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Rapport for den arkæologiske undersøgelse i 2008 og 2009 af ca. 5000 m² med fund af langhuse og
aktivitetsspor, gruber og stolpehuller, samt en overpløjet gravhøj med en sløjfet stenkiste. Fundene
dateres til henholdsvis tragtbægerkultur, ældre bronzealder og førromersk jernalder.

Foto af Hus 12, hus fra ældre bronzealder. De hvide plamager markerer stolpehullerne

Resumé
Rapport for udgravning ved Vestermark vest for Oddesundvej og nordvest for bygningerne på
adressen Hvidhøjvej 21, 7700 Thisted. Udgravningen har påvist anlægsspor i form af stolpehuller
og gruber, der udgør boplads- og aktivitetsspor fra perioderne: Tragtbægerkultur (ca. 3900 – ca.
3200 f. Kr.), ældre bronzealder (ca. 1700 – ca. 1100 f. Kr.), førromersk jernalder (ca. 500 f. Kr.– år
0). Der blev i alt registreret 14 huse. Ét hus fra ældre bronzealder, ét hus formentlig fra
bronzealderen, 10 huse fra tidlig førromersk jernalder og to udaterede huse. Desuden er udgravet
halvdelen af en overpløjet høj med en sløjfet stenkiste ant. fra en sen del af ældre bronzealder.
Udenfor højen er fundet to brandgruber samt en uregelmæssig større brolægning, formentlig fra
yngre bronzealder.
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Efter : Arkæologiske Udgravninger i Danmark 2000.
Det arkæologiske Nævn, København 2001, s. 124.
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Landskabet
Terrænet omkring udgravningsfeltet er kuperet og pladsen ligger på en sydvendt skråning med den
overpløjede gravhøj, fundet under udgravningen, på det højeste punkt. Sydvest for feltet ligger der
et meget lavtliggende tidligere engområde område, der om vinteren stedvist er oversvømmet.
Indenfor en radius af 1 km fra udgravningsfeltet er der registreret flere gravhøje, mod N og NV er
der tidligere fundet bopladsspor fra bronzealder, jernalder samt middelalder.

Udsigt mod sydvest fra midten af udgravningsfeltet.

Forundersøgelsen
I forbindelse med en større udvidelse af driftsbygningerne på Vestermark foretog
museumsinspektør Jens-Henrik Bech i januar 2008 og igen i august-september 2008 en arkæologisk
forundersøgelse af det berørte område. Pløjejorden blev fjernet med rendegraver i 17 1,8 meter
brede grøfter liggende parallelt eller i forlængelse af hinanden med en indbyrdes afstand på ca. 15
meter. I søgegrøfterne påvistes spor efter flere mindre huse fra førromersk jernalder og et større hus
fra ældre bronzealder. Husene og de øvrige anlægsspor så ud til at være så velbevarede at en
udgravning var påkrævet.
Sejersbøl I/S stillede gravemaskine og vogne til bortkørsel af pløjejorden samt mandskab til
rådighed. Som bygherre var Sejersbøl I/S ifølge museumsloven pligtig til at betale udgifterne ved
undersøgelsen.
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Udgravningen
Udgravningsmetoden bestod i med gravemaskine at fjerne pløjejorden over hele det område, der
skulle undersøges. Med udgangspunkt i forundersøgelsens resultat og de endnu delvist åbne
søgegrøfter foregik afrømningen i etaper startende i øst og sluttende i vest. Den nordligste del af
feltet med den overpløjede gravhøj blev afrømmet sidst.

Efter afrømningen fremstod anlæggene dvs. stolpehuller, gruber m.v. som mørke aftegninger i den
lysere undergrund. Ved hjælp af et udlagt koordinatsystem blev alle spor indtegnet på en plan i
1:50. I forbindelse med, at alle sporene blev tegnet, blev de tildelt et internt nummer , et såkaldt Nnr. Efterfølgende blev de enkelte anlæg undersøgt ved snitning, dvs. at den ene halvdel af et anlæg
blev bortgravet således, at det var muligt at se størrelsen og formen på anlæggene. I forbindelse med
snitning af anlæggene dukkede der af og til spor op, der kunne fortælle, hvad anlæggene havde
været brugt til. Samtidigt fandt arkæologerne i nogle tilfælde genstande, oftest i form af
keramikskår, i anlæggene. Genstandene kunne være med til at daterer anlægget. I de tilfælde, hvor
et stolpehul var godt bevaret, kunne man se spor efter bortrådnede stolper.

Snittet stolpehul med stolpespor.
Stolpesporet er den mørkeste del i midten.

Stolpehullet og stolpesporet rentegnet. Det midterste er
stolpesporet
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For at lette beskrivelsen af konstruktionerne/husene blev hvert hus tildelt et Hus-nr. Husene blev
efterfølgende beskrevet hver for sig. Husene er i de fleste tilfælde dateret på baggrund af
konstruktionen og i færre tilfælde på baggrund af genstande fundet i stolpehullerne tilhørende huset
eller C14-dateringer.
Der blev hjemtaget mange jordprøver især fra stolpehullerne i det største af bronzealderhusene. Ved
at skylle jordprøverne igennem med vand over et finmasket net kan man frasortere forkullede korn,
frø og lignende. Disse korn og frø kan dels fortælle noget om, hvad man spiste i oldtiden, og dels
kan de bruges til en C14-datering.

Resultater af udgravningen
Den muldafrømmede flade viste en jævn fordeling af bebyggelsesspor. Der blev i alt udgravet 2
staklader, 12 treskibede langhuse, 1 overpløjet gravhøj med 2 brandgruber udenfor højen samt de
sidste rester af en urnegrav i højen. Resterne af en stensat mandslang kiste antages at være den
primære grav, hvorover højen blev anlagt. Op til højen blev endvidere afdækket størsteparten af en
uregelmæssig brolægning.Desuden blev der afdækket et mindre antal stolpehuller og gruber uden
relation til egentlige konstruktioner. Se tegningerne bilag 1- 5
Tragtbægerkultur, yngre stenalder (ca. 3900 – ca. 3200 f. Kr.)
De ældste daterede anlæg på pladsen var to gruber fra tragtbægerkultur. Begge blev fundet i den
nordligste del af feltet. Gruberne indeholdt ornamenteret keramik, lidt trækulsnister, rav og brændte
agern eller hasselnødder. Der blev ikke fundet huskonstruktioner eller andet, der kunne dateres til
samme periode.
Ældre bronzealder (ca. 1700 – ca. 1100 f. Kr.)
Gravhøjen :
I nærheden af Vestermark registrede en medarbejder fra Nationalmuseet i 1875 enkelte sløjfede
gravhøje. Grunden til, at den nu fundne høj ikke dengang blev erkendt og kortlagt som en højtomt,
var formentlig, at den på dette tidspunkt allerede var så udjævnet, at det var svært at se, at der
engang havde ligget en høj på stedet. Da de arkæologiske undersøgelser gik igang, blev højen
derfor også først erkendt, da man nordligst i udgravningsfeltet stødte på stensporene fra optrukne
sten tilhørende en mandslang stenkiste, som engang havde ligget i højen. Desværre var graven
næsten helt ødelagt, og der fandtes ingen spor af gravgaver. Mindre stykker brændte
menneskeknogler i jorden omkring de fjerne sten viser imidlertid, at der har været tale om en
brandgrav. Sammen med kistens dimensioner tyder det på en datering til slutningen af ældre
bronzealder omkring 1300-1100 f. Kr. Da kun den sydlige halvdel af højen var omfattet af
udgravningen, er det ikke muligt med sikkerhed at sige, om der er spor efter flere grave i højen, og
at angive præcist hvor stor højen oprindeligt har været. Den sløjfede stenkiste kan dog godt være
den primære begravelse i højen. Stenspor fra en sløjfet randstenskæde viser, at højen har haft en
langstrakt form med en bredde på ca.12 m. Længden var måske det dobbelte.
På et senere tidspunkt, formentlig engang i yngre bronzealder, er en ca. 10 m lang og op til 2,5 m
bred stenlægning i ca. Ø-V retning anlagt op til sydøstenden af højen. Endnu kan funktionen af
stenlægningen ikke afgøres med sikkerhed, muligvis er der tale om en form for processionssti i
forbindelse med begivenheder ved gravhøjen af religiøs art.
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Stenspor fra sløjfet stenkiste i bronzealdergravhøjen

Husene :
Langhuset, Hus 12, var et stort og velbevaret treskibet langhus. Huset havde bevaret det meste af
vægforløbet og havde antageligt haft bulbyggede vægge, dvs. at væggene bestod af vandrette
planker. Dette indikeres først og fremmest af den relative store afstand mellem vægstolperne.
Huset har haft to faser. Den ældste fase var ca. 31,5 meter lang. På et tidspunkt er huset blevet
udvidet mod øst og har efterfølgende haft en længde på ca. 36,5 meter. I begge faser har huset været
7 meter bredt. Huset har haft to indgange, en i nord og en i syd. I den østlige del af huset er der
spor af en skillevæg.
Tre 14C-dateringer, hver foretaget på en kornkerne fundet i jordprøver fra hus 12, bekræfter den
arkæologiske datering til ældre bronzealder (1500-1100 f. Kr.) og oplyser mere præcist, at huset har
været beboet mellem ca. 1400 og 1300 f.Kr.
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Umiddelbart nordvest for Hus 12 lå Hus 10, der formentlig er fra bronzealderen. Om de to huse har
været samtidige kan ikke fastslås. Det dårligere bevarede Hus 10 var mindre, med en lidt anden
orientering og en anslået længde på ca. 20, 5 meter.

Rekonstruktion af bulbygget bronzealderhus efter:
Jørgen Andersen, Haderslev Museum, fra P. Ethelberg,
E. Jørgensen, D. Meier og D. Robinson: Det Sønderjyske
Landbrugs Historie. Sten- og bronzealder. s. 195, 2000.

Førromersk jernalder (ca. 500 f. Kr. – år 0)
Nordligst i feltet vest for gravhøjen blev der fundet et kulturlag. Et kulturlag er, kort beskrevet, en
aflejring/et lag af materiale fra en boplads i den umiddelbare nærhed. Kulturlag indeholder ofte
keramik og itugåede redskaber. I dette tilfælde har aflejringen været ca. 50 cm tyk. Keramikken
fundet i laget var fra førromersk jernalder. I kulturlaget sås stolpehuller fra husene 6 og 7. Husene
er altså blevet bygget ovenpå kulturlaget.

Den skraverede del er den omtrentlige udstrækning af kulturlaget.

Den yngre bebyggelse på pladsen rummede desuden de 10 langhuse fra førromersk jernalder, som
lå i tre grupper. Mod øst lå gr. 1 bestående af husene Hus 1, Hus 2 og Hus 13. Nordligst i feltet lå
gr. 2 med Hus 7, Hus 6 og Hus 16, hvor Hus 6 og 7 må have afløst hinanden. Det kan ikke afgøres
hvilket af disse huse, der var det ældste. Hus 16s relation til kulturlaget kendes ikke. Hus 16 har
ikke nødvendigvis været samtidig med husene 6 og 7. Midt i feltet nord for det store
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bronzealderhus, Hus 12, lå gr. 3 med husene Hus 3, Hus 5 og Hus 8. Hus 13 lå lidt for sig selv, men
har muligvis tilhørt gr. 1. Det samme gør sig gældende for stakladen Hus 4 (se oversigtstegningen
bilag 2). Det kan ikke afgøres om disse tre grupper har eksisteret samtidigt eller om det er udtryk
for en boplads, der er flyttet rundt indenfor et mindre areal. Der er ikke fundet daterende materiale
som kan pege på en evt. forskel i alder på de tre grupper af huse.
Fælles for disse huse var, at alle var treskibede og havde 3-4 sæt tagbærende stolper. Lidt flere end
halvdelen havde en grebning i østenden af huset. En grebning er en fordybning i stalden, hvor
dyrenes affald har samlet sig. Kun få af husene havde delvist bevaret indgangsstolperne og ingen
havde bevaret vægforløb. De var alle 4-6,5 meter brede og 8-14 meter lange. Grebningernes
bevaringsgrad og udformning varierede fra hus til hus. Grebningerne var 2-4,80 meter lange, 2–49
cm dybe og 1,5-2,8 meter brede.
Hus 5 og Hus 14 skilte sig ud fra de andre førromerske huse på hver deres punkt. Grebningen i Hus
5 var meget velbevaret og bestod af en pigstensbelægning antageligt i hele grebningens længde og
bredde. For enden af grebningen var der en grøft som løb ud af huset mod syd. Grøften har
antageligt fungeret som afløb for grebningen.
I Hus 14 var der i den nordlige del af huset en lerforet grube placeret ca. midt for huset. I Thy
kendes der flere eksempler på lerforede gruber i husene. Gruberne har muligvis været brugt til
opbevaring af forråd. Desuden blev der ved Hus 14, som det eneste hus, fundet en del rester af
lerklining.
Gruber og andre anlæg: I gruberne blev der i nogle tilfælde påvist rester af bål i form af trækul og
ildsprængte sten. Disse gruber har antageligt været brugt til madlavning og/eller opvarmning. Nogle
af de andre gruber har antageligt været brugt til nedgravning af affald.
Genstandsfund
I flere af gruberne og stolpehullerne blev der fundet genstande. Den største fundgruppe var keramik.
Udover keramik blev der fundet flintafslag og enkelte flintredskaber i form af skiveskrabere og et
fragment af et fladehugget segl. Der blev fundet lerklining, lerslagger, to fragmenterede ildbukke,
dyreknogler og brændte agern eller hasselnød. Der blev gjort to fund af rav, hvoraf det ene var så
småt og fragmenteret, at det blev kasseret. Endeligt blev der fundet slagsten, fragmenter af
kværnsten (liggere), en mulig glittesten og knusesten.
En lille del af keramikken dateres til bondestenalderens tragtbægerkultur og var rigt ornamenteret.

Keramik fra tragtbægerkultur
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Hovedparten af keramikken dateres imidlertid til ældre førromersk jernalder og består af
almindelige kartyper uden ornamentik. Enkelte skår havde sort bemaling. På fotoet nedenfor ses
desuden to randskår med en lille tap, formentlig fra såkaldt svalerede-ører, der har siddet på
madlavningskar til at hænge op over ilden. ”Svalerederne” har beskyttet de snore, som karrene var
hængt op i, mod at brændte over.

Keramik fra førromersk jernalder

Udgravningens perspektiver
Med udgravningen ved Vestermark har man fået et indblik i, hvordan menneskene har levet i
oldtidens Thy, både i ældre bronzealder og i tidlig førromersk jernalder. Resultaterne indgår i
bestræbelserne på at undersøge, hvor tæt bebyggelserne til forskellige tider lå, og hvor de placerede
sig i landskabet.
Udgravningen har især givet mere ny viden om, hvordan forholdene var i bronzealderen. Blandt de
efterhånden mange bronzealderhuse, der er udgravet i Thy, hører det store hus fra Vestermark til en
lille eksklusiv gruppe af huse, der adskiller sig fra de andre på grund af deres størrelse og kraftige
konstruktion. Et sådant hus har signalleret magt og indflydelse og har sandsynligvis tilhørt én af
tidens indflydelsesrige høvdingefamilier. Ikke blot lokalt, men også på landsplan, er resultaterne
vigtige, da det langt fra er almindeligt at finde et så velbevaret og stort huse fra bronzealderen.
Derudover er de mange førromerske huse fra udgravningen vidnesbyrd om, at der på stedet i tiden
mellem 500 og 300 f. Kr. lå en mindre landsby. Lignende tidlige jernalderfund kendes i et beskendt
antal fra Thy, og selvom der således ikke er tale om enestående fund, så er jernalderhusene ved
Vestermark væsentlige som endnu en brik i et større bebyggelsesbillede.

Fremtidige arbejde
Efter endt udgravning i 2009 blev området, som blev berørt af udvidelsen af driftsbygningerne,
frigivet til bygge- og anlægsarbejder. I tilfælde af yderligere udvidelser er det vigtigt at være
opmærksom på muligheden for nye fund, da området med stor sandsynlighed rummer flere endnu
ikke kortlagte forhistoriske bebyggelsesspor, der vil være omfattet af museumslovens regler om
fund af jordfaste fortidsminder under jordarbejde.
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Undersøgelsens data
Lokalitetsnummer : 110310-74.
Museet for Thy og Vetser Hanherred jour.nr.: THY 5074 Vestermark.
Kulturarvsstyrelsen jour.nr.: 2008-7.00.87/THY-003.
Bygherre: Sejersbøl I/S.
Daglig leder: Cand.phil. Rikke Isler. Marts/april 2009 : Jens-Henrik Bech.
Medhjælp: Cand. mag. Sine Toft Jensen, arbejdsmand Thomas Christensen, stud.mag. Poul
Jørgensen, gdr. Aksel Kristensen, museumsassistent Michael Vandet og museumsinspektørerne
Anne-Louise Haack Olsen & Charlotte Boje Andersen.
Sagsbehandler og ansvarlig for udgravningen : Museumsinspektør Jens-Henrik Bech.
Fund og dokumentation: Er opbevaret på Museet for Thy og Vester Hanherred, Thisted.

Rapport: Rikke Isler & Jens-Henrik Bech
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Bilag
Bilag 1

Stjernen markerer udgravningens omtrentlige placering.
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Bilag 2

Alle de fundne huse markeret. Nord er parallelt med den højre kant på tegningen og op.
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Bilag 3

Bronzealder husene 10 og 12, nord mod toppen af tegningen.

C14-prøver fra hus 12
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Bilag 4

Gravhøj med stenlægning mod øst og sløjfet randstenskæde der markerer højens forløb. Med rødt er markeret den
sløjfede stenkiste mod nord og yngre brandgrave længere mod syd.
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Bilag 5

Jernalderhusene markeret, nord mod toppen af tegningen.
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Detaljeret beskrivelse af husene
Hus 1

Nord er mod toppen af tegningen parallelt med den lodrette billedramme.

Hus 1
Tagbærende stolper: Fra vest N16 + N22 og N451, N15 + N20, N18, N12 + N17.
Indgangsstolper: Syd N13 og N14, nord N19.
Tegninger: T11, PFT1.
Datering: Førromersk jernalder foretaget på baggrund af konstruktionen, da der ikke er gjort
genstandsfund, der kan knyttes til huset.
Beskrivelse: Treskibet langhus bestående af 4 sæt tagbærende stolper med to indgangspartier helt
eller delvist bevaret. Husets anslåede længde er 10,5 meter, anslået bredde er 5 meter.
Huset er beliggende i den østlige del af feltet lige øst for Hus 13 og ca. 5 meter syd for Hus 2. Huset
er orienteret øst-vest og består af ovennævnte tagbærende stolper og indgangsstolper. I den sydlige
række tagbærende stolper mangler der en stolpe i det 3. sæt fra vest. I den nordlige række ved det
tagbærende sæt længst mod vest er der en mulig støttestolpe N451. Længdespændet er, målt fra
centrum af stolpehullerne, mellem 199 og 270 cm. Det største spring ses mellem det 1. og 2. sæt fra
vest. Tværspændet er mellem 319 og 350 cm, bredest midt på. De tagbærende stolpehuller måler
mellem 25 og 34 cm i diameter og er 6-19 cm i dybden.
I nord udgøres indgangspartiet af stolpe N19 og mod syd udgøres det af stolperne N13 og N14.
Afstanden fra de tagbærende stolper og indgangsstolperne er mellem 90 og 112 cm målt fra
centrum af stolpehullerne til den omtrentlige lige linje, der dannes af de tagbærende stolper.
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Afstanden mellem N14 og N13 er 100 cm og disse to stolper står let forskudt for hinanden.
Indgangsstolpehullerne er mellem 22 og 35 cm i diameter og 4-19 cm i dybden.
Generelt er huset let uregelmæssigt og nogenlunde godt bevaret.
Metode: Huset blev afdækket med maskine og efterfølgende blev de mulige tagbærende stolper og
indgangsstolper snittet. Snittene blev tegnet og beskrevet. Fladen blev herefter eftersøgt for
manglende stolper til konstruktionen.

17

Hus 2

Nord er mod toppen af tegningen parallelt med den lodrette billedramme.

Hus 2
Tagbærende stolper: fra vest N31 + N34, N30 + N33, N29 + N32, N28 + N356.
Tegninger: T17 og PFT1.
Fund: X41 keramik.
Datering: Førromersk jernalder på baggrund af konstruktion, da keramikken fundet i huset ikke kan
dateres nærmere.
Beskrivelse: Treskibet langhus bestående af 4 sæt tagbærende stolper. Der er ikke bevaret væg- eller
indgangsstolper. Husets anslåede længde er 9,5 meter, anslået bredde ca. 6,5 meter.
Huset er beliggende øst i feltet ca. 5 meter nord for Hus 1. Huset er orienteret øst-vest og består af
ovennævnte tagbærende stolper. De tagbærende stolper er placeret overfor hinanden med et
tværspænd på 344 - 440 cm. Længdespændet er 175 - 255 cm. Huset er smallest mod vest og bliver
bredere mod øst. De tagbærende stolpehuller måler mellem 28 cm og 43 cm i diameter og mellem
10 cm og 18 cm i dybden.
Dateringen af huset er som udgangspunkt førromersk jernalder, men tværspændet for 3. tagbærende
stolpesæt fra vest er meget stort. Dette kunne pege i retningen af bronzealderen.
Metode: Huset blev afdækket med maskine, efterfølgende blev de mulige tagbærende stolper snittet.
Snittene blev tegnet og beskrevet. Fladen blev eftersøgt for manglende stolper til konstruktionen.
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Hus 3

Nord er mod toppen af tegningen parallelt med den lodrette billedramme.

Hus 3
Tagbærende stolper: fra vest N102 eller N103 + N101, N99 + N97, N100 + N92, N91.
Indgangsstolper: I nord N94 eller N93.
Grebning: N95 med et øverste lag af ler N96 mulig rest af gulvlag.
Tegninger: T18, T19, PFT3 og PFT4.
Foto: F-nr. F7, F8, F26-F30.
Fund: X56 og X61 keramik.
Datering: Tidlig førromersk jernalder på baggrund af keramik og konstruktion.
Beskrivelse: Treskibet langhus øst-vest orienteret med en svag drejning af østenden mod nord.
Huset har 4 sæt tagbærende stolper, en grebning og en mulig indgangsstolpe i nord. Husets anslåede
længde er ca. 10 meter, anslået bredde 4,5 - 5 meter.
Huset er beliggende i den nordlige del af feltet lige syd for gravhøjen. Huset ligger i en mindre
gruppe sammen med husene 5 og 8. De tagbærende stolper er i store træk placeret over for
hinanden. I længderetningen står stolperne dog lidt forskudt for hinanden. I det østligste stolpesæt
mangler den sydlige stolpe. I det vestligste stolpesæt er der en støttestolpe mod syd. Hvilken af
stolperne N102 og N103 der er den oprindelige stolpe kan ikke afgøres. Længdespændet er, målt fra
centrum af stolperne, mellem 213 og 283 cm. Tværspændet er mellem 228 og 249 cm. De
tagbærende stolper måler 22 til 44 cm i diameter og 4 til 26 cm i dybden.
Det kan ikke afgøres hvilken af de to indgangsstolper N94 og N93 mod nord der er den egentlige
indgangsstolpe. Begge stolper har den samme fyld og måler henholdsvis 35 og 36 cm i diameter og
12 og 15 cm i dybden. De ligger mellem 90 og 110 cm fra de tagbærende stolper.
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Grebningen N95 ligger i den østlige del af huset. Mod syd har grebningen en lille ”udløber” og her
blev der søgt efter evt. dørstolper, men uden resultat. Grebningen består af et langovalt fyldskifte
ca. 468 cm langt, 274 cm bredt og 20 cm dybt på det dybeste sted. Fylden er humøs med et område
af varmepåvirket sandet ler mod øst. Omtrent midt i grebningen er der en plamage af lyst ler hvori
der ligger en del større sten, måske rest af pigstensbelægning. Der kan være tale om gulvrester og
rester af ildsted.
Metode: Huset blev afdækket med maskine, efterfølgende blev de mulige tagbærende stolper,
indgangsstolper og grebningen snittet. Snittene blev tegnet og beskrevet. Fladen blev efterfølgende
eftersøgt for manglende stolper til konstruktionen.
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Hus 4

Nord er mod toppen af tegningen parallelt med den lodrette billedramme.

Hus 4
Tagbærende stolper: N76+ N75, N74 + N73.
Tegninger: T20 og PFT1.
Foto: F11, F12, F13.
Fund: X39 keramik, X40 jordprøve til flotering og X217 flintafslag.
Datering: Førromersk jernalder på baggrund af keramikken.
Beskrivelse: Staklade bestående af 2 sæt tagbærende stolper. Bygningens anslåede længde 5,5
meter, anslået bredde 4,5 meter. Huset ligger nordøstligst i feltet ca. 11 meter nord for Hus 2.
Huset består af de ovennævnte tagbærende stolper. De tagbærende stolper står overfor hinanden. I
stolpehul N73 var der nedsat et lerkar X39. Længdespændet er 260 cm, tværspændet er 150 cm. De
tagbærende stolper er 35-53 cm i diameter og 8-20 cm i dybden.
Metode: Huset blev afdækket med maskine og efterfølgende blev de mulige tagbærende stolper
snittet. Snittene blev tegnet og beskrevet. Fladen blev herefter eftersøgt for manglende stolper til
konstruktionen. Der blev udtaget jordprøve fra fylden inden i lerkarret fundet i N73.
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Hus 5

Nord er mod toppen af tegningen parallelt med den lodrette billedramme.

Hus 5
Tagbærende stolper: fra vest N169 + N186, N116 eller N110 + N113, N108 + N452.
Grebning: N86.
Grøft: N104.
Tegninger: T18, T19, T27, T32, PFT3, PFT4, PFT9.
Foto: F18-25, F31-40.
Fund: X48 keramik, X72 keramik, X74 keramik, X77 keramik, X218 flintafslag, X219 brændt
knogle, X227 kvartssten.
Datering: Tidlig førromersk jernalder på baggrund af keramik og konstruktionen.
Beskrivelse: Treskibet langhus bestående af 3 sæt tagbærende stolper med grebning i øst. Husets
anslåede længde ca. 13 meter, anslået bredde ca. 4,5 - 5 meter. Huset er beliggende vest for Hus 3
og Hus 8. Huset er orienteret øst-vest og består af ovennævnte anlæg. I det midterste tagbærende
stolpesæt mod syd kan det ikke afgøres om det er N110 eller N116, der er den oprindelige stolpe, og
hvilken der er en evt. støttestolpe. Længdespændet er 324 - 452 cm og tværspændet er 260 cm. De
tagbærende stolper er 20-60 cm i diameter og 2-52 cm i dybden.
Grebningen er ca. 500 x 260 cm, har pigstensbelægning og er i østenden sammenhængende med en
grøft N104. Stenene i pigstensbelægningen er meget ensartede i størrelsen. Over
pigstensbelægningen var der et fyldskifte, der bestod af mørkt humøst ler med lommer af brændt
ler, formodentligt et opfyldslag. Udløberen mod nord på grebningen kan ikke stratigrafisk skilles fra
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grebningen. Det er derfor usikkert om det er en del af grebningen eller en ældre/yngre grube.
Grøften N104 må være en form for afløb til grebningen.
Metode: Huset blev afdækket med maskine og efterfølgende blev de mulige tagbærende stolper og
grebning samt grøft snittet. Snittene blev tegnet og beskrevet. Fladen blev eftersøgt for manglende
stolper til konstruktionen. Der blev gravet en grøft øst-vest gennem grebningen og nord-syd. Det
viste sig, at der var pigstensbelægning antageligt i hele grebningen. Den sydvestligste fjerdedel blev
helt afdækket, og fotograferet. Pga. mangel på tid, blev resten af grebningen ikke fritlagt eller tegnet
i detaljen.
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Hus 6

Nord er mod toppen af tegningen parallelt med den lodrette billedramme.

Hus 6
Tagbærende stolper: fra vest N85 + N89; N83 + N45; N82.
Grebning: N37.
Tegninger: T22 og PFT2.
Fund: X31 keramik, X43 keramik.
Datering: Bronzealder eller tidlig førromersk jernalder på baggrund af keramik og konstruktionen.
Beskrivelse: Muligt treskibet langhus med 3 sæt tagbærende stolper og grebning i øst. Husets
anslåede længde er 10 meter, anslået bredde ca. 5,5 – 6 meter. Huset er beliggende i den
nordvestlige del af feltet lige vest for gravhøjen. Det er orienteret øst-vest og består af ovennævnte
anlæg. I det 3. sæt fra vest mangler den nordlige tagbærende stolpe. Længdespændet er 421 – 366
cm, hvilket er en temmelig stor afstand mellem de tagbærende stolper. Tværspændet er 329 – 369
cm, hvilket også ret stort. De tagbærende stolper er 40-63 cm i diameter og 12-44 cm i dybden.
Grebningen består af en forholdsvis uregelmæssig stenlægning af sten med varierende størrelse. Det
er usikkert om der overhovedet er tale om en grebning. Generelt er huset dårligt bevaret og meget
uregelmæssig med store afstande mellem de tagbærende stolper. Det er usikkert om det er et hus.
Huset ligger lige under pløjelaget og er tilsyneladende gravet ned i kulturlaget N10. Husets
stratigrafiske relation til Hus 7 kan ikke afgøres.
Dateringen af huset er som udgangspunkt tidlig førromersk jernalder, men afstanden mellem de
tagbærende stolper, især i vest, er meget stort for et hus fra førromersk jernalder. Der kan derfor
være tale om et hus fra bronzealderen.
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Metode: Huset blev afdækket med maskine og efterfølgende blev de mulige tagbærende stolper og
grebning snittet. Snittene blev tegnet og beskrevet. Fladen blev herefter eftersøgt for manglende
stolper til konstruktionen.
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Hus 7

Nord er mod toppen af tegningen parallelt med den lodrette billedramme.

Hus 7
Tagbærende stolper: fra vest N46 + N90; N42 + N49; N40 + N51.
Tegninger: T22, PFT2.
Fund: X36 keramik, X59 keramik, X60 flintafslag.
Datering: Førromersk jernalder periode I på baggrund af keramik og konstruktion.
Beskrivelse: Muligt treskibet langhus med 3 sæt tagbærende stolper. Husets anslåede længde 10
meter, anslået bredde 5 meter.
Huset er beliggende i den nordvestlige del af feltet umiddelbart nord for Hus 6 og vest for
gravhøjen. Huset er øst-vest orienteret og består af ovennævnte anlæg. Stolpehullerne er meget
uensartede i formen, men står regelmæssigt i forhold til hinanden. Huset stratigrafiske relation til
Hus 6 kan ikke afgøres, da ingen af husenes skærer hinanden. Huset ligger under pløjelaget og
skærer kulturlaget N10. Længdespændet er 338 – 437 cm, tværspændet er 263 – 300 cm. De
tagbærende stolper er 20-55 cm i diameter og 7-20 cm i dybden.
Metode: Huset blev afdækket med maskine og efterfølgende blev de mulige tagbærende stolper
snittet. Snittene blev tegnet og beskrevet. Fladen blev eftersøgt for manglende stolper til
konstruktionen.
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Hus 8

Nord er mod toppen af tegningen parallelt med den lodrette billedramme.

Hus 8
Tagbærende stolper: Fra vest N120, N121/N122 + N126/N127/N128 og N123.
Grebning: N129.
Tegninger: T18, T19 og PFT 4.
Fund: X63 keramik.
Datering: Tidlig førromersk jernalder på baggrund af hustypen og konstruktionen, keramikken
kunne ikke dateres.
Beskrivelse: Treskibet langhus med 3 sæt tagbærende stolper og grebning. Husets anslåede længde
9 meter, anslået bredde 5 meter.
Huset er beliggende få meter syd for Hus 3 og er øst-vest orienteret. Det består af ovennævnte
anlæg. I den nordlige række tagbærende stolper er alle tre stolper bevaret. Ved det midterste sæt er
der to mulige stolper, hvoraf den ene antageligt har været en støttestolpe. I den sydlige række
tagbærende stolper er det kun den midterste der er bevaret. Her står der tre ens stolpehuller ved
siden af hinanden, det er antageligt N128, der er den oprindelige stolpe de andre må være
støttestolper. Længdespændet er 190 – 251 cm og tværspændet er 290 cm. De tagbærende stolper
og støttestolperne er mellem 16 og 43 cm i diameter og 10 – 22 cm dybe.
Grebningen består af maksimum 2 cm let muldet undergrundsmateriale og få sten i den østlige
ende. Generelt er huset meget dårligt bevaret.
Metode: Huset blev afdækket med maskine og efterfølgende blev de mulige tagbærende stolper og
grebningen snittet. Snittene blev tegnet og beskrevet. Fladen blev eftersøgt for manglende stolper til
konstruktionen.
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Hus 10

Nord er mod toppen af tegningen parallelt med den lodrette billedramme.

Hus 10
Tagbærende stolper: Fra vest mod øst, N131+ N132/ N133; N135+ N134; N138+ N137; N142+
N140; N147; N148; N152+ N150; N153; N155+ N154.
Indgangsstolpe: N143 er en mulig indgangsstolpe.
X-nr: X66 keramik ikke daterbart.
Tegninger: T29, T30, PFT5.
Datering: Formentlig bronzealder på baggrund af konstruktionen.
Beskrivelse: Treskibet langhus bestående af 9 sæt tagbærende stolper. Bygningens anslåede længde
20,5 meter, anslået bredde ca. 5 meter.
Huset er orienteret øst-vest med en meget svag drejning mod nordøst og ligger i den sydvestlige del
af feltet vest for Hus 12 og nord for Hus 15. Huset består af ovennævnte tagbærende stolper. I den
sydlige række mangler der stolper overfor N148 og N153, i den nordlige række mangler der en
stolpe overfor N147. Det formodes, at der har været tagbærende stolper her, men at de ikke er
blevet erkendt som følge af dårlig bevaring. I den østlige ende mangler stolpe N153 en sydlig
makker, denne blev ikke erkendt i gruben N157, som må formodes at være årsag til, at denne ikke
kan erkendes. Nær den sydvestligste stolpe er der en ekstra stolpe N133, der tolkes som en mulig
støttestolpe i forbindelse med evt. reparation.
Længdespændet er mellem 172 og 320 cm og tværspændet er mellem 268 og 310 cm.. Der er ikke
bevaret vægstolper i huset og der er kun erkendt én mulig indgangsstolpe mod syd N143. Indgangsstolpen N143 står ca. 90 cm fra rækken af tagbærende stolper.
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De tagbærende stolpehuller måler mellem 18 og 42 cm i diameter og mellem 4 og 24 cm i dybden,
dog ligger de fleste inden for 20-30 cm i diameter og 10-14 cm i dybden. Generelt er huset meget
uregelmæssigt og dårligt bevaret.
Metode: Huset blev afdækket i fladen og efterfølgende blev de tagbærende stolper snittet.
Efterfølgendeblev fladen eftersøgt for manglende tagbærende stolper og indgangsstolper.
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Hus 12

Fase I. Nord toppen af tegningen.
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Fase II. Nord er toppen af tegningen.

Tagbærende stolper: fra vest mod øst: Fase I N352 + N341; N340 + N353; N325; N327; N388 +
N313; N306 + N296; N293 + N302; N290 + N288, Fase II N262 + N249.
Vægstolper: N250, N251, N253, N255, N256, N261, N263, N264, N265, N266, N268, N269,
N273, N274, N279, N280, N284, N287, N289, N292, N294, N295, N297, N301, N303, N309,
N310, N312, N314, N316, N319, N320, N321, N322, N323, N324, N326, N333, N336, N337,
N338, N339, N346, N348, N349 og N351. Heraf tilhører stolperne N261, N250, N251, N253,
N255, N256, N263 og N265 fase II.
Skillerum: N299 og N300.
Indgange: Indgang i nord mellem dobbelt stolperne N322, N321 og N323, N324. Mod syd mellem
stolperne N268 og N265 i fase II.
Tegninger: T13, T14, T15, T16, PFT6, PFT7, PFT10, PFT11, PFT14.
Foto: F43, F44, F47, F48, F49, F50, F51, F57, F58, F59, F60, F61, F62, F63, F64.
Fund: Jordprøver: X87, X88, X90, X93, X95, X101, X102, X103, X104, X105, X107, X108, X113,
X114, X117, X122, X123, X124, X125, X126, X127, X129, X130, X131, X133, X134, X135,
X137, X138, X139, X140, X141, X142, X143, X144, X148, X151, X153, X155, X156, X157,
X158, X159, X160, X164, X166, X167, X170, X171, X172, X173, X175, X176, X177, X178,
X180 og X193.
Genstande: X89 keramik, X128 Keramik, X132 flintafslag, X145 slagsten, X149 flintafslag, X152
keramik, X179 flintsegl fladehugget og X192 flintafsalg.
Datering: Huset er dateret til ældre bronzealder, periode II eller III på baggrund af konstruktionen
og genstandsfundene, men er mere præcist dateret til anden halvdel af per. II udfra C14: C14
datering af prøve X126 (korn, ubestemt) fra tagbærende stolpe N288, stolpesporet (Beta 257039:
3080 +/- 40 BP); Prøve X122 fra vægstolpe N284 (korn, ubestemt), fra stolpesporet (Beta 257038:
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2860 +/- 40 BP); Prøve X127 (korn, hvede) fra tagbærende stolpe N290 (AAR-13858 : 3101 +/- 28
BP). En gennemsnitsdatering af de to ældste (Beta-257039 + AAR-13858) giver en datering til
3094 +/-23 BP, der iflg. oxCal v.4.1.3 kalibreres til 1426-1310 f.Kr. (2 standardafv.) d.v.s. anden
halvdel af per. II, ældre bronzealder.
Beskrivelse: Treskibet langhus i to faser med henholdsvis 8 og 9 sæt tagbærende stolper.
Vægforløbet med vægstolper er bevaret i det meste af huset, desuden er der en skillevæg i den
østlige del. Der er to indgange, en i den nordlige væg og en i syd ved udvidelsen. Husets fase I er
31,5 meter langt og 7 meter bredt. Husets fase II er 36,5 meter langt og 7 meter bredt.
Huset ligger på et let skrånende terræn i den sydlige del af feltet. Huset skæres af jernalderhusene
Hus 13 og Hus 14. Lige vest for Hus 12 ligger et firstolpeanlæg Hus 15. Umiddelbart nordvest for
ligger der et hus antageligt fra ældre bronzealder, Hus 10.
I husets fase I står de første to sæt tagbærende stolper, fra vest, meget regelmæssigt. 3. og 4. ”sæt”
mangler henholdsvis den sydlige og den nordlige stolpe. Afstanden mellem det 5. og 6. sæt er det
største i fase I. De tre sidste sæt er meget regelmæssige, og danner sammen med skillevæggen med
stolperne N299 og N300 et specielt rum i huset, muligvis en lade. I fase II står det eneste sæt
tagbærende stolper ca. 550 cm fra det østligste sæt i fase I.
I fase I er der i 8 af de tagbærende stolper bevaret stolpespor. Sporene er mellem 15 og 33 cm i
diameter. To af sporene i N353 og N340 ser ud til at være fra kløvede stammer, da sporene er
lagkagestykkeformede. De tagbærende stolper i fase II ser mindre ud end de tagbærende stolper i
fase I. Der er tvivl om hvilken konstruktion stolpe N327 tilhører. Den kan med sin placering både
tilhøre Hus 12 og Hus 14. Bundniveauet passer med bundniveauet for de andre tagbærende stolper i
bronzealderhuset, men også med bundniveauet for de tagbærende stolper i jernalderhuset, da disse
varierer lidt. Størrelsen og formen af stolpen tyder dog mest på, at den tilhører bronzealderhuset.
Vægforløbet i husets fase I ligger på langsiderne mellem 120 og 180 cm fra de tagbærende stolper. I
gavlene i fase I ligger de ca. 130 cm fra de tagbærende stolper. I gavlen i fase II er afstanden fra
væggen til de tagbærende stolper ca. 130-180 cm. På langsiden af fase II står vægstolperne mellem
130 cm og 200 cm fra de tagbærende stolper. Vægforløbet på langsiderne bærer tydeligt præg af
udvidelsen, da det springer næsten 40 cm ind mod midten af huset. Afstanden mellem de
tagbærende stolper i fase II er lidt mindre end i fase I. Vægstolperne er derfor, trods springet mod
midten, stadig i nogenlunde samme afstand fra de tagbærende stolper som i fase I. Store dele af den
sydvestlige væg mangler, antageligt på grund af undergrundens beskaffenhed, som er gruset sand.
Nivellementerne viser, at der mod sydvest er gravet mere af i fladen, i forhold til den nordlige væg.
Den vestlige gavl er meget regelmæssig rundet med nogenlunde lige stor afstand mellem
vægstolperne. I den østlige gavl i fase I er der lidt større uregelmæssighed og her står stolperne
nærmes to og to, og gavlen virker her mere flad. I fase II er gavlen igen regelmæssig og buet.
26 af de i alt 45 bevarede vægstolper har stolpespor. Størrelsen af stolpesporet varierer mellem 12
og 40 cm i diameter, og de fleste af stolpesporene er rundagtige. Stolpehullerne er 20-68 cm i
diameter, de fleste mellem 42 og 55 cm. Dybden er 8-32 cm, de fleste mellem 15 og 25 cm.
Størrelsen af vægstolperne samt afstanden mellem disse på almindeligvis 1,5 m kunne tyde på, at
huset har haft bulvægge.
Der er konstateret indgange mellem dobbeltstolperne N322/N321 og N323/N324 i nord og i syd
mellem stolperne N268 og N265. Indgangen i syd tilhører udvidelsen og er bestemt på baggrund af
den store afstand mellem vægstolperne.
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Husets tværspænd er mellem 271 cm og 360 cm med den korteste afstand i udvidelsen af huset og
den største afstand ved stolpesættet ved skillevæggen i fase I. Længdespændet er mellem 320 og
550 cm med det korteste spænd mellem 1. og 2. sæt i det udskilte rum i øst i fase I og det længste
spænd mellem det østligste sæt i fase I og sættet i fase II. De Tagbærende stolpehuller i fase I er
mellem 40 og 62 cm i diameter med de fleste mellem 52 og 58 cm. Stolpernes dybde er mellem 8
cm og 30 cm med de fleste mellem 24 og 29 cm. I fase II er de 30-43 cm i diameter og 12-18 cm i
dybden.
Huset mangler spor af ildgruber. Disse kan være forsvundet i forbindelse med anlæggelsen af Hus
14. Men intet i snittet af grebningen N385 i Hus 14 indikerer tidligere ildgruber under denne.
Metode: Huset blev afdækket med maskine og efterfølgende blev de mulige tagbærende stolper og
indgangsstolper snittet. Snittene blev tegnet og beskrevet. Fladen blev eftersøgt for manglende
stolper til konstruktionen. Der blev taget jordprøver til flotering af de stolpehuller der indeholdt
store nok mængder til, at en prøve kunne blive på ca. 10 liter. Nogle steder blev der specifikt taget
prøver fra stolpesporene.

C14 prøver fra hus 12
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Hus 13

Nord er mod toppen af tegningen parallelt med den lodrette billedramme.

Hus 13
Tagbærende stolper: fra vest mod øst: N362 + N360; N363 + N368; N382.
Grebning: N384.
Tegninger: T13, PFT 8, PFT14
Foto: F69
Fund: X181 keramik, X184 keramik, X191 keramik.
Datering: Førromersk jernalder på baggrund af konstruktion, genstandsfundene kunne ikke dateres
nærmere.
Beskrivelse: Treskibet langhus med 3 sæt tagbærende stolper og grebning i øst. Husets anslåede
længde 8 meter, anslået bredde 5 meter. Huset er beliggende i den østlige ende af hus 12, i den
sydøstlige del af feltet.
Huset er øst-vest vendt med en svag drejning mod nordøst og består af ovennævnte anlæg. I det
tredje sæt tagbærende fra vest mangler den nordlige stolpe. Denne kan være forsvundet i
forbindelse med grube N387. I snittet er der dog ikke noget der indikerer rester af et ældre
stolpehul. Tværspændet er ca. 300 cm, længdespændet er ca. 200 - 330 cm. De tagbærende
stolpehuller er mellem 30 og 61 cm i diameter og 14-40 cm dybe.
Grebningen er ca. 480 cm lang og ca. 17 cm dyb og består af humøst leret sand. Grebningen skæres
af grube N387, der ikke kan dateres.
Generelt er huset noget uregelmæssigt og godt bevaret.
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Metode: Huset blev afdækket med maskine og efterfølgende blev de mulige tagbærende stolper og
grebningen snittet. Snittene blev tegnet og beskrevet. Fladen blev eftersøgt for manglende stolper til
konstruktionen.
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Hus 14

Nord er mod toppen af tegningen parallelt med den lodrette billedramme.

Hus 14
Tagbærende stolper: Fra vest mod øst N354+N347; N329+N328; N327+N378; N318+315.
Grebning: N385.
Grube: N380.
Tegninger: T13, T15, PFT7, PFT10, PFT11, PFT14.
Foto: F65-68, F71-82.
Fund: Genstande: X146 lerklining, X169 lerklining, X189 brændt ler, X194 Ildbuk/lerklining, X195
keramik, X196 keramik, X197 knogle, X198 lerslagge, X199 knogle, X203 keramik, X204
lerklining, X214 jern antageligt recent. Jordprøver: X147, X160, X161, X162, X163, X168, X188,
X190, X201 og X202.
Datering: Førromersk jernalder på baggrund af hustype og keramik.
Beskrivelse: Treskibet langhus med 4 sæt tagbærende stolper, grebning og forrådsgrube. Husets
anslåede længde er 14 meter, anslået bredde 5,5 meter.
Huset er beliggende i den sydlige del af feltet og skærer i den vestlige halvdel Hus 12. Huset er øst vest vendt og består af ovennævnte anlæg. Tværspændet er 330 – 360 cm og længdespændet er
mellem 300 og 460 cm, med det længste spænd mellem 3. og 4. sæt tagbærende stolper fra vest. De
tagbærende stolper er 28- 50 cm i diameter og 7-40 cm i dybden. Der er stolpespor i stolperne N329
og N328.
Det kan ikke afgøres om den tagbærende stolpe N327 tilhører Hus 12 eller Hus 14. De fleste af de
øvrige tagbærende stolper i Hus 14 er ret ensartede, især i vest. N327 er anderledes fra resten, men
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er placeret det rigtige sted. Intet i snittet indikerer, at der er to stolper oven i hinanden. Grebningen
er ca. 472 cm lang og 30 cm dyb, den består af humøst sandet ler og fylden indeholder fragmenter
af blåmuslingeskaller, lerklining og kalksten. Ingen af de andre tidssvarende huse i denne
udgravning har haft kalk/kridtsten i fylden, intet indikerer hvad de har været brugt til. Huset har
antageligt været lerklinet, da der er en del lerklining i stolpefylden og fylden i grebningen.
Umiddelbart nord for grebningen og skærende denne er der en grube N380 der tolkes som en
forrådsgrube. Gruben er ca. 76 cm i diameter og ca. 22 cm dyb. I bunden af gruben er der et
kompakt lag ler der nærmest har foret gruben. Der er taget jordprøve af laget over leret med henblik
på flotering for evt. at finde frø og korn. Resultatet af denne jordprøve foreligger endnu ikke.
Metode: Huset blev afdækket med maskine og efterfølgende blev de mulige tagbærende stolper og
grebning snittet. Snittene blev tegnet og beskrevet. Fladen blev eftersøgt for manglende stolper til
konstruktionen.
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Hus 15

Nord er mod toppen af tegningen parallelt med den lodrette billedramme.

Hus 15
Tagbærende stolper: Fra vest mod øst N390+N391; N389+N392.
Tegninger: T16, T30, PFT14.
Datering: Intet daterende.
Beskrivelse: 4-stolpe anlæg, staklade. Anslået længde ca. 5 meter, anslået bredde ca. ca. 4,5 meter.
Anlægget ligger i den sydvestlige del af feltet mellem Hus 10 og vestgavlen af Hus 12.
Længdespændet er 3,2 meter og tværspændet er mellem 2,9 og 2,4 meter. De tagbærende
stolpehuller er 20-50 cm bred og 10-22 cm dyb. Generelt er huset lidt uregelmæssigt.
Metode: Huset blev afdækket med maskine og efterfølgende blev de mulige tagbærende stolper
snittet. Snittene blev tegnet og beskrevet. Fladen blev eftersøgt for manglende stolper til
konstruktionen.
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Hus 16

Nord er mod toppen af tegningen parallelt med den lodrette billedramme.

Hus 16
Tagbærende stolper: fra vest mod øst N431 + 446; N432 + N430; N435 + N433; N442 + 436.
Tegninger: T19, T22, PFT16.
Datering: Førromersk jernalder på baggrund af konstruktion.
Beskrivelse: Treskibet langhus med 4 sæt tagbærende stolper. Husets anslåede længde er ca. 9
meter, anslået bredde er ca. 4 meter. Huset ligger i den nordøstlige del af feltet vest for Hus 8. Huset
består af ovennævnte anlæg og er øst-vest vendt med en drejning mod nordøst. Tværspænd er ca.
190 – 200 cm, længdespændet er 150 – 290 cm. Stolpehullerne er mellem 52-40 cm i diameter og 250 cm dybe. Fire af de tagbærende stolper har stolpespor. Fylden i stolperne ligner hinanden og
består af gråsort leret sand. Afstanden mellem stolperne meget lille. Huset er i østenden noget
uregelmæssig mellem 3.og 4. stolpesæt.
Metode: Huset blev afdækket med maskine og efterfølgende blev de mulige tagbærende stolper
snittet. Snittene blev tegnet og beskrevet. Fladen blev eftersøgt for manglende stolper til
konstruktionen.
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