdøde har ligget
med hovedet i vest og med fødderne i øst.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Ud fra fundet af en jernhank fra en træ-
spand er det sandsynligt, at der er tale om
en kvindegrav.

Gravgavernes placering
I østenden, mod syd, fremkom en jern-
hank (x427) med lidt bevaret træ. Hanken
tilhører sandsynligvis en træspand. Styk-
ket blev taget op i præparat. Ved soldning
fremkom endnu et stykke af samme jern-
hank (x474). Spanden synes at havde stået
i fodenden af graven. I vestendens nord-
lige del fremkom to fragmenter af en jern-
kniv med 20 cm’s mellemrum (x428 og
x429). Det ene stykke stammer fra over-
gangen mellem od og angel, det andet fra
odden. Jernkniven formodes at havde
været placeret på venstre side af den af-
døde, omkring taljen. Ved soldning frem-
kom to jernfragmenter, som muligvis
stammer fra anglen af en kniv (x475). Det
er muligt, at knivfragmenterne stammer
fra den samme kniv.

1:1.500

AFM

AFM

Gravgaver
X427: jernhank, optaget i præparat, date-
ret til vikingetid, måske periodens anden
halvdel?
X428: jernkniv, type 1a, fragment af, mu-
ligvis overgangen mellem od og angel.
Sammenhørende med x429 og x475. Da-
teret til jernalder.
X429: jernkniv, type 1a, fragment af
odden. Sammenhørende med x428 og
x475. Dateret til jernalder. 

X474: jernhank, fragment af, påsat x427,
dateret til vikingetid, måske periodens
anden halvdel?
X475: jernfragmenter, type 1a, fra anglen
af en kniv. Sammenhørende med x428 og
x429. Dateret til jernalder.

Øvrige fund
X623: keramik, dateret til oldtid.

AOT-værdi
2

Gravtype
Jordfæstegrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.
Det er dog muligt, at træspanden x427-
x474 kan indsnævre dateringen lidt. Såle-
des forekommer typen særligt i
vikingetidens anden halvdel (men også i
periodens første halvdel). 

AFM i fladen fra vest. Bundniveau. 
Foto: André Mathiesen.



Jernhank x427. 
Foto: Jørgen Nielsen.

Kniv x428-429-475. 
Foto: Asger Kjærgaard.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund 
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Form mv.
Øst-vest-orienteret kammergrav, ca. 272
x 124 cm. Nedgravningen var ca. 50 cm
dyb, med lodrette, mod bunden afrun-
dede sider og flad bund.

Konstruktionsspor
Afdøde synes at have været placeret i en
trækiste i en større nedgravning. Om-
kring nedgravningen var sat en kammer-
konstruktion af lodret nedbankede
planker. Plankerne var 4-5 cm brede og
stak ca. 20 cm ned i undergrunden. Træk-
isten var kun bevaret mod sydøst over en
strækning på ca. 50 cm. Da konstruktio-
nen kun var bevaret i form af svage afteg-
ninger, var det ikke muligt med sikkerhed
at konstatere, hvordan den havde været
udformet. Mest sandsynligt var der tale
om en rektangulær, øst-vest-orienteret
form på ca. 200 x 100 cm. Som det skal
ses herunder, har afdøde muligvis været
placeret på eller været indsvøbt i et
stykke skind eller læder.

Placering af afdøde
Ud fra de bevarede knogledele er det mu-
ligt at fastslå, at den afdøde har ligget
med hovedet i vest, liggende på ryggen
med armene langs siden.

Antropologisk materiale
X426, x430, x431, x447, x454 og x600.
Skelettet er meget fragmenteret med ned-
brudte knogleflader. Sandsynligvis er der
tale om en kvinde. Der er 27 tænder til
stede i alt. Tændernes slid svarer til en
alder på ca. 35-45 år. I venstre overkæbe
er 6 års-tanden slidt voldsomt skævt. Det
skal formentlig ses i relation til observa-
tionen af lettere slidgigt i venstre kæbe-
led. Det er ikke muligt at udregne
legemshøjden, men denne blev under ud-

1:1.500

AFR

AFR

gravningen målt til 150 cm fra isse til
midt på skinnebenet (resten var ikke be-
varet). Lårbenet var 45,5 cm langt. Syg-
domsforholdene kan kun vurderes på de
få dele, der er tilstrækkeligt velbevarede.
Der er umiddelbart ikke andet at be-
mærke end omtalte slidgigt i venstre kæ-
beled.

Køn og alder
Der er sandsynligvis tale om en kvinde i
alderen 35-45 år med slidgigt i venstre
kæbeled.

Makrofossiler
Fra floteringsprøve x453. Træ (kistespor)
fra jordblok indsendt til vedbestemmelse.
Vedbestemmelse ikke mulig, da det fakti-
ske indhold af bevaret træ var minimalt.

Placering af gravgaver
Ca. midt på den sydlige langside af gra-
ven og inden for den mulige kammer-
struktur sås en aftegning, som kan være
et spor efter en formuldet træspand med
en diameter på 20 cm. Desuden blev der
på skelettet fundet en jernkniv (x455).
Der blev fundet ribben på kniven og det

AFR i fladen fra øst. Topniveau. 
Foto: Olga Sjöstrand.

er derfor sandsynligt, at den har ligget
ved brystet eller lige over hoften. En
jordprøve fra graven viste sig at inde-
holde et stykke skind eller læder (x456).
Det er muligt, at den afdøde har ligget på
eller været indsvøbt i skindet. Bestem-
melsen til skind/læder er foretaget af
konservator Helle Strehle og afdelingsle-
der, ph.d. Peter Hambro Mikkelsen,

AFR i fladen fra øst. Bundniveau med skelet.
Foto: Ane Jepsen.
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Konserverings- og Naturvidenskabelig
Afdeling ved Moesgård Museum. Mate-
rialet bestod af flager af mørkt organisk
materiale, som på den ene side var for-
holdsvist jævnt, medens den anden side
boblede en smule op. Hist og her var det
muligt at erkende strukturer i materialet.
Flere steder var der tegn på perforeringer
af skindet/læderet efter hår. Det var ikke
muligt at bestemme skindet/læderet til en
dyreart.

Gravgaver
X455: jernkniv, type 1a, dateret til jernal-
der.
X456: skind/læder, udateret.
Desuden er det muligt, at graven har in-
deholdt en træspand. I så fald skal denne
dateres til vikingetid, måske periodens
anden halvdel?
Hvorvidt vættelyset x442 er medgivet
som en form for offer eller amulet eller
blot tilfældigt er kommet med i gravfyl-
den, kan ikke afgøres. 

Øvrige fund
X442: fragment af vættelys. Se foregående
punkt.

AOT-værdi
3

Gravtype
Graven tolkes som en kammergrav med
en mulig trækiste.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.
Det er dog muligt, at den eventuelle træ-
spand kan indsnævre dateringen lidt. Så-
ledes forekommer typen særligt i
vikingetidens anden halvdel (men også i
periodens første halvdel). 
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Fyldbeskrivelse
2. Mørke gule nuancer (gult, grågult, brungult, orangegult, rødgult)
5. Lyse brune nuancer (lyst brunt, gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer (brunt, mellembrunt, orangebrunt, gråbrunt, rødbrunt, sortbrunt)
10. Ildskørnede sten
14. Muld
15. Undergrund
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Træspand?

Fyldbeskrivelse
2. Mørke gule nuancer
(gult, grågult, brungult,
orangegult, rødgult)
5. Lyse brune nuancer
(lyst brunt, gulbrunt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
10. Ildskørnede sten
14. Muld
15. Undergrund

Vættelys x442. 
Foto: Asger Kjærgaard.

Jernkniv x455. 
Foto: Jørgen Nielsen.
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AFX i snit fra vest. Foto: Ane Jepsen.

Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 210
x 100 cm. Nedgravningen var ca. 17 cm
dyb, havde næsten lodrette sider og flad
bund. Graven var forstyrret af en yngre
nedgravning i den nordvestlige del. Ned-
gravningen kan repræsentere et – udate-
ret – plyndringshul.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
fastslå, hvordan den afdøde har ligget i
graven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver, er det ikke muligt at køns-
eller aldersbestemme den afdøde.

Gravgaver
Graven indeholdt ingen sikre gravgaver,
hvilket kan skyldes det mulige plyn-
dringshul i den nordvestlige del af gra-
ven. Hvorvidt de to fragmenter af
vættelys, x510, er medgivet som en form
for ofre eller amuletter eller blot tilfæl-
digt er kommet med i gravfylden, kan
ikke afgøres. 

1:1.500

AFX

AFX

Øvrige fund
X433: keramik, dateret til oldtid.
X434: keramik, dateret til oldtid.
X510: to fragmenter af vættelys. Se fore-
gående punkt.

AOT-værdi
0

AFX i fladen fra syd. Topniveau. Foto: Anne Brill.

Gravtype
Skønt graven var fundtom, tolkes
den som en jordfæstegrav ud fra
størrelse og orientering samt belig-
genhed i forhold til de øvrige grave.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere
end til vikingetid ud fra den gene-
relle datering af gravpladsen.
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Fyldbeskrivelse
3. Lyse grå nuancer (lyst
gråt, hvidgråt, gulgråt)
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
9. Trækul
15. Undergrund
16. Jernudfældning
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Det ene vættelys i x510. 
Foto: Asger Kjærgaard.

Det andet vættelys i x510. Foto: Asger Kjærgaard.
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AGG i fladen fra øst. Topniveau. 
Foto: Camilla Post.
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Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 210
x 65 cm. Nedgravningen var kun få cm
dyb og havde flad bund. Det vurderes, at
der ved muldafrømningen med maskine
blev fjernet en del af gravfylden.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver i graven, er det ikke muligt at
fastslå, hvordan afdøde har ligget i gra-
ven.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

1:1.500

AGG

AGG

Køn og alder
Da der hverken blev fundet knogler eller
gravgaver, er det ikke muligt at køns-
eller aldersbestemme den afdøde.

Gravgavernes placering
Graven indeholdt ingen gravgaver. Dog
blev der fundet et lille stykke uidentifi-
cerbart jern (ca. 2 x 0,5 cm) i toppen af
den østlige gravfyld. Stykket blev ikke
hjemtaget.

AOT-værdi
0

Gravtype
Jordfæstegrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

Fyldbeskrivelse
5. Lyse brune nuancer (lyst brunt, gul-
brunt)
12. Sten
15. Undergrund
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Form mv.
Øst-vest-orienteret jordfæstegrav, ca. 195
x 75 cm. Nedgravningen var ca. 10 cm
dyb, havde let skrånende sider og flad
bund.

Konstruktionsspor
Der var ingen konstruktionsspor i gra-
ven.

Placering af afdøde
Der blev ikke fundet knogler i graven,
som kan indikere, hvordan afdøde har
ligget. Det blev desværre ikke noteret, i
hvilken retning odden på kniven vendte,
men det er sandsynligt, at denne har lig-
get omkring hoften på den afdøde. Da
kniven hidrører fra gravens vestende, er
det sandsynligt, at også hovedet har ligget
mod vest.

Antropologisk materiale
Der blev ikke fundet knogler i graven.

Køn og alder
Da der hverken blev fundet knogler eller
kønsspecifikke gravgaver, er det ikke mu-
ligt at køns- eller aldersbestemme den af-
døde.

Gravgavernes placering
I gravens vestlige halvdel fremkom mod
nord en jernkniv (x448), som sandsynlig-
vis har ligget omkring den afdødes hofte.

Gravgaver
X448: jernkniv, type 2a, dateret til jernal-
der.

AOT-værdi
1

1:1.500

AGP

AGP

Gravtype
Jordfæstegrav.

Datering
Graven kan ikke dateres nærmere end til
vikingetid ud fra den generelle datering af
gravpladsen.

AGP i fladen fra vest. Topniveau. 
Foto: Lars Hovland.

AGP i fladen fra vest. Bundniveau. 
Foto: Mikael Holdgaard Nielsen.
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Fyldbeskrivelse
6. Mørke brune nuancer
(brunt, mellembrunt,
orangebrunt, gråbrunt,
rødbrunt, sortbrunt)
15. Undergrund
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Jernkniv x448. Foto: Jørgen Nielsen.




