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Abstract 

Museum Østjylland har fra juni til september 2014 foretaget en arkæologisk forundersøgelse af et godt 
seks hektar stort område mellem Munkdrup og Paderup Mose syd for Randers. I forbindelse med 
første etape af et kommunalt udstykningsprojekt lokaliseredes et senistidigt fundområde samt spor af 
en bebyggelse fra ældre jernalder med velbevarede spor efter et langhus og flere hegnsforløb. Det 
gårdsanlæg, som disse større konstruktioner hører til, synes at ligge i den nordøstlige udkant af en 
bebyggelse. Keramik fra gruber og anlæg angiver en foreløbig datering til århundrederne omkring Kr. 
fødsel. De senglaciale fund kunne relateres til det såkaldte Federmesserkomplex (dateret til ca. 
14.000 år før nu). I området med stenalderfundene blev desuden fundet spor af en sekundær 
dyrkningshorisont med ardspor. Der er muligvis tale om dyrkning knyttet til den nærliggende 
jernalderbebyggelse lokaliseret på bakkedraget godt 100 meter mod syd.  

Undersøgelsens forhistorie 

I forbindelse med Randers Kommunes udstykning af et område i den sydvestlige udkant af Randers, 
ved forstaden Paderup, blev der efter aftale med bygherre, Randers Kommune, iværksat en 
arkæologisk forundersøgelse, da museet vurderede, at der var sandsynlighed for skjulte fortidsminder 
på det ca. seks hektar store planområde, se fig. 1. Der blev derfor i god tid før anlægsarbejdets start 
udlagt systematiske søgegrøfter på de tre delområder, hvor der skulle etableres henholdsvis 
byggegrunde, vejtracé og regnvandsbassiner, se fig. 1.   
 

 
                       Fig. 1: Området hvor den udvidede forundersøgelse fandt sted er beliggende syd  
                         for Randers mellem Paderup og Munkdrup. 
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I planområdets sydvestlige periferi blev der i vejtracéet lokaliseret bebyggelsesspor fra ældre 
jernalder. I søgegrøfterne i det tilsyneladende fundtomme NV-område, hvor regnvandsbassinerne 
skulle anlægges, fandt udgravningsleder TFJ dog en bemærkelsesværdigt tildannet flintgenstand 
liggende i undergrundsmateriale. Stykket indbragtes til museet til nærmere bestemmelse, hvorved BM 
straks kunne identificere redskabet som en typisk senistidig ledeform: En såkaldt federmesser eller 
rygspids. 
Grundet det overordentligt sjældne fund foretog TFJ og BM, samme eftermiddag (20/6 2014) en 
besigtigelse af fundstedet og det geologiske miljø i NV-området, der senere fik betegnelsen Felt I. På 
baggrund heraf besluttede museet at foretage en mere fokuseret sondering i området. 
 
Der er i området omkring Munkdrup og Paderupforetaget en del arkæologiske undersøgelser gennem 
tiden, hvilket illustreres ved de nummererede punkter i fig. 2. De undersøgte områder ved 
Trindsiggård er markeret med rød streg og med SB -99.  

Nordvest for Trindsiggårdgravningen er der i 2003 registreret spor efter en bebyggelse fra førromersk 
jernalder (SB -78). Ved SB -54 er i 1974 og 1981 undersøgt et bopladsområde fra yngre bronzealder. I 
2000 er undersøgt en formodet hustomt, der er overlejret af et keramikholdigt kulturlag samt en del 
gruber (SB -71). I nær tilknytning til bebyggelsen fandtes et udtørret vandhul, hvori der udgravedes et 
udsmidslag med keramik. Hus, gruber og vandhul dateres til overgangen mellem bronze- og jernalder. 
Ti år senere blev der ved (SB -90) ligeledes udgravet bopladsspor fra yngre bronzealder/førromersk 
jernalder i form af ild-/kogegruber, kulturlag samt stolpehuller. Endvidere blev der undersøgt resterne 
af en meget dårlig bevaret jordfæstegrav, sandsynligvis fra jernalderen. SB -59 (2002) dækker over 
fundet af et par spredte gruber med lidt keramik samt en større mængde løsfunden keramik i 
pløjelaget fra bronze-/jernalder. Undersøgelserne med SB -80 (2005) og -95 (2007) omhandler kun 
meget diffuse bebyggelsesspor.  

 
        Fig. 2: De forhistoriske lokaliteter, der kendes i området, er markeret med et SB-nummer.  
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I selve Paderup mose nordøst for denne forundersøgelse, MOE 00383, er der i forbindelse med 
tørvegravning fundet flere mosepotter, SB -49 (1943) og SB -34 (1943).  

Brev af d. 7/6 1943 vedrørende fundet af skår fra mosepotter: 

Desuden nogle faa skaar opsamlet på randen af en tørvegrav i Padderup moses nordøstlige del. [[(Kristrup S, 
Sønderhald H)]] Her er i det sidste aars tid fundet skaar af en halv snes kar. 
Undskyld meget blyanten, jeg har ikke andet ved haanden. 
 
Venlig hilsen 
deres 
Harald Andersen. 
 
20. august 1905 berettede daværende formand for Randers Museums bestyrelse, toldinspektør A. 
Billenstein, i et brev til Nationalmuseet om fundet af en større samling rav i Paderup Mose, Kristrup 
Sogn. 

 "Jeg tillader mig at meddele det ærede National-museum, at Randers Museum i de senere Dage fra 
Huusmand Niels Peter Larsen i Haslund har erhvervet et Fund Ravperler fra den ældre Stenal-der. 
Destoværre er Fundet skeet under ret uheldige Forhold. Finderen eier et Tørveskjær i den nordre Side 
af Paderup Mose i Christrup Sogn. I dette har han i Sommer oparbeidet et Stykke, 5 Alen langt og 
bredt, hvis to sider vendte mod ældte Tørveskjær, og har derfra hjemkjørt - 1/2 Miil - c 1500 Tørv. - 
Arbeidet er skeet saaledes, at Stykket mod det ældre Tørveskjær blev afdæmmet mod indtrængende 
Vand. De.. øverste Lag af Jorden indtil den rene Tørvejord benyttedes som Skjæretørv og Tør-
vejorden, høist 6/4 Alen dyb, med bølget Underlag af fast, lys Leer,....paa Stedet, henførtes til en 
græsbegroet Flade i Nærheden, tørredes og senere som færdig hjemkjørtes. Først ved Henlægningen er 
Larsen bleven opmærksom paa en deel i Tørvene værende eller af derpå udfaldne Perler og har 
derefter, deels paa Pladsen opsamlet og deels af en deel af de hjemkjørte Tørv, ved Undersøgelse af 
derpå efterhånden som de bruger, samlet c 600 Perler. Jeg har seet Stedet og har, efter at det var tømt 
for Vand, deels i en lille Pyt udblødt Tørnejord, der havde samlet sig over Leerbunden og som meget 
nøie undersøgtes, og deels hvor Tørvene havde foreligget paa Marken, yderligere opsamlet c 30 Perler. 
I de nu fritstaaende Brinker af Tørvegraven lader intet formode yderligere Tilstedeværelse af Perler og 
jeg antager saaledes, at de fundne har foreligget samlede paa en Plet i det opgravede Stykke, men ved 
sammenæltningen er blandede i hele Tørvemassen. - Der er intet som helst forrykket ved Stedet udover 
Arbeidet ved Tørveskjæringen, men ved indtædende Regnveir i den udr...te Tid vil en eventuel 
yderligere Undersøgelse næppe kunne foretages, idet hele Mosen da overflydes med Vand. Museet har 
saa vidt muligt sikkret sig, at en nøie Undersøgelse af de resterende hjemkjørte Tørv vedblivende finder 
Sted og at yderligere Fund tilflyde det. hvad nu .....   

Følgende optælling af ravperlerne fra Paderup mose er fundet på Fund og fortidsminder. Det fremgik 
ikke hvem der i sin tid har forfattet noten med henblik på at skrive en artikel om fundet. ”Hovedfundet 
fra august 1905 omfatter altså ca. 693 perler. Senere i 1905 køber museet, af Niels Peter Larsen, for 
1.40 kr., yderligere 28 perler, hørende til Paderupfundet - i 1906 modtages først 32 ravperler, siden 
yderligere 5 og igen senere 59 perler. I 1907 købes, for 3,50 kr., af Niels Peter Larsen, den sidste 
portion ravperler, denne gang 70 stk. Desværre er de i alt 887 perler kun specificerede for 
hovedfundets vedkommende. Paderupfundet bærer museumsnumrene 5964 og 5965. Fundet er 
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nemlig først registreret i detaljer i forbindelse med nedtagningen af den gamle udstilling i det gamle 
Randers Museum. Mus. nr. 5964 omfatter undernumrene a-n, refererende til de kæder og perler, som 
vi kender fra den gamle udstilling, som nedtoges i midten af tresserne.  
Mus.nr. 5965 omfatter undernumrene a-h. Ravperlerne blev, ligeledes i tresserne, fundet henliggende 
i magasinet, men antoges, på grund af de mange samlestykker, at være en del af Paderupfundet. Da 
det nu er påvist, at flere perler kan samles på tværs af undernumrene, må det vel kunne fastslås, at 
5965 er en del af Paderupfundet.  
Af protokollen kan man således sammentælle at Paderupfundet omfatter 1026 perler, dvs. 139 flere 
perler end man i 1905-07 har indført. De 139 perler kan selvfølgelig ikke udskilles.” 

 
                                       Fig. 3: Ravperlerne fra Paderup Mose fotograferet i udstillingen 
                                       på Museum Østjylland i Randers. 
 
I 1986 (SB -72) blev der undersøgt dele af et bopladsaktivitetsområde fra bronzealderen. Der blev 
bl.a. udgravet kulturlag og grøftanlæg samt syv udaterede jordfæstegrave. Derudover blev der 
undersøgt 175 gruber, hvor af hovedparten er fra den midterste del af bronzealder, to er fra 
førromersk jernalder og to er neolitiske. 

SB-numrene sydvest for MOE 00383 dækker bl.a. over en forundersøgelse fra 1989 (SB -63), hvor 
man registrerede et op til 20 cm tykt udvasket muldlag/kulturlag med en del jernalderskår. Ved 
udgravningen af lokaliteten i 1991 (SB -63) fandtes en halv snes gruber og fyldskifter samt ca. 50 
stolpehuller, hvoraf halvdelen er fra et sandsynligt hegn. Der fandtes desuden mange skår, der 
dateredes til ældre romersk jernalder. Det anføres i rapporten for denne udgravning, at en tilhørende 
bebyggelse formodes at ligge nord og øst for hegnsforløbet. Denne antagelse kom delvist til at holde 
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stik i forbindelse med udgravningen på Trindsiggård i 2014. Den seneste udgravning i område er fra 
maj 2015 (SB -102), hvor der forud for opførelsen af en støjvold mellem motorvejen og Munkdrupvej 
blev udgravet større antal førromerske gruber med keramik, MOE 00474 Tjørnholm. Gruberne tolkes 
som en del af et aktivitetsområde hørende til den jernalderbebyggelse, der blev udgravet i 1991 og 
dels i 2014 på MOE 00383, og som omtales nærmere i denne rapport.  

SB -17 er en nu helt bortpløjet gravhøj. Den omtales som en meget stor høj i kilderne. SB -12 og -13 
er fine jordfæstegrave fra yngre romersk jernalder, der er udgravet i 1986. Da de dateringsmæssigt er 
yngre end bebyggelsen fra MOE 00383, omtales de ikke yderligere her. SB -18 og -18A sydøst for 
Trindsiggård er et middelalderligt voldsted. 

Administrative data 

Bygherre i forbindelse med udgravningen af MOE 00383 Trindsiggård var Randers Kommune. 
Kontaktperson og ansvarlig for sagen var Johanne Krogh, Tel. 8915 1899, Mobil 5156 2899, 
johanne.krogh@randers.dk  
Ifølge museumslovens § 27 stk. 4 finansieres undersøgelsen af bygherren, der godkendte budgettet  
den 03.06.14. 
Kulturarvsstyrelsen (KUAS) godkendte budgettet den 23.5.2015. Ansvarlig sagsbehandler ved KUAS 
var Susanne Klingenberg, Tel. 3374 5171, skl@kulturstyrelsen.dk  
 
Budgettet på den udvidede forundersøgelse lød i alt på 414.394,50 kr. ekskl. moms. (517.993,13 kr. 
inkl. Moms). 
 
Ansvarlig for undersøgelsen var Museum Østjylland med museumsinspektør Benita Clemmensen som 
ansvarlig for sagen. Tel. 8712 2634, Mobil 4110 8004, bc@museumoj.dk  

Daglig leder var arkæolog Trine Fristed Jensen, Tel. 8712 2646, Mobil 4010 4897, tfj@museumoj.dk  
Ved udgravningen deltog desuden arkæolog Bo Madsen, der sammen med Trine Fristed Jensen har 
udfærdiget denne beretning.  
For GPS-opmålingen stod Trine Fristed Jensen.  
 
Lars Pedersen fra Entreprenør William Laursen stod for muldafrømningen. Til arbejdet blev brugt en 
gravemaskine på larvefødder og med en to meter bred skovl. Tel. 8648 7337, wl@willamlaursen.dk 
 
Den udvidede forundersøgelse på Trindsiggård startede mandag den 16. juni 2014 og afsluttedes 
mandag den 22. september 2014.  
 
Originaldokumentation med mere opbevares i Museum Østjyllands (MOE) arkiv samt på museets 
server under sagsnummer MOE 00383 Trindsiggård. Elektroniske dokumenter som beretning findes 
ligeledes i sagen på museets server.  
Oldsager, naturvidenskabelige prøver m.v. opbevares i museets magasin.  
Alle data fra udgravningen er indtastet i MUD (Museernes Udgravningsdata). 



																																																																																																																																																																																																							MOE	00383	Trindsiggård	

8	
	

Øvrige data 

Vejret under forundersøgelsen og selve udgravningen var domineret af varme sommerdage, men der 
var også enkelte dage med voldsom regn, hvilket dog var godt for udgravningsresultaterne, da 
flingenstande blev vasket frem fra bunkerne og sandundergrunden fik fugt.  

Topografi, terræn og undergrund 

 
         Fig. 4:Topografien omkring udgravningen vist på et højt målebordsblad fra 1870´erne. 
 
Det arkæologiske interesseområde ligger mellem forstaden Paderup og landsbyen Munkdrup 
umiddelbart øst for motorvej E45, eller godt 120-130 meter øst for Kirkebro / Paderup Mosevej, se fig. 
4. Den nordvestlige del af området, hvor regnvandsbassinerne skal placeres, er beliggende nedenfor 
et nordvendende bakkehæld omkring 13-14 meter over havet, og er lokaliseret på sydvestsiden af den 
mere end én kvadratkilometer store Paderup Mose. Mosens overflade anslås at ligge 4-5 meter 
lavere.  I den sydvestlige del af det forundersøgte område, skal der fra den nuværende Munkdrupvej 
og østover mod byggegrundene anlægges en ny vej. Vejtracéet ligger 20-22 meter over havet på 
toppen af en ganske stejl sydvendt bakke. Den nye vej løber lige nord for den tomme gårdplads, hvor 
den eponyme Trindsiggård, nu er nedrevet. Gården har som navnet (i en ældre form Trendsiggård) 
angiver, ligget ved tre små vandhuller (sig: jysk for små vandhuller), se fig. 4. 
Hovedparten af søgegrøfterne på det undersøgte område ligger mod øst, hvor grundene skal 
anlægges, på en fra syd mod nord hældende skråning. På det højeste sted helt mod syd på dette 
areal har et af de tre vandhuller ved gården ligget. Hullet er i dag helt tørlagt og drænet bort. 
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        Fig. 5: Lidarkort med de dybe dale og fjordarme som isen efterlod omkring federmesselokaliteten. 
 

 
        Fig. 6: 4-cm kort med oversigt over de vandsystemer der forsyner eller afvander Paderup mose.     
         Carlsberggrøften er markeret med sort streg over det rødfarvede udgravningsområde. 
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Området syd for den nedre Gudenådal og Randers Fjord har et markant relief med betragtelige 
højder, der når op til 5o meter over havet, se fig. 5. Fra plateauet syd for den arkæologiske lokalitet er 
der et vidt udsyn. Et par km vest for lokaliteten når højderne 80-90 meter. Morænen er lokalt meget 
lerholdig og er præget af tertiært ler samt en del kalk i form af småklumper / bleger fra den 
nærliggende kokkolitkalk. Den når overfladen flere steder 5-6 km sydøst for lokaliteten. 
Det høje terræn gennemskæres af en markant glacial erosionsdal. Denne dal løber øst-vest, parallelt 
med Gudenådalen. I vest flyder i dag Hadsten Lilleå og i øst Allingåen. Fra Allingåen skærer en smal, 
dybskåret dal sig nordpå til nutidens Paderup Mose. Heri løber Brusgård Møllebæk, som afvander 
mosen. Den i dag helt tilgroede mose er sandsynligvis et tidligere dødisområde, se fig. 5 og 6. 
 
Paderup Mose modtager på østsiden vand fra Hov Bæk. Denne bæk afvander Gunderup Mose og 
Hals Sø der er således tale om et betragteligt afvandingssystem. Vestfra tilførtes vand fra den lille 
Krogmose. Dette vestlige tilløb og dets forgreninger er i nyere tid blevet samlet i en kunstig kanal, 
Carlsberggrøften. Denne blev reguleret og uddybet i 1940´erne, hvorved vandstanden heri og i 
Paderup mose blev sænket med omkring en meter. Grøften, der helt lige gennemskærer vådområdet 
lige nord for udgravningsområdet, er opkaldt efter det vest for liggende Carlsberg Teglværk. Godt 30-
35 meter syd for denne kunstige kanal viser ældre kort, at der har løbet en kortere parallel 
afvandingsgrøft, der også blev lokaliseret ved udgravningen. Den næsten to meter dybe 
Carlsberggrøft er forbundet med Brusgård Møllebæk. Trods sit bynære miljø, og den omfattende 
dræning, er der et rigt dyre- og fugleliv i området.  
 
Paderup Mose har tidligere været udsat for et omfattende tørveskær. Som nævnt i afsnittet om fund i 
området modtog museet i Randers omkring 1900 store ravfund, usagkyndigt optaget ved 
tørvegravning i mosen. Der er tale om mere end et tusindtals perler og hængesmykker nedlagt som 
ofre i tidlig bondestenalder. Det viser, at mosen 5-6000 år tilbage endnu var en stor lavvandet sø. Det 
tidligere søbassin og ikke mindst dets bredzoner, har aldrig tidligere været arkæologisk undersøgt, 
hvorimod der fra højere liggende jorder på nord- og vestsiden efterhånden kendes flere 
bebyggelsesspor fra yngre bronzealder og især ældre jernalder, hvor det er sandsynligt at 
engarealerne i Krogmosen og Paderup Mose udgjorde vigtige græsningsarealer. 
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       Fig. 7: Carlsberggrøften fotograferet fra nordsiden ca. 1000 meter øst for udgravningen. Set fra øst. 
																																																									

Målesystem 

Feltgrænserne og alle anlæg er opmålt ved brug af GPS i system Euref 89 af Trine Fristed Jensen.  
Alle data fra opmålingen ligger under sagsnummer MOE 00383 på museets server.  
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Udgravningsmetode 

Udgravningsmetode MOE 00383 Felt I:  
Undersøgelsen på MOE 00383 Trindsiggård er afviklet som en såkaldt udvidet forundersøgelse. Dvs. 
at selve udgravningen af de forhistoriske spor, der blev registeret ved forundersøgelsen, fandt sted 
umiddelbart efter afslutningen på denne, og indenfor det allerede eksisterende budget. Der blev udlagt 
reelle udgravningsfelter i de to område, Felt I, der dækkede fundene fra senistiden, og Felt II der 
dækkede området med jernalderspor, se fig. 11 og fig. 13. Da der er en vis forskel på de 
udgravningsmetoder, der anvendes på en plads med flintgenstande fra den sidste del af istiden, og 
dem der anvendes på en jernalderlokalitet, beskrives metoderne adskilt i det følgende afsnit. Den 
maskinelle aftagning af overjorden foregik med en 12 tons bæltedrevet gravemaskine ført af den 
meget erfarne Lars Pedersen fra Entreprenør William Laursen, som bl.a. har været maskinfører ved 
prøvegravning af de senglaciale bopladser ved Langå (KHM 2500) i 2006.  

Målsætning for undersøgelsen af Federmesserlokaliteten:  
Hensigten med den udvidede arkæologiske forundersøgelse i Felt I var at fastslå, om der var 
bopladsrester i tilknytning til den fundne rygspids / federmesser. I det tilfælde, der blev registreret 
bopladsrester skulle intensiteten og bevaringsgraden af disse vurderes, og herudfra gennemføre en 
udvidet, eventuelt afsluttet undersøgelse. Udgravningen skulle herved fastslå og registrere både den 
horisontale og vertikale udstrækning af de arkæologiske fund. 
 

 
        Fig. 8: Felt I samt søgegrøft 9-11. Set fra syd. 
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Lokaliseringsproblematik:  
Ved prøvegravninger i dyrkede områder er standarden, at pløjelaget afgraves maskinelt, og at den 
gullige eller blege undergrund (råjorden) derved afdækkes. Herefter foretager udgraverne eventuelt en 
jævn afrensning af undergrundens overflade med skovl og ske for at se, om der er humus- eller 
trækulsfarvede kulturlag, anlægsspor eller spor efter gamle omgravninger i undergrunden. Er 
undergrunden uforstyrret og uden farvninger, er området almindeligvis uden arkæologisk interesse. 
Til istidige fundområder, som det der er registreret i den nordvestlige del af Trindsiggård-
undersøgelsen, knytter sig dog nogle iagttagelsesproblemer, som gjorde det særligt vanskeligt at 
lokalisere de arkæologiske spor. Der er virkelig tale om skjulte fortidsminder (Madsen 2007, Fischer 
2013).   
Eventuelle fundhorisonter er aflejret under arktiske betingelser, lang tid før egentlige muldlag var 
dannet. I senistiden færdedes man stadig på råjordsflader og områder med sparsomt 
vegetationsdække. Eventuelle bopladsrester og anlæg er derfor oftest indlejret i og dækket af 
undergrund eller råjord. Farvende trækul er kun yderst sjældent bevaret i noget omfang, da de 
arktiske/subarktiske træsorter kun efterlader meget lidt heraf. Der er ingen humusfarvning og 
muldindlejringer af betydning, endsige regulære kulturlag som afslører bopladsers eksistens - hvis 
man nøjes med den fremherskende arkæologiske udgravningsmetode.  
Senglaciale lag kan stedvist være meget forstyrrede, hvor de har været udsat for arktisk jordkrybning 
og flydning (kryoturbering, solifluktion), som er følger af især sommeroptøning af de permafrosne 
jordlags øverste del. Dette gør, at eventuelle fund kan ligge meget dybt ofte mere end en meter nede i 
undergrunden. 
 

 
        Fig. 9: De i alt 25 søgegrøfter på arealet, hvor regnvandsbassinerne skulle anlægges, markeret med  
        rødt på et ortofoto. Nord for grøfterne er Carlsberggrøften markeret med bølger og syd for er gasled- 
        ningen markeret med grå skravering. 
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Søgegrøfter og afsøgning af blottede flader og opgravet jord: 
I området, hvor regnvandsbassinerne skal anlægges, udlagdes i første omgang med omtrent 15 
meters afstand 21 NNV-orienterede, parallelle søgegrøfter over et godt 300 meter langt forløb mellem 
Carlsberggrøften og kanten af den anviste plangrænse, hvor en naturgasledning er nedlagt, se fig. 4 
og 9. De arkæologiske søgegrøfter var som maskinens skovl, to meter brede og blev successivt 
nummereret fra vest mod øst. 
 
Som næste skridt blev foretaget afsøgning af søgegrøfterne og den maskinelt opgravede jord for at 
finde oppløjede samt in situ flintoldsager. Sensommerens skybrud fremmede afsøgningen, da fundene 
regnede fri for sand. Bevarede bopladsområder fra senistiden kan som nævnt være overordentlige 
svære at erkende, da de oftest skjuler sig i almindeligvis steril undergrundsfyld / råjord, og endda kan 
være dækket af sterilt ler og sand fra slutningen af istiden. De få intakte bopladser, der kendes, har 
oftest en udstrækning på blot fem-seks meter. Derfor skal søgegrøfterne lægges tæt, i områder med 
sandsynlighed for bevarede senistidige lokaliteter, så disse pladser kan erkendes. Den maskinelle 
afdækning følges nøje og løbende suppleres med manuel fladegravning med skovl og ske (se KHM 
2500 Langå, Madsen 2013). 
På baggrund af den indledende afsøgning af søgegrøfterne blev et muligt epicenter for en 
flintspredning lokaliseret, og yderligere fire grøfter blev udlagt mellem de allerede eksisterende. På fig. 
9 har de nr. 7, 9 , 11 og 13. Afdækningen af disse grøfter blev nøje fulgt som beskrevet, og den 
opgravede jord successivt afsøgt for fund. 
 

 
     Fig. 10: Felt I set fra syd. 
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Udgravningsprocedure i fokusområdet:  
I forbindelse med konstatering af et fundområde, A3, med jordfaste flintoldsager i fortrinsvis Grøft 8 og 
9, afdækkedes et foreløbigt søgefelt på 6 x 6 meter som forbandt de to grøfter, se fig. 11 og 12. Dette 
felt udvidedes yderligere mod vest og syd og blev forbundet med Grøft 7. Det samlede felt omfattede 
255 m² inklusiv forbundne grøftafsnit. Overjorden blev med omhu aftaget maskinelt til bunden af 
pløjelaget, hvorefter undergrundens overflade blev dels fladeskovlet i meget tynde lag, dels manuelt 
afskrabet. Kraftige regnskyl udvaskede og nærmest floterede udgravningsfladerne, så også 
mikroafslag let kunne ses. Opmærksomheden var undervejs rettet mod tegn på om dybereliggende 
fund var bragt op fra dækkede lag via moderne nedgravninger i form af en gennemskærende 
drængrøft og en bredere afvandingsgrøft (A4) samt ikke mindst talrige dyregange. I den frilagte flade 
blev der stikprøvevist fladegravet til et dybere niveau. Der udlagdes en række systematiske 
kvadratmeterfelter, hvor der gravedes igennem undergrundssandet og toppen af morænen for ikke at 
overse evt. flydejord med oldsager, se fig. 12. 
 

 
                Fig. 11: Felt I der i alt dækker et område på 255 m² og strækker sig over tre søgegrøfter. 
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        Fig. 12: På tegningen er markeret de fire profiler, der er registreret på federmesserlokaliteten.  
        Med gul og rød skravering er vist udstrækningen af de to fundførende sandlag. Den stiplede område  
        kaldet A3 viser udstrækningen af den fundkoncentration, som undersøgelsen tog udgangspunkt i.   

Registrering og dokumentation:  
Der indmåltes både digitalt og analogt. I udgravningsfeltet udlagdes et lokalt målesystem bestående af 
et retvinklet koordinatsystem parallelt med søgegrøfternes orientering, se fig. 12. Y-aksen var vendt 
mod ØNØ og X-aksen mod NNV.  Punkt 200/200 placeredes centralt i vestsiden af Grøft 8, se fig. 12. 
Nivellering af tætliggende småfund i hovedfeltet foregik ud fra et lokalt fixpunkt (I) 217 svarende til ca. 
kote 13,25. Såvel dette systems hovedpunkter, feltgrænser samt spredte fund udenfor hovedfeltet 
indmåltes med GPS. Ikke alene blev alle jordfaste fund og anlæg indmålt, men også løsfund fra den 
opgravede eller pløjede jord blev plottet for at få en idé om mønsteret i spredningen af oldsager. De 
udvalgte jordprofiler opmåltes i det lokale målesystem. Flader og profiler blev fotodokumenteret. 
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Udgravningsmetode MOE 00383 Felt II: 
I vejtracéet til den øst-vestgående vej, der på sigt skal forbinde Munkdrupvej med parcelhusgrundene, 
blev der trukket to søgegrøfter en mod nord og en mod syd i tracéet, se fig. 13. I den nordlige af 
grøfterne blev der længst mod vest helt ude ved Munkdrupvej dels påtruffet et kulturlag med keramik 
og dels flere anlæg og grøfter, der tydeligt fremstod som forhistoriske. Efterfølgende blev der åbnet et 
udgravningsfelt på 630 m², hvor i der i alt blev registreret 70 mulige anlæg. Størstedelen af Felt II blev 
fladeskovlet af flere omgange for at få anlæggene til at fremstå klart og langt hovedparten af 
anlæggene blev undersøgt. Ca. tyve fyldskifter viste sig ikke at være reelle forhistoriske anlæg. Alle 
anlæg er afrenset og fotograferet i fladen, inden de blev snittet. Profilerne i alle undersøgte anlæg er 
fotograferet men ikke tegnet, da det blev vurderet, at det var tilstrækkelig dokumentation med 
diameter og dybde angivet i MUD. Over anlæggene Iå et op til 15 cm tykt omrodet lag af kulturjord og 
pløjemuld, hvor fra der blev registreret en del keramik. Keramikken blev beskrevet som 
fladeopsamling, da det ikke kunne afklares fra hvilke anlæg det kom. 

Undergrunden i området var ganske let leret sand, der var nemt at arbejde i. Sandet holdt så godt på 
fugten fra de store regnskyl ind over sommeren, at anlæggene stod tydeligt i profilerne til trods for 
varmen. 

 
Fig. 13: Oversigtkort over MOE 00383 Trindsiggård med søgegrøfterne samt Felt I mod nord og Felt II mod syd. 
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Undersøgelsens resultater 

Resultater MOE 00383 Felt I: 
 
Vertikal og horisontal stratigrafi  
Lagfølgen i udgravningens hovedfelt stemte i det store hele overens med de omgivende søgegrøfter. 
Den vestlige væg i Grøft 11, godt ti meter øst for hovedfeltet, med det formodede epicenter område 
A3, blev afrenset, opmålt og fotodokumenteret som foreløbig profil, se fig. 12. Denne var ca. 27 meter 
lang, og blev basis for en identifikation af lagene umiddelbart øst for A3, hvor der var fundet en stor 
rygspids, x1. Et stykke af Carlsberggrøften, liggende 35 meter nord for udgravningsområdet, blev 
ligeledes afsøgt over en længde for at vurdere den eventuelle lagfølge, i den knap to meter dybe grøft.  
Efterfølgende udlagdes yderlige et par omtrent nordsyd-gående profiler vinkelret på bakkehældet 
direkte i udgravningsfeltet omkring A3 for at identificere fundpositioner, sedimenter og lagfølge 
nærmere, velvidende at disse kunne rumme mulighed for en geologisk-stratigrafisk datering, se fig. 
12. 

Lagbeskrivelse 
Identifikationen af lag og stratigrafi er baseret på godt 50 afrensede og fotodokumenterede profilmeter 
fordelt på de tre profiler i Felt I samt den omtalte mere ekstensivt registrerede profil i vestvæggen i 
Grøft 11. Der er udskilt syv primære lag, (der henvises desuden til den medfølgende, mere detaljerede 
lagbeskrivelse). Profiltegningerne er skannet og lagt ind som billeder i denne rapport, da tiden ikke 
tillod en fuldstændig digitalisering.  
 
Lag L-01: Moræne bestående af leret sand og grus med småsten og få blokke. 
 
Lag L-02: Undergrundssand aflejret på den grovere moræne. Der ses tre faser:  
Øverst, lag L-02A. Lyst, stærkt udvasket finkornet sand / blegsand med en diffus overgang til det 
underliggende sand.  
Centralt, lag L-02B. Gråligt, stedvist gulligt sand. Stedvist meget turberet med spor af 
vandgennemsivning med irregulær jernudfældning /“cementering” og formentlig arktisk jordflydning, 
kryoturbering.   
I bunden, Lag L-02C. Dæksand. Vandret til let skråtstillet, smal båndet struktur med vekslende 
antageligt vindaflejrede silt- og sandlag.  
 
Lag L-03: Heterogent grå-brunt løss-lignende sand med svage humusrester. 
 
Lag L-04: Tørverester; sort til mørkebrun farve; udtørret og stærkt sammentrykt sumptørv (forvitret).  
 
Lag L-05: Gulblegt til grågrønt sandet ler. 
 
Lag L-06: Heterogent sand farvet af humusrester. 
A. Øverst blegt, gråbrunt sand med humusrester. Antagelig rester af en udvasket dyrkningshorisont. I 
laget er fundet skår af middelalderligt eller nyere tids lerkarskår. 
B. Nederst tørveblandet, sort-brunt sand. Muligvis rester af en gammel. dyrkningshorisont. I bunden 
ved overgangen til sandlaget, Lag L-02, er fundet tre flintafslag i “frisk” tilstand. 
 
Lag L-07: Recent pløjelag/overjord.  
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        Fig. 14: De sydligste meter af den vestlige profilvæg i Grøft 11, hvor der er tegnet et 27 meter langt  
        Profil, T6. Set fra ØNØ. 
 
 

 
        Fig.15: T6 de sydligste 16 meter af profilet i grøft 11. 
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        Fig.16: T6, de nordligste 12 meter af profilet i grøft 11. 
 
 

 
       Fig. 17: Udsnit af profilet mod øst i grøft 9, T7. Set fra vest. 
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        Fig. 18:T7, profil mod øst i grøft 9b mellem grøft 8 og 9, se fig. 11. Set fra vest. 
 

 
        Fig. 19: T8, Øverst fladetegning af anlæg A1 i Felt I. Med en pil er det vist, hvor profilet nederst på teg- 
        ningen er registreret. Set fra ØNØ. 
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        Fig. 20: Den sydlige del af ca. 20 meter langt profil i Felt I, T9. Fotograferet fra stige, set fra vest. 
 

 
        Fig. 21: T9,1, udsnit af et 20 meter langt profil, der er registreret i østsiden af grøft 8 i Felt I.  
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        Fig. 22: T9,2 udsnit af et 20 meter langt profil, der er registreret i østsiden af grøft 8 i Felt I.  
 

 
       Fig. 23: T9,3 udsnit af et 20 meter langt profil, der er registreret i østsiden af grøft 8 i Felt I.  
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       Fig. 24:T9,4 udsnit af et 20 meter langt profil, der er registreret i østsiden af grøft 8 i Felt I.  
 

Tolkning af aflejringsforhold 
Den sen- og postglaciale laghistorie på lokaliteten synes ud fra en foreløbig vurdering af lagenes 
karakter og indbyrdes position, at repræsentere fire afsnit. De er fordelt på dels bakkefoden i kote ca. 
14-13, dels i resterne af det nu afvandede vådområde (fra ca. kote 12,5 og nedefter).    
 
I. Senglacial eller pliniglacial søaflejring? I grøft 9B, se fig. 11, blev maskingravet en sondage i det 
lave grundvandsdækkede område 7-11 meter nord for udgravningsfeltet. Der blev gravet 4-5 meter 
ned under overfladen i jagten på eventuelt organisk materiale i udsmidslag knyttet til det arkæologiske 
fundområde. Der blev ikke observeret hverken ved-, knogle eller gevirrester i det åbnede område (ca. 
2 x 3 meter). Men det konstateredes, at undergrundssandet nåede helt ud i dette område, hvor det 
hvilede på en tyk lacustrin aflejring. Denne bestod overvejende af ler og finere sedimenter (blåler 
øverst, herunder grønlig silt eller gytje, nederst sandet ler); anslået mægtighed næsten tre meter. Det 
kunne ikke under den hastige sondage i de vanddrukne sedimenter afgøres, om det tilstedeværende 
sand modsvarede det syd for liggende dæksand (Lag L-02C) eller den yngre sandhorisont (Lag L-
02B). 
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       Fig. 25: Det maskingravede sondage i grøft 9b, umiddelbart før der løb store mængder grundvand til.  
        Set fra sydvest. 
 
II. Lag L-02, Sandaflejringer ved bakkefoden. Gentagne vind- og vandaflejringer af sand i sen- og 
muligvis tidlig postglacial tid. Der var tale om helt humusfri sandaflejringer, der klart viste, at den 
tilgrænsende bakke næppe under sedimenteringen havde megen vegetation endsige muldlag. 
Nederst sås fin-struktureret vindaflejret pliniglacialt / senglacialt dæksand og efterfølgende både vand- 
og vindaflejret sand. Netop dette lag, Lag L-02B, viste i de åbnede profiler flere NØ-SV liggende 
diffuse kanaler hvor materiale var flydt eller eroderet. Dybt i denne horisont er blot fundet et enkelt, 
meget eroderet / rullet flintafslag (00383x090).   
 
Lagforholdene i II er for så vidt vides meget typiske for senglacial jordbund og modsvarer iagttagelser 
fra de sønderjyske lokaliteter ved Jels og Slotseng (Kolstrup 1982, 1991, Noe-Nygård 2006), men 
også forholdene Langå- og Løvenholmbopladserne (Madsen 1996, 2000, 2013). Ved bakkefoden lå 
undergrundssandet direkte på den småstenede morænefyld i et langstrakt øst-vestligt bånd. Sandet 
kunne følges over godt 50 meter fra Grøft 6 til 13. Det må antages, at sandet både i sin udstrækning 
op ad bakkefoden, såvel som i sin længde, er formindsket ved århundreders pløjning og jorderosion. 
 
Nord for udgravningen, i nordenden af grøfterne 5-8, ophørte tørveaflejringerne og sandlaget 
/sandbunden hævede sig. Der har oprindeligt været et smallere 20-25 bred sænkning med et sving 
syd for Carlsberggrøften. Denne oprindeligt vandførende sænkning har derved gået tæt op under 
“bredzonen” på fundområdets nordside. I søgegrøfterne længere mod øst kunne ses spor af et eller 
flere tidligere vandløbsforgreninger, der har løbet mod mosen i øst. 
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        Fig. 26: Profil i et kvadratmeterfelt i det 20 meter lange profil i østsiden af grøft 8 i Felt I. Set fra vest.  
 
III. Postglacialt søbassin. Mosedannelse og en yngre leraflejring. 
Over sandet fulgte en horisont, (Lag L-04), med et eller flere lag af mørk, stærkt forvitret  sumptørv 
med et diffus silt- eller gytjelag i bunden. Nordligst i profilet stod grundvandet op i bunden af 
tørvelaget, Lag L-04. Som nævnt tidligere, viser talrige neolitiske offerfund, at Paderup-bassinet endnu 
var et søområde for 5-6000 år siden. Det kan formodes, at tørve-dannelsen er en relativ “ung” 
tilgroning og måske er kulmineret i løbet af jernalderen. Tørvelaget nåede op ca. til kote 12,5 svarende 
omtrent til den tidligere vandstand i området (før grundvandssænkningen i 1940erne). Ovenpå den 
stærkt komprimerede tørv lå et markant lag af sandet ler (Lag L-05). Der kunne ikke på tidspunktet 
iagttages sikre spor sedimentstruktur i laget, som almindeligvis ville indikere enten en søaflejring, en 
lokal opdæmning eller aflejringer fra afsnøringer af tidligere vandløb.  Der er muligvis tale om opgravet 
fyld fra anlægget og uddybningen af Carlsberggrøften, som må være spredt ud på den daværende 
bløde engmose.  
 
IV. Gamle dyrkningslag.  
Der blev iagttaget rester af to, måske tre gamle dyrkningshorisonter i kanten af vådområdet. 
Den ældste dyrkningshorisont repræsenteredes af ardsporene øverst i sandlaget, Lag L-02A, i 
område A-03; det tilhørende kulturlag var her bortpløjet i moderne tid.  Ardsporene kan være 
samtidige med den stedlige tørvedannelse, de blev ikke iagttaget under tørven, og der var desværre 
ikke stratigrafisk kontakt ved kanten af tørven, der kunne vise om ardsporene var ældre eller samtidig 
med tørven, forbindelsen var ødelagt af den historiske afvandingsgrøft A-04.  
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Dyrkningshorisont fra jernalder. Lag L-06B, tørveblandet sandmuld, var samtidig med eller yngre end 
niveauet for ardsporene, og samtidigt yngre end tørvedannelsen. Horisonten kan være knyttet til den 
ældre jernalders bebyggelse der ved forundersøgelsen blev påvist 100-125 meter sydligere. Uagtet 
den manglende stratigrafiske kontakt, er det nærliggende at sætte ardporene i forbindelse med denne 
horisont. 
Et dyrkningslag formentlig fra ældre historisk tid med spor af muldfjælsplov; Laget L-06A fandtes 
under lerlaget og pløjelaget. 
 
Oldsagerne i og ved fundområde A-03 lå i henhold til ovenstående, positioneret over dæksandet og 
var indlejret i blegsandet Lag L-02A. Der var her alene tale om mindre og lette genstande i form af 
småafslag, mikroafslag og afslagsplinter / brudstykker. Et fåtal større flintsager lå i den højeste del af 
udgravningen, forankret i den øvre del af Lag L-02B i en 5-8 cm tyk overgangszone under pløjelaget 
umiddelbart over morænen og eventuelle dæksandsrester. Kun i et tilfælde fandtes som nævnt en 
genstand dybt i Lag L-02B, nemlig det omtalte stærkt rullede afslag, som lå næsten en meter under 
overfladen. 
 

 
                              Fig. 27:Grøft 8 i Felt I, før feltet blev udvidet mod vest. Det trækulsfarvede 
                                anlæg gennemskåret af ardspor, A1, ses vest for stadiet. Set fra syd. 
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Fundspredning og anlæg 

 
        Fig. 28: Fundspredningen i Felt I og de omkringliggende grøfter. Fund in situ i feltet er markeret med en           
        kraftig cirkel, fund fra den opgravede jord er markeret med lys cirkel. A1 ses med skravering over A3 i  
        i grøft 8.   
 
De op mod 100 flintgenstande, der blev registreret ved undersøgelsen, lå som omtalt indlejret i den 
øvre del af sandhorisonten (Lag L-02A/B), se fig. 28. Ved udgravningen bebyndelse fandtes en del 
småafslag i nærheden af en trækulskoncentration, A1, ses på fig. 28 med skravering over A3. 
Indsatsen koncentreredes i dette område, betegnet A3. Men efterhånden viste det sig, at der var talte 
om spredte fund, som hverken i mængde eller størrelse indikerede en typisk bopladskoncentration, 
endsige et episodisk flinthugningsområde. Almindeligvis ligger der, også på de meget tidlige, 
genstandsfattige bopladser, væsentlig flere småstykker per kvadratmeter 20, 30 eller flere; også 
selvom jægerne har ryddet grundigt op og alle større stykker er medbragt til videre brug. 
Efterhånden som prøveundersøgelsen nærmede sig sin afslutning og fundene plottet, stod det klart, at 
hovedparten af fundgenstandene fordelte sig indenfor en halvcirkel med en diameter på omkring 30 
meter mellem Grøft 7 og 10.  Af disse hidrører mere end halvdelen fra de tilbageliggende lagrester i 
form af L-02A/B; de øvrige er fundet i den opgravede jord og kommer altså overvejende fra pløjelaget.  
Epicentret for den samlede spredning befinder sig efter al sandsynlighed syd for udgravningsfeltet, 
Der er ikke trukket søgegrøfter på det græsdækkede areal, da det ikke skal bebygges. Det var derfor 
kun muligt at finkæmme området for bare pletter og muldvarpeskud, hvori der kunne gemme sig 
flintgenstande. I to små områder, hvor maskinens larvefødder havde blottet muld, godt 20-25 meter 
syd for etapegrænsen i syd fandtes en håndfuld typiske senglaciale flintoldsager. Fig. 30 og 31 viser 
det mulige epicenter, der kaldes A9.  
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        Fig. 29: Fundspredningen i Felt I og de omkringliggende grøfter med x-nr. Fund in situ i feltet er 
         markeret med en kraftig cirkel, fund fra den opgravede jord er markeret med lys cirkel.  
 

 
       Fig. 30: 20 – 25 meter syd for Felt I er markeret et muligt epicenter for fundspredningen. Terrænet stiger  
       en smule her, hvilket er i overensstemmelse med den bred der har været her i senglacial tid.  
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       Fig. 31: A9, det mulige epicenter for fundspredningen vist på et lidarkort. Her kan også anes en lille  
        stigning i terrænet.  
 
Anlæg A1 viste sig at være en lav sandfyldt grube med en del trækul i toppen, se fig. 27 og fig. 31. 
Gruben målte ca. 2 x 1,1 meter og var 20-25 cm dyb og anlagt fra samme flade som de sekundære 
ardspor, men gennemskåret af disse, se fig. 32. Gruben har ingen stratigrafisk kontakt til øvrige lag, 
da den er gennemskåret af det moderne pløjelag. Der blev ikke observeret fund i gruben udover 
stedvist relativt store trækulstykker i den øverste del. Både størrelsen, formen og den relativt store 
mængde af større trækulsstykker talte mod, at gruben skulle være fra senglacial tid. Fra dette tidsrum 
er intakte ildsteder sjældne eller vanskeligt erkendelige, da de eksisterende vedtyper kun efterlader 
lidt og meget findelt trækul. Senest er trækulsprøver blevet vedbestemt af museets konservator og 
arkæolog Carsten Korthauer. Trækullet hidrører fra eg og andre postglaciale løvtræsorter. 
 

 
                                    Fig. 32: A1, lav grube der blev gennemskåret af ardspor.  
                                       Anlægget er evt. samtidigt med jernalderbebyggelsen I Felt II. 
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Oldsager, datering 
På trods af en stor neolitisk offeraktivitet med nedlagte ravsmykker i de nærliggende, fossile 
søaflejringer ved Paderup, er der ikke overhovedet gjort fund fra perioden i det store forundersøgte 
område. I NV-området (Felt I) er der til trods for beliggenheden nær et stort vådområde ikke fundet 
yngre genstandsfund af betydning udover tre flintafslag fundet i bunden af tørvelaget. Disse tre 
ukarakteristiske, ikke-prismatiske afslag (x38, x39, x89) ligger klart i sekundær position. I pløjelaget 
vest for udgravningen er fundet et enkelt skår af ældre jernalders godstype. 
Flintgenstandene fra den påviste fundkoncentration er ud fra morfologisk-tekniske træk senglaciale. 
De udgøres af en del bloksideflækker, top/platformafslag samt karakteristiske ophuggede 
flækkeblokke. Hertil kommer retoucherede redskaber: En tværstikkel på en bloksideflække, 
stikkelafslag fra en kraftig midtstikkel, et kantretoucheret redskab (bor eller stikkel) og ikke mindst en 
typisk rygspids eller federmesser. Denne fandtes 40-50 meter fra det formodede epicenter, i et 
område hvor sandslaget var neget tyndt, og hvor der ikke gjordes yderligere fund. 
 

 
                                                 Fig. 33: x2 Bloksideflække 
 

 
                                                 Fig. 34: x37 Blokside-afslag/flække 
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                                                 Fig. 35: x52 Bloksideafslag 
 

 
                                                 Fig. 36: x70 Bloksideflække/afslag 
 

 
                                                 Fig. 37: x86 Blokside/topafslag 
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                                                 Fig. 38: x31 Platform-topafslag 
 

 
                                                 Fig. 39: x80 Topafslag (?) 
 

 
                                                 Fig. 40: x87 Topafslag 
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                                                Fig. 41: x99 Platform/trimningsafslag. 
 

 
                                                 Fig. 42: x33 Blokrest 
 

 
                                                 Fig. 43: x60 Flækkeblok, ophugget. 



																																																																																																																																																																																																							MOE	00383	Trindsiggård	

35	
	

 
                                                Fig. 44: x61 Blok / blokrest 
 

 
                                                Fig. 45: x66 Blokrest 
 

 
                                                 Fig. 46: x74 Blokrest 
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                                        Fig. 47: x16 Stikkellamel fra kraftig to-slagsstikkel/midtstikkel 
 

 
                                                 Fig. 48: x85 Tværstikkel på bloksideflække 
 

 
                                     Fig. 49: x93 Retoucheret platformafslag, et bor med brækket spids 
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                                                 Fig. 50: x96 Flække 
 

 
                      Fig: 51: Rygspids / federmesser, forside 
 

 
                     Fig: 52: Rygspids / federmesser, bagside  
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Den foreløbige vurdering af fundene viser, at det overvejende er flint af lokal oprindelse, der er 
tilhugget. Råmaterialet er fyldt med tætsiddende stavformede kokkolitter hidrører især fra den lokale 
Clausholm-Lime kalk, der er spredt i morænen sammen med ældre mere finkornet flint.  Der har været 
tale om småklumper på blot fem-otte centimeters størrelse. Råmaterialet er anvendt uagtet 
frostsprængninger og revner, hvilket præger en del af de tilhuggede stykkers brudflader og 
regelmæssighed. Den tildannede flint er solifluktionspoleret; fremstående arkanter er på enkelte 
stykker slidte / afrundede af erosion; de større stykker fra de højere koter over morænen, fra områder 
med spor af podsolering og jernudfældning er let gulpatinerede; småstykkerne i blegsandsandlaget, 
Lag L-02A, er næsten ufarvede.  
 
Fundmaterialet stemmer helt overens med inventaret i to sønderjyske Federmesserbopladser fra 
Slotseng ved Sommersted i Sønderjylland (p. t. under analyse af BM), men har også ligheder til 
Løvenholmfundet på Djursland, hvor der i inventaret indgår skrabere af Federmessertype (type 
Wehlen) og brudstykker af mulige rygspidser. Denne lille boplads med blot ca. 530 artefakter, 
repræsenterer en overgangsfase mellem Federmesser- og Brommekultur (Madsen 1983; 1996, Holm 
1991).  
De foreløbige fund fra forundersøgelsen af første etape ved Carlsberggrøften er velkendte elementer i 
det senglaciale kontinuum Federmesser- tidlig Brommetradition (Madsen 1992, 1996, Holm 1996). 
 

Evaluering 
Ideelt set, ville en lokalitet som MOE 00383-NV (Felt I) have været grundigt afsøgt for fund i 
dyrkningsfladen inden placeringen af prøvegravningsfelterne, hvis bopladsen altså havde været kendt 
på forhånd!  Det var ikke tilfældet, og det har derfor været en faglig udfordring at lokalisere et 
bopladsområde ud fra et enkelt, muligvis sekundært beliggende fund.  
Stadig gemmer der sig oppløjede og spredte oldsager både i den afgravede overjord og pløjelaget i og 
omkring fundområdet. Da søgegrøfterne i området er lagt med en afstand af 11-12 meter kan der 
mellem de ellers fundsterile grøfter hypotetisk godt gemme sig meget afgrænsede arkæologiske 
forteelser øst og vest for fokusområdet. 
 
Som nævnt synes små og lette genstande i sandlaget (område A3) at være skyllet nedad ved 
vanderosion, muligvis jordflydning. Det omtalte dybtliggende afslag, x90, er tydeligvis eroderet. Et 
andet større objekt var en kort bloksideflække x70 (længde 5,5 cm, vægt 34,5 gram), der fandtes i en 
muldvarpegang øverst i Lag L-02B og kan være ført nedad fra pløjelaget. Men tendensen var ellers 
klar. Mængden af større og tungere genstande tiltog opad mod plateauet ved bakkefoden; flere 
fandtes endnu forankret i resterne af undergrundssandet.  
 
Der endnu meget få sikre, udgravede “jordfaste” fund med Federmesser-inventar i Nordvesteuropa. 
Hoveparten af pladserne er løsfund, ødelagte og spredt ved pløjning. Mange lokaliteter er gentagne 
akkumuleringer med fund fra forskellige tidsaldre indblandet, ældre som yngre. Så vidt de intakte fund 
er det karakteristisk, at bopladserne arealmæssigt og mængdemæssigt oftest er små, meget små, 
med i nogle tilfælde en eller to håndfulde typiske flintredskaber og lidt materiale fra flinthugning 
efterladt på stedet (tegn på sparsomme lokale råmaterialer). De kendte bopladser måler 3-6 meter i 
tværmål og indeholder i nogle tilfælde blot 500- 300 genstande inklusive flintaffald eksempelvis som 
omhyggeligt udgravede bopladser Schalckholz og Alt Duvenstedt i Nordtyskland (Bokelmann 1978, 
Clausen og Hartz 1988). 
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De hidtidige sikre jordfaste / ublandede bopladser er med blot én undtagelse fundet syd for den 
danske grænse. Ved føromtalte Slotseng, godt 130 km syd for Randerslokaliteten, er fundet og 
udgravet to små, men usædvanlige fundrige Federmesserpladser. Pladserne har været pløjede, men i 
begge tilfælde lå godt halvdelen af oldsagerne endnu i senglacialt sand ovenpå dæksand. 
Bopladserne har haft en udstrækning på blot 8 x 6 og 4 x 5 meter. De lå på et højt plateau; men ti 
meter lavere og i en afstand af næsten 80 meter blev fundet spor af tilknyttede aktiviteter i form af et 
fåtal flintoldsager ved kanten af et dødishul / en lille sø. Heri er der udsmidt slagteaffald og 
gevirstænger fra arktisk ren og et fåtal flintgenstande. Området søen er stadig kun partielt undersøgt; 
den naturvidenskabelige datering af sedimenterne ligger omkring 14.000 år tilbage. 
Ved Slotseng var oldsagerne i pløjelaget spredt til et område mere end to-tre gange større tværmål. I 
andre tilfælde er der som ved MOE 00383-NV (Felt I) iagttaget, at pløjningen har spredt fund ud over 
et område på mere end 30 meter i tværmål fra et bopladsområde på blot 5-6 meter (Vang Petersen og 
Johansen 1996).  
 
Selvom dyrkning kan have spredt de højest liggende fund temmeligt langt omkring tyder det også på, 
at nogle af genstandene i MOE 00383-NV (Felt I) allerede lå spredt udenfor et eller flere 
kærneområder syd for det prøveundersøgte areal. I det sydlige udland ser man i stigende grad, at de 
senpalæolitiske bopladser ofte ligger i grupper, og at der omkring en egentlig boplads kan have 
foregået perifere aktiviteter i forskellig afstand, hvor der blot er efterladt spredte og få genstande 
(Madsen 2000). Studier af nutidige jægere i Arktis viser, at der udover de ting og sager som tabes 
eller efterlades i en jagtlejr (drop zone) altid er et område (toss zone) omkring bopladsen hvortil affald 
og biprodukter bortsmides. 
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Resultater MOE 00383 Felt II: 
 
I et i alt 630 m² stort udgravningsfelt, felt II, i forundersøgelsesområdets sydvestligste hjørne, blev der 
frilagt et velbevaret nordsyd-orienteret langhus med væggrøft og et muligt ildsted i sydenden, A50. 
Desværre var huset skåret af feltets sydlige feltgrænse, så det kunne ikke undersøges i hele sin 
udstrækning. Omkring huset lå flere hegnsgrøfter, der var bevaret i varierende dybder. De blev også 
alle skåret af feltgrænserne og det var derfor vanskeligt at få overblik over, hvilke større 
konstruktioner, hegnene har omkranset. Der blev nordvest for langhuset, inden for de omgivende 
hegnsforløb registreret enkelte stolpehuller, der ikke kunne relateres til en sikker kompleks 
konstruktion. Umiddelbart uden for det østligste hegnsforløb lå to mindre gruber.  
Allerede i forundersøgelsen kunne det konstateres, at der var et op til 15 cm. tykt lag af omrodet 
kulturjord, der skulle renses af før anlæggene under det stod tydeligt frem. Laget, der var ganske 
fundrigt, tolkes som et kulturlag med bopladsaffald fra bebyggelsen. Kulturlaget var dog så omrodet af 
dyrkning, at det ikke var muligt at bevare det over anlæggene, fordi anlæggene enten ikke kunne 
erkendes under det eller deres afgrænsning fremstod for sløret. En del af anlæggene kan være skåret 
ned gennem kulturlaget, men det var ikke muligt at konstatere ud fra profilerne i de anlæg, der blev 
skåret af feltgrænserne. På et mindre areal langs den sydlige feltgrænse i Felt II blev det omrodede 
kulturlag ikke fjernet ved muldafrømningen. Dels fordi det ikke var muligt pga. trærødder fra et levende 
hegn og dels for senere at kunne undersøge, om der var tale om kulturlag. På fig. 53 er laget stiplet og 
har betegnelsen kulturlag.  
Omtrent 25 meter nordøst for bebyggelsen var der i en naturlig lavning i terrænet bevaret et gråligt 
kultur- /udsmidslag, hvori der blev opsamlet en del keramik, A51.  
 

 
            Fig. 53:Felt II på MOE 00383 Trindsiggård.  
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       Fig. 54: Alle anlæg i Felt II med A-nr. og snit markeret.   

Huset og hegnende i Felt II tolkes som den østligste afgrænsning af en landsby fra ældre jernalder.  
Ingen af de større komplekser konstruktioner, der indgår i det gårdsanlæg, som det formodes at være 
blev fuldstændig frilagt. Det er derfor ikke muligt at udlede noget om gårdanlæggets fulde udstrækning 
eller hvor mange af de komplekse konstruktioner, der kan være samtidige.  
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           Fig. 55: Den vestlige del af felt II som det fremstod med langhus A50 og de omkringliggende  
           hegnsgrøfter umiddelbart efter muldafrømningen. Set fra nord. 
 

A44 – A48: Væggrøft og tagbærende stolpehuller i hus A50 

Der er kun frilagt de nordligste 10,40 meter af det nordsyd-orienterede langhus A50, da det fortsætter 
ud under udgravningsfeltets sydlige grænse. Huset afgrænses af en væggrøft, (A44), hvori der ikke er 
registreret en synlig indgang. Væggrøften stod tydeligt markeret i undergrunden ved alle de 
fladeafrensninger, der er foretaget, men da det ikke tidsmæssigt kunne lade sig gøre at snitte hele 
væggrøften, er det muligt, at den et sted kan have været så tynd/lav, at det har kunnet tolkes som en 
sandsynlig indgang. Langhuse fra ældre jernalder har ofte indgange midt i den ene eller i begge 
langsider mellem to sæt tagbærende stolpehuller. En mulig placering af husets indgange mellem de 
fire bevarede tagbærende stolpehuller er desværre ikke undersøgt i A50. Det er derfor svært med 
sikkerhed at vurdere, hvor langt huset har været. Et snit (snit 14) i væggrøften langs med den sydlige 
feltgrænse viste dog, at den østlige væggrøft her havde en let krumning mod vest, hvorefter 
nedgravningen blev dybere. Dette træk svarede til krumningen ud mod gavlen i nordenden af huset, 
se fig. 54. Er denne antagelse korrekt har langhuset været ca. 11,40 meter lang og op til 5,60 meter 
bredt. Den anden mulige tolkning af profilen i snit 14, fig. 76, er at den dybeste del af nedgravningen 
(mod vest) er et tagbærende stolpehul. Denne teori var det desværre ikke muligt at afprøve i vestsiden 
af huset, så det kan ikke afgøres, hvor meget længere A50 har været.  
Da der ikke kan konstateres farveforskel i fylden i væggrøften og i de fire tagbærende stolpehuller 
(A45-A48), der sidder som udposninger på væggrøften tolkes de tagbærende stolpehuller som 
værende gravet samtidig med at væggrøften anlægges, se fig. 56-58.  For de to nordlige tagbærende 
stolpehullers vedkommende var væggrøften gravet dybere ned end stolpehullet, mens de to 
tagbærende stolpehuller mod syd var dybere end væggrøften. For både væggrøft og stolpehuller 
gælder dog, at de ikke var bevaret i en dybde større end 23 cm så til trods for, at huset fremstår 
tydeligt i fladen, må det antages at være nedslidt af dyrkning.  
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        Fig. 56: Snit 8. Væggrøft A44 og tagbærende stolpehul A46. Set fra nord. 

 
       Fig. 57: Snit 11. Fra højre mod venstre ses det tagbærende stolpehul A45, væggrøft A44 samt en del  
        af grøft A40. Set fra nord. Grøft A40 synes at være ældre end væggrøften i hus A50. 
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       Fig. 58: Snit 16. Tagbærende stolpehul A47 og væggrøft A44. Set fra nord. 
 
Desværre findes der ikke et foto af det sidste tagbærende stolpehul, A48, i husets østside. I dette 
stolpehul lå der er en brændt vævevægt samt et randskår, der har ganske tydelige facetter og derfor 
trækker en datering af huset op i slutningen af førromersk jernalder eller starten af ældre romersk 
jernalder. Den samme datering får keramikken fra det mulige ildsted (A39), der ligger i sydenden 
omtrent midt i husets længderetning.  
 

 
                               Fig. 59: x121 Brændt vævevægt fra det tagbærende stolpehul A48. 
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                                   Fig. 60: Ildsted A39 der lå i sydenden af hus A50. 

Ildstedet (A39) fremstod i fladen som en langoval nedgravning med en bredde på 1,55 meter nordsyd 
og 1,00 meter østvest, se fig. 60. Der blev lagt et snit på tværs i anlægget, der afklarede, af det var en 
omtrent fladbundet nedgravning med en dybde på 15-17 cm. Fylden i ildstedet var mere trækulsfarvet 
end de øvrige anlæg fra lokaliteten, men der var ikke bevaret større stykker trækul. Der var ganske 
meget keramik i A39. Hovedsagligt sideskår fra grov hverdagskeramik samt enkelte randskår og en 
bund, se fig. 61. 

 
                                             Fig. 61: x123 Randskår fra A39. 
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       Fig. 62: Hegnsgrøft A42 (til venstre), hegnsgrøft A41 (forrest midt i billedet) og væægrøft A44 (bagerst  
        midt i billedet). Set fra nord. 
 

 
       Fig. 63: Snit 12. Det nordvestlige hjørne af væggrøft A44. Set fra nord. 
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Der blev lagt to snit (nr. 9 og 12) i husets nordgavl for at klarlægge, hvordan den har været 
konstrueret. I snit 12 mod nordvest var det tydeligt, at grøften er dybere i gavlen, op til 25 cm, end den 
er i husets langsider. I fig. 63 ser det fejlagtigt ud til, at der har været et slip i nedgravningen mellem 
gavlen og langsiden mod vest. Dette var ikke tilfældet, snittet er blot lagt så langt mod syd, at 
nedgravningen efter flere afrensninger forsvandt.  

 
        Fig. 64: Snit 9. Væggrøft A44 med mørk fyld er ud fra de stratigrafiske iagttagelser yngre end hegnsgrøft      
        A41, der ses til venstre i billedet. 
 
I snit 9 i husets nordøst-hjørne, kunne det også registreres, at grøften var dybere i gavlen. I fig. 63 og 
fig. 66 ses det, at væggrøften både i langsiderne og i gavlen synes at have stolpehuller eller aftryk 
efter stolper i bunden af nedgravningen.  

Stratigrafien mellem væggrøft A44 og hegnsgrøfterne A40, A41 og A43. 
 
Det viste sig generelt at være vanskeligt at udrede stratigrafien mellem væggrøft A44 og de 
hegnsforløb, der skærer eller skæres af huset, A40, A41 og A43.  
På vestsiden af A50 umiddelbart ud for det tagbærende stolpehul A45 løb en østvest-gående 
hegnsgrøft, A40, der stratigrafisk synes at være ældre end A50, se fig. 57. Der kunne kun frilægges 
fire meter af dette hegn, inden det forsvandt under den vestlige feltgrænse i Felt II. Der er 
fladeafrenset i huset mellem de tagbærende stolpehuller A45 og A46 for at afklare om A40 evt. 
fortsatte sit forløb ind gennem huset. Dette var dog ikke tilfældet, derfor er der stadig en mulighed for, 
at A40 har eksisteret samtidigt med og evt. har haft en relation til A50, men blot er anlagt inden huset 
kommer til og derfor er blevet forstyrret/skåret en smule i sin afgrænsning mod øst.  
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        Fig. 65: Hegnsgrøft A41 forrest i billedet er tydeligt lysere i fylden end væggrøft A44,der skærer A41 ca.  
        50 cm bag ved målestokken.  
     

 
       Fig. 66: Snit 6. Stratigrafien mellem A44 (øverst) og A41 (nederst). Set fra øst. 
 
Tager man udgangspunkt i fladen er den umiddelbare tolkning af relationen mellem A41 og hus A50, 
at de er tidmæssigt samtidige, og at hegnet er udgået fra husets nordøstlige hjørne. Det talte dog i 
mod denne tolkning, at fylden i A44 fremstod noget mørkere end fylden i A41, og væggrøften skar 
derfor tydeligt hegnet. Det samme billede kunne ses i profilsnit 6, hvor nedgravningen til A44 tegnede 
sig med en fint bølget bund, formodentlig spor efter stolper, mens A41 stod lysere nederst i snittet, se 
fig. 66. Der var derfor ikke tvivl om, at A44 og dermed A50 stratigrafisk var yngre end A41, og 
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formodes at have eksisteret i en periode inden huset er blevet opført.  Problematikken opstod, da det 
skulle afklares, hvor langt A41 strakte sig under væggrøft A44. Det krævede flere snit at klarlægge 
dette forhold, og den fremlagte tolkning er kun en mulighed. I snit 7, der ses i fig. 67, kan A41 stadig 
ses under A44, mens hegnsgrøften er forsvundet i snit 8, se fig. 68. A41 synes derfor at ophøre i snit 
10, som det er markeret med rød streg i fig. 69. Hus A50 er afrenset for at afklare, om der evt. har 
været et knæk på A41, og om dette hegn kunne hænge sammen med hegnsgrøft A40 vest for A50. 
Der var dog ingen spor, der tydede på, at dette har været tilfældet.  
 

 
      Fig. 67: Den resterende del af snit 7 efter det er skåret af snit 6. A44 øverst og A41 nederst. Set fra syd. 
 

 
         Fig. 68: Snit 8, set fra syd, før snit 10 graves. Hegnsgrøft A41 ses ikke længere under væggrøft A44  
         (under målestokken). Den røde stribe af udfældet jern i undergrunden under A44 er ikke gennembrudt. 
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       Fig. 69: Snit 10. Set fra øst. Stratigrafien mellem A44 og A41 var meget usikker, da udgravningen stod  
        på. Den røde streg viser, hvor A44 sandsynligvis skærer A41 og denne grøft afsluttes. Hegnsgrøften  
        kan ikke  længere registreres i snit 8, og må derfor forsvinde et sted i snit 10. 
 

 
                                            Fig. 70: Med stiplet grøn streg er markeret en sandsynlig  
                                           udstrækning på hegnsgrøft A41 under væggrøft A44.  
 
Der er med grøn stiplet streg på fig. 70 markeret, hvordan afslutningen på hegnsgrøft A41 tolkes. A41 
og A43 kan måske have omkranset et tidligere gårdsanlæg. A50 er derefter opført og dette hus 
indhegnes måske af hegn A42. Der er dog mange ukendte faktorer i forbindelse med en sådan 
tolkning, da ingen af konstruktionerne kendes i deres fulde udstrækning. 
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       Fig. 71: Hegnsgrøfterne A41 og A42. Set fra nordøst. 

 
        Fig. 72: Snit 3, set fra syd. Hegnsgrøft A42, hvor den løb ud under den nordlige feltgrænse. Over grøften 
        ses kulturlaget. Fylden i grøft A42 og kulturlagsfylden kunne ikke adskilles i farve, så grøften formodes  
        ikke at være skåret ned gennem kulturlaget. Set fra syd. 
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        Fig. 73: Snit 5. Hegnsgrøft A42 tegnede sig meget fint  mod den lyse undergrund. Hegnsgrøften var 
        ganske dyb, mellem 22 og 40 cm, og den var tydeligt ujævn i bunden sandsynlig, fordi der har stået  
        stolper i grøften. Set fra vest. 
 
Det kan ikke afklares ud fra de stratigrafiske iagttagelser, om A42 er samtidigt med A50 og A41 eller 
om det omkranser et andet gårdsanlæg. Forholdet mellem hegnsgrøft A43, der kun er bevaret ca. otte 
meter af i det sydøstlige hjørne af Felt II, og A42 og A44, som den blev skåret af eller skar, var 
ligeledes vanskelig. Fig. 73 viser hvordan de tre grøfter tegnede sig i fladen og profilet i snit 13, fig. 74, 
viser deres indbyrdes meget utydelige relation. Det var kort sagt ikke muligt at afgøre, om A43 var 
ældre eller yngre end A42 og A44.  
 

 
       Fig. 74: Hegnsgrøfterne A41 (til højre), A42 (til venstre) og A43 (tværs gennem billedet) som de fremstod  
        i fladen efter afrensning. Set fra nord. 

A42 A44 

A43 
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       Fig. 75:Snit 13. A43, der løber østvest samt hegnsgrøft A42 og væggrøft A44, der løber nordsyd.  
       Set fra nord. Der kan ikke gøre stratigrafiske iagttagelser.  
 

 
       Fig. 76: Snit 14, der ligger, hvor A42 og A44 fortsætter ud under den sydlige feltgrænse i Felt II.  
        Set fra nord. Vest for A44 ses den lidt dybere del af grøften, der kan være gavl eller tagbærende  
        stolpehul i A50. Den røde streg markere grænsen for det kulturlag, der dækkede den undersøgte del af 
        lokaliteten. Grøfterne er mørkere i fylden og synes ikke at være gravet ned gennem kulturlaget. Til 
        forskel fra snit 13 hvor A42 og A44 kun forbindes af en ganske tynd rest af A43, er de to grøfter forbundet     
        i snit 14. Det er desværre ikke muligt at afklare, hvad dette forhold skyldes, før ved en evt. ny udgravning.  

A43 
A42 

A44 

A42 
A44 
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                                  Fig. 77:Snit 14 set fra sydvest. Væggrøft A44 forrest i billedet er  
                                      tydeligt dybere i denne side af snittet end den er i sydsiden, se fig.  
                                     76.  
 

Sammenlignes den sydvendte og den nordvendte profil i snit 14 bliver både A42 og A44 meget lavere 
fra nord mod syd, se fig. 76 og 77. Dette skyldes sandsynligvis, at der i nordsiden af profilet er ramt 
stolpehuller i begge grøfter. Med hensyn til hegnsgrøft A42, stemmer det overens med de øvrige snit i 
grøften, hvor der også har været tydeligt dybere nedgravede stolpehuller. Hvilken funktion 
stolpehullet, der ses på fig. 77 har haft i væggrøft A44, kan desværre ikke afgøres med sikkerhed. Det 
er muligt, at væggrøften flere steder er forstærket med dybere stolpehuller, som det også ses i gavlen 
mod nord, de er bare ikke blevet ramt i de snit, der er lagt i væggrøften.  

 

 

A44 

A42 



																																																																																																																																																																																																							MOE	00383	Trindsiggård	

55	
	

 
                          Fig. 77: x115 Randskår fra hegnsgrøft A42. Randen er fint facetteret, hvilket  
                            daterer skåret og dermed hegnsgrøft A42 til overgangen mellem førromersk 
                            jernalder og ældre romersk jernalder, eller til den tidligste del af ældre romersk  
                            jernalder.  
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A51: Naturlig lavning med bevaret kulturlag 
 

 
                     Fig. 79: Maskinsnit i den naturlige lavning øst for Felt I. Set fra sydvest. 
 
I Felt I ca. 25 meter øst for jernalderbopladsen blev der i en naturlig lavning i terrænet registreret en 7 
x14 meter stor kulturlagsrest (A51), der indeholdt en del keramik, se fig. 79. Der blev lagt et øst-
vestvendt maskinsnit langs med den nordlige feltgrænse på tværs af kulturlaget, med henblik på at få 
de forskellige lag registreret. Desværre blev sandundergrunden lynhurtigt vanddrukken, så profilet 
skred sammen umiddelbart efter fotografering. Keramikken fra den ca. syv cm tykke kulturlagsrest lå 
dateringsmæssigt samtidigt med keramikken fra bopladsen, omkring Kr. fødsel. På nær et randskår og 
et sideskår, der ud fra type og magring dateres til yngre bronzealder, formodentlig periode VI, se fig. 
80. Den naturlige lavning, som A51 lå beskyttet i, kan på lidarkort ses som et nordsyd-gående spor, se 
fig. 81. 
 

 
                                   Fig. 80: x104 Randskår og sideskår der ud fra type og den meget  
                                   kraftige magring dateres til yngre bronzealder periode VI.  
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        Fig. 81: Den naturlige lavning, hvori der har ligget et kulturlag beskyttet, ses tydeligt på et lidarkort. 
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Sammenfatning 

Fundet af en federmesserspids og den efterfølgende arkæologiske undersøgelse af et perifert 
aktivitetsområde fra en mulig jagtplads eller lille flinthugningsstation var med til at gøre 2014 til et 
specielt udgravningsår for Museum Østjylland. Den eller de pladser, som aktivitetsområdet kan 
relateres til formodes at ligge blot 20-25 meter syd for udgravningsfeltet, hvor terrænet stiger en 
anelse, og der er opsamlet typiske senglaciale flintgenstande i fladen. Pladsen, der formodentlig kun 
har været benyttet kortvarigt, har ligget ved breden af en sø skabt af den smeltende is i et dødishul. 

Da Danmark i istiden var meget tyndt befolket, er det meget sjældent at finde spor af istidsmennesket i 
form af bopladser eller redskaber, og der er aldrig registreret jordfaste spor efter rensdyrjægerne så 
nordligt i Danmark. Bopladser fra samme periode kendes primært syd for den danske grænse. 
Undtagelsen er et bopladsområde udgravet i Sønderjylland (Slotseng). En mulig bopladslokalitet helt 
oppe ved Randers, er derfor helt unik.  
 
Det næsten 14.000 år gamle jagtvåben er lavet af en meget skarp flintflække, som er tilhugget langs 
den ene side. Flækken har siddet i spidsen af et kastespyd eller en lanse, som har været brugt til jagt 
på istidens storvildt. Flintspidsen en såkaldt Federmesser – det tyske ord for lommekniv eller fjerpen 
har givet navn til Federmesserkulturen (12.000-11.500 f.Kr.). Det var nomade- og jægerkultur, som i 
milde perioder af i istiden kom sydfra og her op for at jage rener, elge, vildheste og den nu uddøde 
irske kæmpehjort.  
 
Der blev i forbindelse med undersøgelse af de senglaciale fund udgravet en trækulsholdig grube, der 
var gennemskåret af ardspor. Der var intet daterende materiale i anlægget, men det er en mulighed at 
det kan knyttes til den jernalderboplads, der blev udgravet 200 meter mod syd i planområdets 
sydvestlige hjørne. På jernalderlokaliteten, der på baggrund og keramik og hustypologi dateres til 
århundrederne omkring Kr. fødsel, blev udgravet et treskibet langhus med væggrøft samt flere 
hegnsforløb. Pga. vejtracéets begrænsede bredde var udgravningsfeltet så lille, at huset samt alle 
hegnsforløb var skåret af feltgrænserne. Det var derfor ikke muligt, at undersøge de komplekse 
konstruktioner i deres fulde udstrækning samt at konkluderer noget om, hvilken landsbystruktur huset 
har indgået i. Forhåbentlig bliver der i løbet af 2016 mulighed for at udgrave mere af 
jernalderlandsbyen, da der er udsigt til at Munkdrupvej, som udgravningsfeltet grænsede op til, skal 
udvides. Samt at Randers Kommune har planer om at fortsætte med byggemodning af etape 2. I 
forbindelse med anlæggelsen af en støjvold langs med motorvej E45 blev der allerede i 2015 
registreret et aktivitetsområde med gruber, der formodes at være samtidigt med huset fra 
Trindsiggård. I 1991 er der da motorvejen blev ført til Randers udgravet et kulturlag og et hegn syd for 
Trindsiggård, som også anses for at kunne hører til den samme landsby, se fig. 82. 
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        Fig. 82: Med sort streg er markeret det område, hvor den resterende del af jernalderlandsbyen ved  
         Trindsiggård formodes at ligge. Den aktuelle gravning ligger længst mod øst i halvmånen, udgravningen  
         fra 2015 mod vest og motorvejsgravningen fra 1991 er markeret med en rød stjerne.      
 

 
         Fig. 83: Det højeste punkt i området, hvor en del af jernalderlandsbyen formodes at strække sig ud. 
        Felt II ses til venstre i billedet. Set fra øst. 
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Konklusion og anbefalinger 
Ved den aktuelle sag MOE 00383 NV-området (Felt I) blev der i det udgravede område fundet rester 
af et aktivitetsområde knyttet til / liggende i, yderkanten af et egentligt bopladsområde. Den 
afdækkede sandhorisont hvori genstandene fandtes, repræsenterer en typisk senglacial 
sedimentserie. 
Men muligheden for, at der ligger bopladsområder højere på bakkehældet bør indgå i strategien for 
forundersøgelsen af næste etape ved Trindsiggård. Forskningsmæssigt kan der være tale om fund af 
international betydning, idet der er gode muligheder for at finde jordfaste “sikre” fundlag fra en endnu 
næsten ukendt fase i menneskets indvandring til det sydskandinaviske område. 
 
Efter drøftelse med Slotseng og Jelsbopladsernes udgraver, Jørgen Holm, må følgende anbefales: 
 
Første étape 
 
(1) Det planlagte jordarbejde (flere bassiner) langs vådområdet i 1. etape af planarealet bør følges. 
Der kan stadig befinde sig skjulte fortidsminder i de dækkede lag mellem de udlagte (nu dækkede) 
grøfter, der ligger med 10-12 meters afstand). 
 
(2) Det er overordentligt vigtigt, at entreprisegrænsen for 1. etapes sydside (langs gasledningen) ikke 
overskrides ved evt. jordarbejde, eller omfordeling af muld. Det umiddelbart tilgrænsende pløjelag er 
fundførende og dækker med stor sandsynlighed et bopladsområde. 
 
Anden étape 
 
(3) Planområdets 2. etape pløjes først på normal vis og afsøges omhyggeligt efter regn (Holm-
metoden). 
 
(4) Områder med flintoldsager eller sandede områder i pløjelaget, sandsynlige lommer med dækkede 
overflader eller palæsol, prøvegraves fokuseret. Der kan herudover med fordel lægges tætliggende 
intervalfelter (interval 4-5 meter) parallelt / vekslende med grøfter (hurtigere, mere for pengene samt 
ikke mindst, bedre plads til overjord).  
 
(5) Det potentielle jernalderområde på det højtliggende plateau prøvegraves traditionelt, men også 
med tætliggende grøfter. Også her kan der ligge små bopladsområder fra stenalder. 
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Fremtidigt arbejde/perspektiv  

Der skal ikke være tvivl om at man fra Museum Østjyllands side er meget interesseret i at undersøge 
alle arealer, der grænser op til de det allerede forundersøgte område ved MOE 00383 Trindsiggård. 
De to lokaliteter er ikke totaludgravet og fremtidigt anlægsarbejde kan derfor med stor sandsynlighed, 
hvis ikke med sikkerhed påregne at støde på fortidsminder.  
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Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 	

MOE00383
-A25	

Stolpehul	 	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 	

MOE00383
-A26	

Stolpehul	 	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 	

MOE00383
-A27	

Stolpehul	 	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 	

MOE00383
-A28	

Stolpehul	 	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder,	
B1	

	 	

MOE00383
-A29	

Stolpehul	 	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 	

MOE00383
-A30	

Stolpehul	 	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 	

MOE00383
-A31	

Stolpehul	 	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 	

MOE00383
-A32	

Stolpehul	 	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	
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MOE00383
-A33	

Stolpehul	 	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder,	
B1	

	 	

MOE00383
-A34	

Stolpehul	 	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 	

MOE00383
-A35	

Stolpehul	 	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 	

MOE00383
-A36	

Stolpehul	 	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 	

MOE00383
-A37	

Stolpehul	 	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 	

MOE00383
-A38	

Stolpehul	 	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 	

MOE00383
-A39	

Ildsted	 	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 	

MOE00383
-A40	

Afgrænsning	 Hegn	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 	

MOE00383
-A41	

Afgrænsning	 Hegn	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 	

MOE00383
-A42	

Afgrænsning	 Hegn	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 	

MOE00383
-A43	

Afgrænsning	 Hegn	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 	

MOE00383
-A44	

Bygningsdel	 Væg	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 MOE00383-
A50	

MOE00383
-A45	

Stolpehul	 Tagstolpehul	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 MOE00383-
A50	

MOE00383
-A46	

Stolpehul	 Tagstolpehul	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 MOE00383-
A50	
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MOE00383
-A47	

Stolpehul	 Tagstolpehul	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 MOE00383-
A50	

MOE00383
-A48	

Stolpehul	 Tagstolpehul	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	

	

	 MOE00383-
A50	

MOE00383
-A49	

Stolpehul	 Hegnsstolpeh
ul	

Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 	

	

	

MOE00383
-A50	

Bygning	 3-skibet	hus	 Ældre	Romersk	
Jernalder-Ældre	
Romersk	Jernalder	

	 	

MOE00383
-A51	

Kulturlag	 Udsmidslag	 Oldtid-Oldtid	 	 	

	

FundListe	

 
Fund	 Materiale	 Genstand	 Datering	 Anlæg	

MOE00383-X00001	 Flint	 Federmesser	(rygspids)	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00002	 Flint	 Bloksideflække	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00003	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00004	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00005	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00006	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00007	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00008	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00009	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00010	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00011	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00012	 Keramik	/	oldtid	 Sideskår,	uornamenteret	 Ældre	Jernalder-Ældre	Jernalder	 	

MOE00383-X00013	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00014	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00015	 Flint	 Mikroafslag	/	splint	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00016	 Flint	 Stikkellamel	 Federmesser-Federmesser	 	
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MOE00383-X00017	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00018	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00019	 Flint	 Mikroafslag	/	splint	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00020	 Flint	 Midtstikkel	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00021	 Flint	 Flække	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00022	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00023	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00024	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00025	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00026	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00027	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00028	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00029	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00030	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00031	 Flint	 Platform	topafslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00032	 Flint	 Forarbejdet	flint	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00033	 Flint	 Blokrest	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00034	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 MOE00383-A03	

MOE00383-X00035	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 MOE00383-A03	

MOE00383-X00036	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00037	 Flint	 Bloksideafslag/flække	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00038	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00039	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00040	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00041	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00042	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 MOE00383-A01	

MOE00383-X00043	 Flint	 Fundsted	for	mikroafslag	
se	x44	

Federmesser-Federmesser	 MOE00383-A03	

MOE00383-X00044	 Flint	 Mikroafslag	/	splint	 Federmesser-Federmesser	 MOE00383-A03	

MOE00383-X00045	 Flint	 Mikroafslag	/	splint	 Federmesser-Federmesser	 MOE00383-A03	

MOE00383-X00046	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 MOE00383-A03	

MOE00383-X00047	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 MOE00383-A03	

MOE00383-X00048	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 MOE00383-A03	

MOE00383-X00049	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 MOE00383-A03	
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MOE00383-X00050	 Flint	 Fundsted	for	mikroafslag	 Federmesser-Federmesser	 MOE00383-A03	

MOE00383-X00051	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00052	 Flint	 Bloksideafslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00053	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00054	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 MOE00383-A03	

MOE00383-X00055	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 MOE00383-A03	

MOE00383-X00056	 Flint	 Fundsted	for	mikroafslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00057	 Flint	 Fundsted	for	mikroafslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00058	 Flint	 Mikroafslag	/	splint	 Federmesser-Federmesser	 MOE00383-A03	

MOE00383-X00059	 Flint	 Mikroafslag	/	splint	 Federmesser-Federmesser	 MOE00383-A03	

MOE00383-X00060	 Flint	 Flækkeblok	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00061	 Flint	 Blok	/	blokrest	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00062	 Flint	 Geofact	(?)	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00063	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00064	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00065	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00066	 Flint	 Blokrest	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00067	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00068	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00069	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00070	 Flint	 Blokside	flække/afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00071	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00072	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 MOE00383-A04	

MOE00383-X00073	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 MOE00383-A04	

MOE00383-X00074	 Flint	 Blokrest	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00075	 Flint	 Aslagsfragment	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00076	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00077	 Flint	 Flint/geofact	 Udateret-Udateret	 	

MOE00383-X00078	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00079	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00080	 Flint	 Topafslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00081	 Keramik	/	oldtid	 Bundskår	 Udateret-Udateret	 	

MOE00383-X00082	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	
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MOE00383-X00083	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00084	 Flint	 Afslag/geofact	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00085	 Flint	 Tværstikkel	på	
bloksideflække	

Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00086	 Flint	 Blokside/topafslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00087	 Flint	 Topafslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00088	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00089	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00090	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00091	 Flint	 Mulig	del	af	frostsprængt	
blok	

Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00092	 Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00093	 Flint	 Retoucheret	
platformafslag,	et	bor	
med	brækket	spids	(?)	

Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00094	 Flint	 Afslag/frostbrudstykke	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00095	 Flint	 Afslag/frostbrudstykke	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00096	 Flint	 Flække	 Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00097	

	

Flint	 Afslag	 Federmesser-Federmesser	 MOE00383-A09	

MOE00383-X00098	 Flint	 Afslag/frostbrudstykke	
med	tandet	retouche	

Federmesser-Federmesser	 	

MOE00383-X00099	 Flint	 Platform/trimningsafslag	 Federmesser-Federmesser	 MOE00383-A03	

MOE00383-X00100	 Keramik	/	oldtid	 Sideskår	 Jernalder-Jernalder	 	

MOE00383-X00101	 Keramik	/	oldtid	 Randskår	 Ældre	Jernalder-Ældre	Jernalder	 MOE00383-A51	

MOE00383-X00102	 Keramik	/	oldtid	 Randskår	 Jernalder-Jernalder	 MOE00383-A51	

MOE00383-X00103	 Keramik	/	oldtid	 Bundskår	 Jernalder-Jernalder	 MOE00383-A51	

MOE00383-X00104	 Keramik	/	oldtid	 Randskår	og	et	lille	
sideskår	

Ældre	Bronzealder-Ældre	
Bronzealder	

MOE00383-A51	

MOE00383-X00105	 Flint	 Afslag	 Stenalder-Stenalder	 	

MOE00383-X00106	 Sten	 Bearbejdet:	knusesten	 Oldtid-Oldtid	 	

MOE00383-X00107	 Sten	 Bearbejdet:	glittesten	 Oldtid-Oldtid	 	

MOE00383-X00108	 Keramik	/	oldtid	 Randskår	 Ældre	Jernalder-Ældre	Jernalder	 	

MOE00383-X00109	 Sten	 Bearbejdet:	anden	 Oldtid-Oldtid	 	

MOE00383-X00110	 Keramik	/	oldtid	 Sideskår	 Ældre	Jernalder-Ældre	Jernalder	 	
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MOE00383-X00111	 Keramik	/	oldtid	 Randskår	 Ældre	Jernalder-Ældre	Jernalder	 	

MOE00383-X00112	 Keramik	/	oldtid	 Bundskår	 Ældre	Jernalder-Ældre	Jernalder	 	

MOE00383-X00113	 Keramik	/	oldtid	 Hank/øsken/knop	 Ældre	Jernalder-Ældre	Jernalder	 	

MOE00383-X00114	 Keramik	/	oldtid	 Sideskår,	ornamenteret	 Ældre	Jernalder-Ældre	Jernalder	 MOE00383-A41	

MOE00383-X00115	 Keramik	/	oldtid	 Randskår	 Ældre	Jernalder-Ældre	Jernalder	 MOE00383-A42	

MOE00383-X00116	 Keramik	/	oldtid	 Sideskår	med	vulst	på	
bugen	

Ældre	Jernalder-Ældre	Jernalder	 MOE00383-A44	

MOE00383-X00117	 Keramik	/	oldtid	 Sideskår	 Ældre	Jernalder-Ældre	Jernalder	 MOE00383-A44	

MOE00383-X00118	 Keramik	/	oldtid	 Randskår	 Ældre	Jernalder-Ældre	Jernalder	 MOE00383-A44	

MOE00383-X00119	 Keramik	/	oldtid	 Bundskår	 Ældre	Jernalder-Ældre	Jernalder	 MOE00383-A44	

MOE00383-X00120	 Keramik	/	oldtid	 Hank/øsken/knop	 Ældre	Jernalder-Ældre	Jernalder	 MOE00383-A44	

MOE00383-X00121	 Keramik	/	oldtid	 Brændt	vævevægt,	
uornamenteret	

Ældre	Jernalder-Ældre	Jernalder	 MOE00383-A48	

MOE00383-X00122	 Keramik	/	oldtid	 Randskår	 Ældre	Jernalder-Ældre	Jernalder	 MOE00383-A48	

MOE00383-X00123	 Keramik	/	oldtid	 Sideskår	 Ældre	Jernalder-Ældre	Jernalder	 MOE00383-A39	

MOE00383-X00124	 Keramik	/	oldtid	 Randskår	 Ældre	Jernalder-Ældre	Jernalder	 MOE00383-A39	

MOE00383-X00125	 Keramik	/	oldtid	 Bundskår	 Ældre	Jernalder-Ældre	Jernalder	 MOE00383-A39	

MOE00383-X00126	 Flint	 Afslag	 Oldtid-Oldtid	 MOE00383-A39	

MOE00383-X00127	 Keramik	/	oldtid	 Randskår	 Ældre	Jernalder-Ældre	Jernalder	 	

	

Tegningsliste	

 
Tegning	 Målestok	 Type	 Anlæg	 Beskrivelse	 Dato	 Tegner	

MOE00
383-
T0001	

1:15000	 Oversigt
stegning	

	 Undersøgelsesområdets	beliggenhed	
(udsnit	af	4-cm	kort	

25-11-2014	 Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00
383-
T0002	

1:3000	 Oversigt
stegning	

	 Det	kommunale	udstykningsområde	étape	
1.	Ortofoto	med	arkæologiske	søgegrøfter	
markeret.	I	sydvest	(Trindsiggård)	område	
med	jernalderbebyggelse.	I	nordvest	(ved	
Carlsberggrøften)	fund	fra	stenalderen.	

25-11-2014	 Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00
383-
T0003	

1:300	 Planteg
ning	

MOE00383-A03	 Fordelingen	af	fund	fra	overfladen,	
pløjelaget	og	det	øvre	sand	

25-11-2014	 Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00
383-
T0004	

1:100	 Oversigt
stegning	

MOE00383-A01,	
MOE00383-A03,	
MOE00383-A09	

Det	centrale	udgravningsområde	med	
placeringen	af	profiler,	udbredelsen	af	
forskellige	sedimenttyper	samt	anlæg	

25-11-2014	 Trine		Fristed	
Jensen	
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MOE00
383-
T0005	

1:200	 Oversigt
stegning	

MOE00383-A01,	
MOE00383-A02	

Fordelingen	af	fund	fra	overfladen,	
pløjelaget	og	det	øvre	sand	

25-11-2014	 Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00
383-
T0006	

1:20	 Profilteg
ning	

MOE00383-A04	 Østvendt	profil	i	Grøft	11	 25-11-2014	 Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00
383-
T0007	

1:20	 Profilteg
ning	

MOE00383-A04	 Vestvendt	profil	i	linien	208/-	ved	Grøft	9	 25-11-2014	 Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00
383-
T0008	

1:20	 Profilteg
ning	

	 Plan	og	snit	af	trækulsgrube	A-01	 25-11-2014	 Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00
383-
T0009	

1:20	 Profilteg
ning	

MOE00383-A01,	
MOE00383-A04	

Vestvendt	profil	i	linien	202/-	gennem	
Grøft	8	og	fundområde	A-03	

25-11-2014	 Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00
383-
T0011	

1:1000	 Oversigt
stegning	

	 Søgegrøfterne	mod	øst	med	anlæg	A20-
A22	

23-06-2014	 Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00
383-
T0012	

1:10	 Profilteg
ning	

	 Profiltegning	af	A20,	A21	og	A22	 24-06-2014	 Benita	
Clemmensen	

	

	

Fotoliste	

 
Billed	 Motiv	 Anlæg	 Filmtype	 Dato	 Fotograf	

MOE00383-
DP-0001	

Oversigtsbillede	af	et	udsnit	af	søgegrøfterne		i	
den	nordvestlige	del	af	det	forundersøgte	
område.	I	baggrunden	ses	den	drænede	Paderup	
mose,	set	fra	syd	

	 digitalt	
foto	

22-06-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0002	

Oversigtsbillede	af	felt	I,	set	fra	syd	 	 digitalt	
foto	

04-09-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0003	

Oversigtsbillede	dels	af	et	udsnit	af	søgegrøfterne	
i	den	nordvestlige	del	af	område	og	dels	af	felt	I,	
set	fra	NNV	op	mod	det	højeste	punkt	i	området.	
hvor	felt	II	med	jernalderpladsen	ligger	

	 digitalt	
foto	

02-09-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0004	

Felt	I,	set	fra	vest.	I	baggrunden	den	sydlige	del	af	
Paderup	mose.	I	baggrunden	Carlsberggrøften	

	 digitalt	
foto	

11-09-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0005	

Felt	I,	set	fra	sydvest.	Det	langsgående	sandbælte	
ses	i	feltets	nedre	del	

	 digitalt	
foto	

24-08-
2014	

Bo	Madsen	
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MOE00383-
DP-0006	

Felt	I	samt	grøft	9,	grøft	10	og	grøft	11,	set	fra	syd.	
I	grøft	10,	midt	i	billedet,	ses	tørvelaget	og	
herover	lerlaget		

	 digitalt	
foto	

29-06-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0007	

Den	østlige	del	af	fundområde	A3	i	felt	I,	set	fra	
nord.	Det	øvre	udvaskede	sand	(Lag	L-02A)	med	
spredte	fund	under	udgravning	

	 digitalt	
foto	

26-06-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0008	

Den	vestlige	del	af	fundområde	A3	i	felt	I,	set	fra	
nord.	Det	øvre	udvaskede	sand	(Lag	L-02A)	med	
spredte	fund	under	udgravning	

	 digitalt	
foto	

26-06-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0009	

Grøft	8	og	felt	I	mod	øst,	set	fra	syd.	Ved	
målestadiet	midt	i	billedet	ses	A1,	liggende	ca.	i	
kote	13.	I	baggrunden	ses	grundvandet	i	
tørvelaget	

	 digitalt	
foto	

19-08-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0010	

Tre	delvist	udgravede	kvadratmeter	felter	samt	et	
udsnit	af	profil	202/-,	set	fra	nord.	Der	ses		
markante	erosionsspor	i	sandlaget,	Lag	L-02B	

	 digitalt	
foto	

26-08-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0011	

En	sondage	med	udsnit	af	profil	202/-	set	fra	
sydvest.	Der	ses	i	dette	lag,	L-02B,	spor	af	kraftig	
cryoturbering	eller	solifluktion	med	opbrudte	
podsolzoner	og	krydsende	og	bølgende	
sandstruktur.	Erosionen	løber	nedad	mod	NNØ	

	 digitalt	
foto	

01-09-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0012	

Grube	A1	med	trækul	samt	sekundære	ardspor,	
set	fra	vest	

	 digitalt	
foto	

19-08-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0013	

En	typisk	bloksideflække	sydligst	i	grøft	10	vippet	
op	af	ploven	fra	resterne	af	Lag-02B	

	 digitalt	
foto	

22-06-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0014	

En	bloksideflække	i	forstyrret	leje	(en	dyregang)	i	
fundområde	A3	

	 digitalt	
foto	

25-08-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0015	

Nærbillede	af	forhistoriske	dyrkningsspor	øverst	i	
Lag	L-02A:	Ardsporene	var	hovedsageligt	
orienteret	på	langs	af	bakkefoden	

	 digitalt	
foto	

28-08-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0016	

Grube	A2	i	grøft	10,	set	fra	sydøst	 	 digitalt	
foto	

24-06-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0017	

Arbejdsbillede,	TFJ	afrenser	området	ved	Grube	
A5	

	 digitalt	
foto	

01-09-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0018	

Grube	A5,	set	fra	øst	 	 digitalt	
foto	

01-09-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0019	

Den	gamle	afvandingsgrøft	A4	i	snit	og	plan	set	fra	
øst.	Grøften	gennemskar	flere	gamle	
dyrkningshorisonter	

	 digitalt	
foto	

27-08-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0020	

En	ca.	fem	meter	dyb	sondage	nordligst	i	Grøft	9	
gennemskar	tørvelaget	og	sandhorisonter	og	gik	
igennem	et	metertykt	lag	af	vandafsat	ler	

	 digitalt	
foto	

21-08-
2014	

Bo	Madsen	
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MOE00383-
DP-0021	

Carlsberggrøften	30	meter	nord	for	udgravningen	
var	gravet	gennem	leret	moræne	

	 digitalt	
foto	

22-06-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0022	

Det	østvendte	profil	i	Grøft	11	 	 digitalt	
foto	

23-06-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0023	

Let	podsoleret	senglacialt	sand	(Lag	L-02B)	ved	
bakkefoden	

	 digitalt	
foto	

23-06-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0024	

Vestvendt	profil	i	linien	208/-	(Grøft	9).	Tørvelaget	
over	sandet	var	stærkt	forvitret	og	sammentrykt	
grundet	grundvandssænkningen	i	1940erne	

	 digitalt	
foto	

04-09-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0025	

Samme	som	DP	24.	Undergrundssandet	under	
tørven,	Lag	L-2B,	var	stærkt	omlejret.	De	kraftige	
brune	jernudfældninger	synes	dannet	inden	inden	
laget	blev	eroderet	eller	turberet	

	 digitalt	
foto	

05-09-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0026	

Profil	202/-	set	fra	vest.	Hældningen	er	10-12	
grader	

	 digitalt	
foto	

01-09-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0027	

Samme	profil	ved	punkt	202/200.	Undergrunden	
over	morænen:	Øverst	en	tynd	horisont	af	
udvasket	sand,	herunder	turberet	sand	(Lag	L-
02B)	og	nederst	fint,	lagdelt	dæksand	(Lag	L-02C)	

	 digitalt	
foto	

01-09-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0028	

Samme	som	DP	27.	Spor	af	podsol	i	fladen	med	
udvasket	blegsand	(Lag	L-2A)	over	det	mere	
gulfarvede	sand	(Lag	L-02B)	

	 digitalt	
foto	

01-09-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0029	

Samme	som	DP	27.	Turberet	sand	over	dæksand	
ved	punkt	202/197-198	

	 digitalt	
foto	

01-09-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0030	

Samme	som	DP	27	ved	punkt	202/194-195	
nærmere	bakkefoden	med	spor	af	jordflydning	

	 digitalt	
foto	

01-09-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0031	

Samme	profil	som	DP	27	set	fra	vest	ved	
udgravningens	sydlige	kant,	punkt	202/191.	
Sandlaget	var	her	bortpløjet	og	pløjelaget	lå	
direkte	på	morænen.	I	feltkanten	til	højre	anes	
kanten	af	nedgravningen	til	naturgasledningen	

	 digitalt	
foto	

01-09-
2014	

Bo	Madsen	

MOE00383-
DP-0032	

Oversigtsbillede	over	den	vestlige	del	af	
undersøgelsesområdet	på	startdagen,	set	fra	syd	

	 digitalt	
foto	

16-06-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0033	

Oversigtsbillede	over	den	vestlige	del	af	
undersøgelsesområdet	på	startdagen,	set	fra	syd	

	 digitalt	
foto	

16-06-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0034	

Arbejdsbillede	af	maskinen	der	fjerner	sten	fra	
stenkrans	omkring	træ	på	gårdspladsen.	Under	
træet	lå	en	skubbeskværn,	så	stenene	blev	løsnet	
for	at	afgøre,	om	der	var	flere	spor	efter	
forhistorisk	aktivitet	

	 digitalt	
foto	

17-06-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0035	

Arbejdsbillede	af	maskinen	der	fjerner	sten	fra	
stenkrans	omkring	træ	på	gårdspladsen.	Under	
træet	lå	en	skubbeskværn,	så	stenene	blev	løsnet	

	 digitalt	
foto	

17-06-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	



                                                                                                                                 MOE 00383 Trindsiggård 

75	
	

for	at	afgøre,	om	der	var	flere	spor	efter	
forhistorisk	aktivitet	

MOE00383-
DP-0036	

Søgegrøft	11	hvor	i	federmesserspidsen	(x1)	blev	
fundet,	set	fra	sydøst	

	 digitalt	
foto	

20-06-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0037	

Søgegrøfterne	vest	for	grøft	11	hvor	i	
federmesserspidsen	(x1)	blev	fundet,	set	fra	
sydøst		

	 digitalt	
foto	

20-06-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0038	

Søgegrøfterne	øst	for	grøft	11	hvor	i	
federmesserspidsen	(x1)	blev	fundet.	De	østligste	
grøfter	er	ved	at	blive	tildækket,	set	fra	sydvest	

	 digitalt	
foto	

20-06-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0039	

Profil	i	vådbundsrende	øst	for	felt	II,	der	delvist	er	
opfyldt	af	kulturlag	fra	jernalderlokaliteten	(felt	II),	
set	fra	sydvest	

	 digitalt	
foto	

24-06-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0040	

Profil	i	vådbundsrende	øst	for	felt,	der	delvist	er	
opfyldt	af	kulturlag	fra	jernalderlokaliteten	(felt	II),	
set	fra	sydvest	

	 digitalt	
foto	

24-06-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0041	

Snit	i	vådbundsrende,	der	delvist	er	opfyldt	af	
kulturlag	fra	jernalderlokaliteten	(felt	II).	
Kulturlaget	ses	også	syd	for	snittet,	set	fra	vest	

	 digitalt	
foto	

24-06-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0042	

Kogestensgrube	A20	i	profil,	set	fra	syd	 MOE00383-A20	 digitalt	
foto	

24-06-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0043	

Kogestensgrube	A21	i	profil,	set	fra	syd	 MOE00383-A21	 digitalt	
foto	

24-06-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0044	

A22	muligt	stolpehul	i	profil,	set	fra	øst	 MOE00383-A22	 digitalt	
foto	

24-06-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0045	

Arbejdsbillede	af	muldafrømning	på	felt	II,	set	fra	
vest	

	 digitalt	
foto	

26-06-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0046	

Arbejdsbillede	af	muldafrømning	på	felt	II,	set	fra	
nordvest	

	 digitalt	
foto	

26-06-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0047	

Udsigten	fra	(bunken	langs)	felt	II	ned	mod	felt	I,	
set	fra	syd	

	 digitalt	
foto	

26-06-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0048	

Udsigten	fra	(bunken	langs)	felt	II	ned	mod	felt	I,	
set	fra	syd	

	 digitalt	
foto	

26-06-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0049	

Udsigten	fra	(bunken	langs)	felt	II	dels	ned	mod	
felt	I	og	dels	over	mod	den	vestlige	del	af	det	
forundersøgte	areal,	set	fra	sydvest	

	 digitalt	
foto	

26-06-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0050	

Den	frilagte	del	af	felt	II,	som	den	tog	sig	ud	efter	
muldafrømningen,	set	fra	nord	

	 digitalt	
foto	

26-06-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0051	

Den	frilagte	del	af	felt	II,	som	den	tog	sig	ud	efter	
muldafrømningen,	set	fra	nord	

	 digitalt	
foto	

26-06-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383- Den	frilagte	del	af	felt	II,	som	den	tog	sig	ud	efter	 	 digitalt	 26-06- Trine		Fristed	
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DP-0052	 muldafrømningen,	set	fra	nord	 foto	 2014	 Jensen	

MOE00383-
DP-0053	

Den	nordligste	del	af	grøft	A41	samt	stolpehul	
A29,	afrenset,	ikke	indridset,	set	fra	syd	

MOE00383-A29,	
MOE00383-A41	

digitalt	
foto	

02-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0054	

Den	nordligste	del	af	grøft	A41	samt	stolpehul	
A29,	afrenset	og	indridset,	set	fra	syd	

MOE00383-A29,	
MOE00383-A42	

digitalt	
foto	

02-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0055	

Den	vestlige	del	af	felt	II	efter	fladeskovling,	
mulige	anlæg	er	indridset,	set	fra	vest	

	 digitalt	
foto	

02-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0056	

Oversigtsbillede	fra	bunken	syd	for	felt	II	ned	over	
de	anlæg,	der	er	snittet	i	den	vestlige	del	af	feltet,	
set	fra	nord	

	 digitalt	
foto	

04-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0057	

Oversigtsbillede	fra	bunken	syd	for	felt	II	ned	over	
den	afrensede	nordlige	del	af	grøft	A41	og	A42,	
set	fra	nord	

	 digitalt	
foto	

04-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0058	

Grøft	A42	ses	i	profil	i	et	udhak	på	feltgrænsen	
mod	nord,	set	fra	syd	

MOE00383-A42	 digitalt	
foto	

04-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0059	

Den	nordlige	del	af	grøfterne	A41,	A42	samt	den	
nordlige	gavl,	A44,	på	hus	A50	afrenset	og	
indridset,	set	fra	øst	

MOE00383-A41,	
MOE00383-A42,	
MOE00383-A44	

digitalt	
foto	

04-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0060	

Oversigtsbillede	af	de	snit,	der	er	lavet	nordvest	
for	hus	A50.	En	del	af	de	mulige	anlæg	er	udgået,	
set	fra	øst	

	 digitalt	
foto	

04-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0061	

Oversigtsbillede	af	snit	i	anlæg	vest	for	hus	A50.	
En	del	af	de	mulige	anlæg	er	udgået,	set	fra	øst	

	 digitalt	
foto	

04-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0062	

Oversigtsbillede	af	de	snit,	der	er	lavet	nordvest	
for	hus	A50.	En	del	af	de	mulige	anlæg	er	udgået,	
set	fra	øst	

	 digitalt	
foto	

04-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0063	

Den	nordlige	del	af	grøfterne	A41,	A42	samt	den	
nordlige	gavl,	A44,	på	hus	A50	afrenset	og	
indridset,	set	fra	nord	

MOE00383-A41,	
MOE00383-A42,	
MOE00383-A44	

digitalt	
foto	

04-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0064	

Grøft	A42	ses	i	profil	i	et	udhak	på	feltgrænsen	
mod	nord,	set	fra	syd	

MOE00383-A42	 digitalt	
foto	

04-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0065	

Grøft	A42	ses	i	profil	i	et	udhak	på	feltgrænsen	
mod	nord,	indridset,	set	fra	syd	

MOE00383-A42	 digitalt	
foto	

04-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0066	

Grøft	A42	ses	i	profil	i	et	udhak	på	feltgrænsen	
mod	nord,	indridset,	set	fra	syd	

MOE00383-A42	 digitalt	
foto	

04-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0067	

A31	i	profil,	set	fra	øst	 MOE00383-A31	 digitalt	
foto	

10-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0068	

A30	i	profil,	set	fra	øst	 MOE00383-A30	 digitalt	
foto	

10-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0069	

A25	i	profil,	set	fra	øst	 MOE00383-A25	 digitalt	
foto	

10-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	
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MOE00383-
DP-0070	

A26	i	profil,	set	fra	øst	 MOE00383-A26	 digitalt	
foto	

10-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0071	

A32	i	profil,	set	fra	øst	 MOE00383-A32	 digitalt	
foto	

10-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0072	

A27	i	profil,	set	fra	øst	 MOE00383-A27	 digitalt	
foto	

10-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0073	

A33	i	profil,	set	fra	øst	 MOE00383-A33	 digitalt	
foto	

10-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0074	

Anlægget	udgår	 	 digitalt	
foto	

10-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0075	

Snit	1.	A29	stolpehul	og	A41	grøft	i	profil,	set	fra	
øst	

MOE00383-A29,	
MOE00383-A41	

digitalt	
foto	

10-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0076	

Snit	1.	A29	stolpehul	og	A41	grøft	i	profil.	A41	ses	
desuden	afrenset	op	mod	den	nordlige	
feltgrænse.	Det	kulturlag/omrodningslag,	som	har	
dækket	landsbyen	ses	tydeligt	i	profilet	under	
pløjelaget,	set	fra	syd	

MOE00383-A29,	
MOE00383-A41	

digitalt	
foto	

10-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0077	

Snit	1.	A29	stolpehul	og	A41	grøft	i	profil,	set	fra	
øst	

MOE00383-A29,	
MOE00383-A41	

digitalt	
foto	

10-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0078	

Snit	1.	A41	i	profil,	set	fra	øst	 MOE00383-A41	 digitalt	
foto	

10-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0079	

Snit	2.	Muligt	stolpehul	A28	og	grøft	A41	i	profil,	
set	fra	nord	

MOE00383-A28,	
MOE00383-A41	

digitalt	
foto	

10-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0080	

Snit	2.	Grøft	A41	i	profil,	set	fra	syd	 MOE00383-A41	 digitalt	
foto	

10-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0081	

A23	i	profil,	set	fra	nordøst	 MOE00383-A23	 digitalt	
foto	

10-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0082	

A24	i	profil,	set	fra	øst	 MOE00383-A24	 digitalt	
foto	

10-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0083	

Snit	3.	A42	i	profil,	afrenset	ikke	indridset,	set	fra	
syd	

MOE00383-A42	 digitalt	
foto	

10-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0084	

Snit	3.	A42	i	profil,	afrenset	og	indridset.	
Kulturlaget	over	jernalderlokaliteten	(felt	II)	ses	
som	det	vandrette	lag	under	muldlaget,	set	fra	syd	

MOE00383-A42	 digitalt	
foto	

10-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0085	

Snit	3.	A42	i	profil,	afrenset	og	indridset.	
Kulturlaget	over	jernalderlokaliteten	(felt	II)	ses	
som	det	vandrette	lag	under	muldlaget,	set	fra	syd	

MOE00383-A42	 digitalt	
foto	

10-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0086	

Snit	3.	A42	i	profil,	afrenset	og	indridset.	
Kulturlaget	over	jernalderlokaliteten	(felt	II)	ses	
som	det	vandrette	lag	under	muldlaget,	set	fra	syd	

MOE00383-A42	 digitalt	
foto	

10-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383- Snit	3.	A42	i	profil,	set	fra	nord	 MOE00383-A42	 digitalt	 10-07- Trine		Fristed	
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DP-0087	 foto	 2014	 Jensen	

MOE00383-
DP-0088	

Arbejdsbillede	af	felt	II.	Grøft	A42	ses	i	profil	
forrest,	set	fra	nordøst	

	 digitalt	
foto	

10-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0089	

Snit	4.	Stolpehul	A34	og	grøft	A42	i	profil.	På	dette	
sted	er	grøften	ikke	så	dyb,	set	fra	nord	

MOE00383-A34,	
MOE00383-A42	

digitalt	
foto	

11-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0090	

Snit	4.	Grøft	A42	i	profil,	set	fra	syd	 MOE00383-A42	 digitalt	
foto	

11-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0091	

Snit	4.	Grøft	A42	i	profil,	set	fra	syd	 MOE00383-A42	 digitalt	
foto	

11-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0092	

A35	i	profil,	set	fra	syd	 MOE00383-A35	 digitalt	
foto	

11-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0093	

A37	i	profil,	set	fra	nord	 MOE00383-A37	 digitalt	
foto	

13-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0094	

A36	i	profil	(usikkert	anlæg),	set	fra	øst	 MOE00383-A36	 digitalt	
foto	

13-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0095	

A38	i	profil,	set	fra	øst	 MOE00383-A38	 digitalt	
foto	

13-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0096	

Udsnit	af	grøft	A42	afrenset.	Svarer	til	hvor	snit	5	
lægges,	set	fra	nord	

MOE00383-A42	 digitalt	
foto	

13-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0097	

Snit	4.	Stolpehul	A34	og	grøft	A42	i	profil.	På	dette	
sted	er	grøften	ikke	så	dyb,	set	fra	nord	

MOE00383-A34,	
MOE00383-A42	

digitalt	
foto	

13-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0098	

Snit	5.	Udsnit	af	grøft	A42	i	profil.	De	mulige	
stolpehuller	i	bunden	har	ikke	separate	A-nr.	De	
mørke	skygger	under	indridsningen	er	tolket	som	
forstyrrelser,	set	fra	nord	

MOE00383-A42	 digitalt	
foto	

13-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0099	

Snit	5.	Udsnit	af	grøft	A42	i	profil.	De	mulige	
stolpehuller	i	bunden	har	ikke	separate	A-nr.	De	
mørke	skygger	under	indridsningen	er	tolket	som	
forstyrrelser,	set	fra	vest	

MOE00383-A42	 digitalt	
foto	

13-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0101	

Snit	6.	Den	tolkning	af	stratigrafien	mellem	A44	og	
A41	som	foretrækkes.	Det	er	dog	med	forbehold.	
Der	er	renset	af	et	utal	af	gange,	uden	at	der	kom	
mere	klarhed	over	det,	set	fra	øst	

MOE00383-A41,	
MOE00383-A44	

digitalt	
foto	

13-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0102	

Snit	7.	Væggrøft	A44	øverst	og	grøft	A41	nederst.	
Det	er	dog	usikkert,	da	de	er	meget	ensartede	i	
farven	på	fylden,	set	fra	nord	

MOE00383-A41,	
MOE00383-A44	

digitalt	
foto	

13-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0103	

Snit	7.	Væggrøft	A44	øverst	og	grøft	A41	nederst.	
Det	er	dog	usikkert,	da	de	er	meget	ensartede	i	
farven	på	fylden,	set	fra	syd	

MOE00383-A41,	
MOE00383-A44	

digitalt	
foto	

13-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0104	

Snit	6.	Udvidet	snit	af	stratigrafien	mellem	A44	og	
A41,	set	fra	øst	

MOE00383-A41,	
MOE00383-A44	

digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	
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MOE00383-
DP-0105	

Den	resterende	del	af	snit	7	efter	det	er	skåret	af	
snit	6.	A44	øverst	og	A41	nederst,	set	fra	syd	

MOE00383-A41,	
MOE00383-A44	

digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0106	

Arbejdsbillede	af	grøft	A44	og	stolpehul	A46	
afrenset	i	fladen,	hvor	snit	8	lægges,	set	fra	syd	

MOE00383-A44,	
MOE00383-A46	

digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0107	

Snit	8.	Grøft	A44	og	stolpehul	A46.	Grøft	A41	ses	
ikke	længere	under	A44,	set	fra	nord	

MOE00383-A44,	
MOE00383-A46	

digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0108	

Snit	8.	Grøft	A44	og	stolpehul	A46	i	profil.	Grøft	
A41	ses	ikke	længere	under	A44.	Podsoleringen	
under	A44	er	ikke	brudt,	selvom	det	ser	sådan	ud	
på	billedet,	set	fra	syd	

MOE00383-A44,	
MOE00383-A46	

digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0109	

Snit	8.	Grøft	A44	i	profil,	set	fra	syd	 MOE00383-A44	 digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0110	

Arbejdsbillede	af	snit	2,	6,	7,	8	og	9,	set	fra	nord	 	 digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0111	

Arbejdsbillede	af	snit	2,	6,	7,	8	og	9.	Nu	uden	
spade	i	billedet,	set	fra	nord	

	 digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0112	

Arbejdsbillede	af	snit	2,	6,	7,	8	og	9.	Nu	uden	
spade	i	billedet,	set	fra	nord	

	 digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0113	

Arbejdsbillede	af	snit	2,	6,	7	og	9,	set	fra	vest	 	 digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0114	

Snit	9.	Grøft	A41	og	gavlgrøft	A44	i	profil.	A41	
mod	nord	og	A44	mod	syd,	set	fra	vest		

MOE00383-A41,	
MOE00383-A44	

digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0115	

Snit	6.	Igen	stratigrafien	mellem	A41	og	A44,	set	
fra	øst	

MOE00383-A41,	
MOE00383-A44	

digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0116	

Snit	9.	A44	i	profil.	På	dette	sted	i	gavlgrøften	er	
fylden	ikke	nær	så	mørkfarvet,	som	den	er	i	den	
modsatte	side	af	snittet,	set	fra	øst	

MOE00383-A44	 digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0117	

Snit	7.	Grøft	A44	over	grøft	A41,	set	fra	nord	 MOE00383-A41,	
MOE00383-A44	

digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0118	

Snit	10.	Stratigrafien	mellem	A44	og	A41	er	meget	
usikker,	og	indridsningen	er	ikke	en	sikker	
tolkning.	Det	er	meget	muligt	at	A41	stopper	ca.	
midt	i	snittet,	set	fra	øst	

MOE00383-A41,	
MOE00383-A44	

digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0119	

Væggrøft	A44,	grøft	A40	og	stolpehul	A45	afrenset	
i	fladen,	hvor	snit	11	lægges,	set	fra	nord	

MOE00383-A40,	
MOE00383-A44,	
MOE00383-A45	

	

digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0120	

Snit	11.	Det	er	ikke	muligt	at	se	forskel	i	fylden	
mellem	A44	og	TB-stolpehul	A45,	mens	fylden	i	
grøft	A40	er	mørkere	og	mere	homogen.	Den	er	
formodentlig	ældre	end	A44,	set	fra	nord		

MOE00383-A40,	
MOE00383-A44,	
MOE00383-A45	

digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	
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MOE00383-
DP-0121	

Snit	11.	Væggrøft	A44	i	profil,	set	fra	syd	 MOE00383-A44	 digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0122	

Snit	11.	Væggrøft	A44	i	profil,	set	fra	syd	 MOE00383-A44	 digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0123	

Det	nordvestlige	hjørne	af	hus	A50	afrenset	i	
fladen,	hvor	snit	12	lægges.	Udposningen	mod	
nordvest	viste	sig	at	forsvinde	helt	i	snittet,	set	fra	
nord	

	 digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0124	

Snit	12.	Da	snittet	blev	afrenset	grundigt	viste	det	
sig,	at	der	er	en	mindre	åbning	i	gavlgrøften	ud	
mod	vestvæggen	i	A50.	Gavlgrøften	har	været	
noget	dybere	end	væggrøften,	set	fra	nord	

	 digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0125	

Snit	12.	Da	snittet	blev	afrenset	grundigt	viste	det	
sig,	at	der	er	en	mindre	åbning	i	gavlgrøften	ud	
mod	vestvæggen	i	A50.	Gavlgrøften	har	været	
noget	dybere	end	væggrøften,	set	fra	nord	

	 digitalt	
foto	

14-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0126	

Oversigtsbillede	af	den	afrensede	flade	hvor	grøft	
A43,	grøft	A42	og	væggrøft	A44	krydser	hinanden.	
Det	er	ikke	muligt	at	afgøre	noget	om	grøfternes	
indbyrdes	stratigrafi	ud	fra	fladen,	set	fra	nord	

MOE00383-A41,	
MOE00383-A42,	
MOE00383-A43	

digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0127	

Snit	13.	A43,	A42	og	A44	i	profil.	Det	er	meget	
svært	at	udrede	deres	indbyrdes	stratigrafi,	men	
A43	synes	at	være	ældst	og	primært	bestå	af	
mindre	stolpehuller,	mens	A42	og	A44	er	dybere	
grøfter,	set	fra	nord	

MOE00383-A42,	
MOE00383-A43,	
MOE00383-A44	

digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0128	

Snit	13.	A43,	A42	og	A44	i	profil.	Det	er	meget	
svært	at	udrede	deres	indbyrdes	stratigrafi,	men	
A43	synes	at	være	ældst	og	primært	bestå	af	
mindre	stolpehuller,	mens	A42	og	A44	er	dybere	
grøfter,	set	fra	nord	

MOE00383-A42,	
MOE00383-A43,	
MOE00383-A44	

digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0129	

Snit	14.	A42	og	A44	i	profil.	Kulturlaget	der	var	
bevaret	over	de	to	grøfter	ses	som	et	vandret	lag	
mellem	de	to	grøfter	og	øst	for	A42,	set	fra	øst	

MOE00383-A42,	
MOE00383-A43,	
MOE00383-A44	

digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0130	

Arbejdsbillede	af	snit	13	og	snit	14,	set	fra	nord		 	 digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0131	

Snit	14.	A42	og	A44	i	profil.	Kulturlaget,	der	var	
bevaret	over	de	to	grøfter,	ses	som	et	vandret	lag	
mellem	de	to	grøfter	og	øst	for	A42,	set	fra	vest	

MOE00383-A42,	
MOE00383-A44	

digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0132	

Snit	14.	A44	i	profil,	set	fra	øst	 MOE00383-A44	 digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

	

MOE00383-
DP-0133	

Snit	14.	A42	i	profil,	set	fra	øst	 MOE00383-A42	 digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	
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MOE00383-
DP-0134	

Snit	13	og	snit	14,	set	fra	nord	 	 digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0136	

Snit	14,	set	ned	i	snittet	fra	øst,	i	et	forsøg	på	at	
synliggøre,	at	grøfterne	er	dybere	i	nordsiden	af	
snittet	end	de	er	i	sydsiden	

	 digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0137	

Snit	14,	set	ned	i	snittet	fra	øst,	i	et	forsøg	på	at	
synliggøre,	at	grøfterne	er	dybere	i	nordsiden	af	
snittet	end	de	er	i	sydsiden.	Det	mulige	sving	i	
grøften	fra	østvæg	til	sydgavl	ses	i	den	smalle	del	
af	snittet	mod	vest,	set	fra	øst	

	 digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0138	

Ildsted	A39	afrenset	i	fladen	sammen	med	grøft	
A43.	Ikke	indridset,	set	fra	nord	

MOE00383-A39,	
MOE00383-A43	

digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0139	

Ildsted	A39	afrenset	i	fladen	sammen	med	grøft	
A43.	Ikke	indridset,	set	fra	nord	

MOE00383-A39,	
MOE00383-A43	

digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0140	

Snit	15.	Ildsted	A39	og	stolpehul	A49	(del	af	grøft	
A43)	i	profil.	Ikke	indridset,	set	fra	nord	

MOE00383-A39,	
MOE00383-A49	

digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0141	

Snit	15.	Ildsted	A39	og	stolpehul	A49	(del	af	grøft	
A43)	i	profil.	Indridset,	set	fra	nord	

MOE00383-A39,	
MOE00383-A49	

digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0142	

Oversigtsbillede	af	den	vestlige	væggrøft,	A44,	i	
hus	A50.	Forrest	snit	11,	bagerst	snit	16,	set	fra	
nord	

MOE00383-A44	 digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0143	

Snit	16.	A44	og	TB-stolpehul	A47	i	profil,	set	fra	
nord	

MOE00383-A44,	
MOE00383-A47	

digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0144	

Oversigtsbillede	af	felt	II	på	undersøgelsens	sidste	
dag,	set	fra	nord	(fra	bunken	langs	feltet)	

	 digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0145	

Oversigtsbillede	af	felt	II	på	undersøgelsens	sidste	
dag,	set	fra	vest	(fra	bunken	langs	feltet)	

	 digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0146	

Udsigten	fra	(bunken	langs)	felt	II	ned	mod	felt	I,	
set	fra	syd	

	 digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0147	

Udsigten	fra	(bunken	langs)	felt	II	ud	over	den	
højning	i	landsskabet	som	jernalderlandsbyen	er	
anlagt	på.	Der	er	stor	sandsynlighed	for,	at	
landsbyen	strækker	sig	længere	ud	over	
højningen,	set	fra	øst	

	 digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0148	

Oversigtsbillede	af	felt	II	på	undersøgelsens	sidste	
dag,	set	fra	øst	

	 digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

MOE00383-
DP-0149	

Udsigten	fra	(bunken	langs)	felt	II	ud	over	den	
højning	i	landsskabet	som	jernalderlandsbyen	er	
anlagt	på.	Der	er	stor	sandsynlighed	for,	at	
landsbyen	strækker	sig	længere	ud	over	
højningen,	set	fra	øst	

	 digitalt	
foto	

15-07-
2014	

Trine		Fristed	
Jensen	

	


