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INDLEDNING
I forbindelse med genslyngning af Kastbjerg Å, syd for Mariager Fjord, har Museum Østjylland i
september-oktober 2015 foretaget indledende arkæologisk udgravning af resterne af en gruppe af
sten- og trælagte oldtidsveje og vadesteder i Enslev Mose nær ejendommen Mosely.
Det arkæologiske arbejde i 2015 (overvågning, rekognoscering - forundersøgelse og indledende
udgravning) er primært bekostet af Naturstyrelsen. Kulturstyrelsen har ydet supplerende bevillinger
til konservering og naturvidenskabelige undersøgelser. Museets samarbejdspartnere var:
Naturstyrelsen Himmerland. Møldrupvej 26. DK- Skørping.
Randers Kommune. Laksetorvet. DK-8900 Randers.
Mariager Fjord Kommune, Natur, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.
Nordjyllands Historiske Museum. Algade 48, DK-9000 Aalborg.
Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser.
Kulturstyrelsen. H. C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V.
Lodsejer: Henning Fjordvald, Mosely, Fosevej 25, Enslev DK-8983 Gjerlev.
Forpagter og medlem af Kastbjerg Ålaug, Keld Svendsen, Brunhøjevej 2, Sem 9550 Mariager.
Randersegnens Amatørarkæologer.
Dronefotograf Flemming Ørnbøll, Randers Filmklub.
Entreprenør Jakobsen og Blindkilde A/S, Drejervej 28, DK-7490 Aulum.
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Fig. 01: Den nordøstlige og centrale del af projektområdet før genslyngningen
af Kastbjerg Å. Den arkæologiske lokalitet i Enslev Mose er markeret med sort.
Kortudsnit efter Rambøll.

Fig. 02: Kendte fortidsminder i området, fortrinsvist gravhøje.
Rødt markerer fredede mindesmærker. Midtvejs mellem
Sem og Enslev ligger det middelalderlige voldsted Ovsgård.
Kort: Fund og Fortidsminder, Kulturstyrelsen.
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Fig. 03: Det nye, p. t. opstemmede Sving 2 med udgravningsfelter, oktober 2015.
Dronefoto: Flemming Ørnbøll.

HOVEDRESULTATER
Museets forundersøgelser ved Kastbjerg Å i sensommer og efterår 2015 har samlet resulteret i
lokalisering af mere end 11 hidtil ukendte forhistoriske og tidlig historiske passager (veje eller vad).
Nær Kastbjerg Bro er fundet fem anlæg, heriblandt et med rester af flere brofag af svært bomhugget
egetømmer. I Enslev Mose (ved Sving / Slyng 2) har det nye åløb nær ejendommen Mosely
gennemskåret et kompleks med seks oldtidsveje og vadesteder, emnet for denne rapport (fig. 1).
I niveau med passagerne ved Mosely, Sving 2, er konstateret tilstedeværelse af store mængder
forarbejdet træ i form af overkappede stager, risfletværk, tømmer- og plankedele. Den meget rige
fundhorisont ligger under 1-2 meter tørv.
På trods af det meget begrænsede område, som er udgravet, er der blandt tømmerdelene
fremkommet sjældne træsager i form af redskaber og brugsgenstande, som er fundet ved eller i
vejanlæggene. Ved konstruktion, genstandsformer og lagforhold synes komplekset at repræsentere
et kontinuum af kampestenssatte og trælagte veje og vad; ud fra en foreløbig vurdering er disse
passager anlagt fra midten af jernalderen og frem (år 200-500). En trælagt vej kan være ældre og en
vej bygget af håndstore sten yngre. Dateringen af en række indsamlede naturvidenskabelige prøver
afventes.
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Fig. 04: Fordelingen af udgravningsfelter og vejforløb. Oversigtsplan: Liv Langberg.
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Fig. 05: Den stenlagte vej A-01 og trævejen A-02.

Fig. 06: Udsnit af Vej A-01 med tre-fire lag tømmer set fra nordøst. Foto: Bo Madsen.
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Fig. 07: Vej A-05 i Felt VII og VIII set fra sydøst. Dronefoto: Flemming Ørnbøll.

Fig. 08: Vej A-04 og A-05. Under Vej A-04 fandtes rester af en ældre vej, A-11. Plan: Liv Langberg.
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VEJENE VED SVING 2
Indenfor godt 70 meter henover Sving 2 er påvist fem sikre hovedlinier med vejanlæg samt mulige
rester af disses forløbere. Orienteringen er NV-SØ (fig. 3 og 4). I det ikke-sonderede moseområde
langs indersiden af Sving 2 befinder sig med stor sandsynlighed yderlige rester af forhistoriske
passager. Bevaringsforholdene for organisk materiale har hidtil været gode, men fundområdet trues
øjeblikkeligt af de vandstandsændringer, som betinges af det nye å-løb.
Stenlagt vej A-01 i ydersiden af Sving 2:
Anlægget er afdækket i Felt I til IV og er iagttaget indtil seks meter SØ herfor, hvor det overbrydes
af et rørlagt bækløb og omgravet fyld (fig. 4). Den samlede længde langs ydersvinget er mere end
25 meter. I sydøstsiden var A-01 stærkt beskadiget ved anlæggelsen af det nye sving. Det anslås, at
halvdelen af SV-siden er bortgravet (fig. 5).
Anlægget består af en langstrakt stenlægning opbygget af hånd- til hovedstore sten iblandt både
småsten samt lidt grus, sand og tørv. Anlægget, der tolkes som en vej eller vad, har ud fra
tværprofilet at dømme været omkring fem meter i tværmål på det bredeste sted. Den sydøstlige og
centrale del hviler på et tyndt blandet tørvelag med ellerødder og undergrundsand. I den nordlige
ende tilspidser stenlægningen, løber ud over tiltagende tørvelag, dykker nedad og ophører over den
dybe tørvehorisont, som befinder sig NV for udgravningen (se fig. 3). Her ligger resterne af en
trælagt konstruktion af nedlagte stammestykker og stager; en tydelig fortsættelse af den stenlagte
vej.
Trævej A-02 og Ildsted A-10:
Længst mod NØ fandtes Anlæg A-02; en tømmerlagt konstruktion liggende dybt i den meget
fugtige østside af Felt I (fig. 6). Anlægget er godt 2,2 m bredt og lagt af mindst tre lag af let
tilhuggede stammer og kløvet tømmer med et tværmål på 0,15-0,20 m. Den afdækkede del hælder
nedad mod NV og synes nedsunket i tørven fra et højere niveau. I vestkanten af A-02, men i en
anelse højere niveau, ligger et cirkulært ildstedsområde, Anlæg A-10, blot bestående af trækul og
forkullet ved.
Kampestenssatte veje ved indersvinget:
Resterne af tre sten- og tømmerlagte passager blev alle påvist i fladen der grænser op til
indersvinget – et område der nu drænes meget kraftigt. Der er over et stræk på 45 meter påvist tre
tilsyneladende parallelle anlæg med A-04 i vest, A-03 i øst og A-05 liggende knap 10 meter øst for
A-04. Mellemrummet, på godt 20 meter mellem Felt V-VI og VII-VIII, er ikke sonderet, og det kan
rumme yderligere vejanlæg. Kanterne af de fundne anlæg er sat af kampesten i op til 500 kg-klassen
lagt på undergrundsandet, og mod NV på tiltagende tørvelag. Anlæggene er 3-4 meter brede, og de
har i siderne været opbygget af flere skifter af blokke “langt over mandsløft”. Den indre vejkasse
har været lagt af tømmer, stager og stenblokke.
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Fig. 09: Udsnit af genbrugt “stavplanke” i Vej A-01.
Det flade tømmerstykke er forsynet med not og fer i længdekanterne
og må have været sammensat med andre tilsvarende. Stavplanken
hidrører med stor sandsynlighed fra en bygningsdel,
et vægpanel, en dør eller luge. Foto: Bo Madsen.

Fig. 10: Stor trækølle af bøg i Vej A-01. Foto: Bo Madsen
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Vej A-03: Den østlige kampestenssatte vej ligger direkte på den højtliggende del af undergrunden.
Den udgravede del og dens omgivelser i Felt V og VI er noget vanderoderet i de nedre dele af
lagene i den sydlige del, hvilket også fremgik af orienteringen af tømmer og tildannede stager.
Disse tyder på at være noget sammenskyllet i retningen N-S.
Vej A-04: I det vestligste anlæg stod endnu adskillige tilspidsede, nedbankede stager. Der fandtes en
typisk flad planke med huller /indhulinger i begge ender, hvor denne “hulplanke” har været
fastholdt af lodrette stager eller pløkke (se fig. 19 nederst). Brudstykker af tilsvarende, i linien for
Vej A-04, er fundet 20 m mod syd i ydersvinget ved Felt X (omlejret) samt i den opgravede jord fra
Sving 2. Disse planker med forankringshuller eller indhak er et typisk konstruktionselement i
nordvesteuropæiske oldtidsveje fra bronze- og jernalder.
Vej A-05: Anlægget ligger 8-10 meter øst for Vej A-04 og gennemskærer den nordøstlige ende af
Felt VII og VII. I Felt VII og under balken SV herfor strækker sig en 2-2,5 m bred vejkasse, hvis
sider er opbygget af kampesten og blokke i tre -fire skifter. Anlægget er kun delvist udgravet og
ligger endnu dækket af tørv udenfor og indenfor kanterne. Også her ses spor af stager og tømmer. I
Felt VIII, 2-4 m sydvest herfor ses ingen sten, men mørkere aftegninger i undergrundens overflade;
disse tyder på at være spor efter sten. Tilsyneladende er der fjernet sten fra vejen til brug i en anden
passage. I den sydvestlige del af anlægssporene fandtes en del af et egerhjul.

SJÆLDNE GENSTANDE AF TRÆ
På grund af udgravningens tidsramme og størrelsen af konserveringsbudgettet måtte der prioriteres
meget hårdt i hvor, hvad, og hvor meget, der blev gravet frem og ikke mindst hjemtaget.
Blandt det forarbejdede træ skal nogle eksempler omtales. I Vej A-01 fandtes en meterlang, tynd og
bred stavplanke af eg – en del af en dør eller huspanel med not og fer, som har været stillet lodret
(som i de norske stavkirker). Det nærmest flade bræt er genbrugt som element i vejens sydøstlige
side (fig. 9). Nær midten af vejens stenlægning fandtes et hoved af en svær træhammer af bøg med
i-siddende skaftrest (fig. 10). Nævnes skal også fundet af en pagajformet dobbeltspade ved Vej A03 samt en endnu ikke nøjere identificeret trægenstand, forarbejdet af bøg; muligvis en underdel til
en smal vogn (fig. 11,12 og 13).
I den trærige nedre tørv mellem Vej A-04 og A-05 fandtes blandt risfletværk og overhuggede stager
et årelignende, fintforarbejdet redskab, ca. en meter langt og af håndsbredde. Langs kanten ses en
omløbende række af regelmæssige ovale, slidte (?) huller (fig. 14). Stykket er endnu uforklaret; der
kan være tale om en omarbejdet / genbrugt genstand. Forløbet med en dobbelt række af huller, ses
på et brudstykke af en rammekonstruktion fra det store våbenoffer fra Thorsbjerg Mose (Engelhardt
1863, planche 18,31) og indgår der i en sammenhæng dateret til år 200-300. Syd herfor fandtes den
omtalte del af et egerhjul (fig. 15). Ud fra form og dimensionerne af fælgkransen synes dette at
være fra samme del af jernalderen. Det svarer til et egerhjul fra Tranbær Mose ved Vejle (Schovsbo
1987:79). I Vej A-04 fandtes to halvdele af en kraftig rund stang forarbejdet af pil, omkring 145 cm
langt og 10-12 cm i diameter. Stykket er spaltet på langs og begge halvdele er sekundært tilspidset
og har været brugt som stager i vejen (fig. 16). Der er boret to brede huller i hver af stangens ender,
med omkring 10-11 cm’s indbyrdes afstand. Et cylindrisk hul er placeret i midten (fig. 17).
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Yderhullerne er boret med et skebor (fig. 18) og måler godt 3 cm i diameter; det centrale hul er
større og mere slidt. Der er tale om et let, stangformet horn- eller hovedåg til et oksespand. Ved
yderhullerne har åget været fæstnet til studenes horn eller hals. Det centrale hul har været brugt til
fastgørelse af en trækstang, sandsynligvis til en ard.
Kastbjerg-åget er et sjældent fund. Et fåtal af hoved- og skulderåg kendes i Nordeuropa fra sen
bronzealder eller den ældre del af jernalderen (Schovsbo 1987). I etnologisk-etnografisk kontekst
anvendes lette stangformede hoved- eller hornåg stadig ved pløjning med ard og okser i
Mellemøsten og Sydøstasien (fig. 20).
En knoglehorisont: Nederst i tørven, mellem og under vejene er fundet en jævn spredning af
knogler, en del spaltede eller knuste, flere med spor af hundegnav. De faunadele, der har kunnet
identificeres (af BM), er typiske tamdyr som okse, hest og svin. Knoglerne er meget velbevarede
mere eller minde brunfarvede af humusstoffer fra tørven. Knoglerne ligger i de udgravede områder
ganske uartikulerede og tilfældigt. Der foreligger ikke kun ekstremitets- og kranieknogler som i
visse mulige offerfund, men også ribben og hvirvler. Knoglefundene synes at være bortkastet
slagteaffald fra et nærliggende beboet område. Det tyder på at have været smidt i eller ved kanten af
et daværende vådområde.
Et moselig? En knogle skiller sig ud, nemlig et løsfund fra entreprenørens store jorddepot ved Sving
2. Der er tale om højre skinneben af menneske, størrelsesmæssigt fra et spinkelt voksent individ.
Knoglen, der er bleg og ufarvet, blev opsamlet (af BM) i et parti udvasket silt eller undergrundssand
og må, i modsætning til husdyrknoglerne, hidrøre fra lag udenfor eller under tørvehorisonterne og
kan dermed være af ældre oprindelse end vejkomplekset.
PERSPEKTIVER
Anlagte veje er oftest relateret til samfærdsel med brug af vogne. Det tyder på, at oldtidens
stenbyggede veje især daterer sig til sen bronzealder og jernalder (Schou Jørgensen 1988). Fundet
af et kompleks af veje i Enslev Mose repræsenterer en vigtig opdagelse i både regionalt og nationalt
perspektiv. For indeværende kendes på landsplan mindre end 30 kun partielt udgravede lokaliteter
med spor af veje og vad fra forhistorisk og tidlig historisk tid. Men mindre end en håndfuld af disse
er komplekser, hvor en serie af successive passager af forskellig konstruktion ligger samlet på en
afgrænset lokalitet og med en bevaret lagfølge og muligheder for udgravning og naturvidenskabelig
datering. Lokaliteten ved Sving 2, Kastbjerg Å giver ydermere gennem de øjeblikkelige
bevaringsforhold mulighed for fund af kun sjældent bevarede trægenstande fra jernalderen.

12

Fig. 11: Vestkanten af Vej A-03 med underkæbe af hest, diverse
knogler og en træspade af jernaldertype. Foto: Bo Madsen.

Fig. 12: Udsnit af Vej A-03 med forarbejdet træ (blåt). Udover den
dobbelte, pagajformede træspade ses i nedre venstre hjørne en formodet
del af en vogn, muligvis en “drejeskammel”, som har siddet i forvognen
over akslen. Feltplan: Bo Madsen.
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Fig. 13: Den mulige “drejeskammel” fra Vej A-03. Konserveringsfoto: Carsten Korthauer.

Fig. 14: Et feltudsnit på ca. 2 x 1 m mellem Vej A-04 og A-05 med rester af vidjefletværk og
et fint, formet træblad med huller. Foto: Bo Madsen.
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BAGGRUND
Kendskabet til fortidsminder i planområdet begrundede museets ønske om i henhold til
museumsloven, at foretage arkæologisk overvågning og eventuel forundersøgelser af områder af
Kastbjerg, hvor der skulle foretages gravearbejder i forbindelse med genslygning, og hvor der
kunne befinde sig skjulte fortidsminder. Allerede fra de kendte fund vides den kalk- og kilderige
ådal at have særdeles gode bevaringsforhold for arkæologiske genstande af organisk materiale som
knogle, hjortetak, træ o. a.
LANDSKAB, FORTIDSMINDER
Nutidens moseflade mellem Enslev og Sem ligger mellem 9-11 meter over havet. Der er dog
foretaget omfattende dræninger i forbindelse med den landbrugsmæssige udnyttelse af de tidligere
vådområder. Kastbjerg Å reguleredes første gang i 1868 og igen af Hedeselskabet i slutningen af
1940’erne. I nordsiden af ådalen ved Sem/Enslev Mose har terrænet som følge af en tiltagende
forvitring og nedbrydning af tørvelagene sat sig med 1,5 m (Eiby et al 2001). Ved Sem Bro 750
meter nordøst for den arkæologiske lokalitet indsnævres relieffet i en markant flaskehals. Dette kan
måske forklare de meget dybe tørvelag, der befinder sig nord for udgravningen, som resultat af et
tærskelfænomen, der i forhistorisk tid lejlighedsvist har opdæmmet vandet fra åen.
Kridt og kalk står højt i undergrunden mod nord og øst og når overfladen ved Kastbjerg Å´s
udmunding i Mariager Fjord øst for Assens. Her er ådalen op til ca. kote 5 opfyldt af fossile
havaflejringer. Herfra kendes en gruppe af mindre skaldynger, heriblandt skaldyngen ved Åmølle,
som er en klassisk lokalitet undersøgt af arkæologer og naturvidenskabsfolk fra Nationalmuseet i
1890’erne (2. Køkkenmøddingkommision).
Jordbunden på åens sydside i Gjerlev og Nørhald Herreder er god til middelgod landbrugsjord og er
karakteriseret ved få synlige fortidsminder, de fleste høje er meget nedpløjede. På nordsiden er der
langt flere synlige monumenter. Først og fremmest i form af et større antal fredede og udgravningsværdige, overpløjede gravhøje. De har overlevet på den mere sandede, marginale jord, der her
tidligt er udlagt i plantager (fig. 2). Nord for den aktuelle lokalitet (MOE 00553) ligger en landets
store bronzealderhøje, Møgelhøj, som en del af en lille højgruppe af jævngamle høje, hvor
hovedparten nu er overpløjede.
Langs ådalen er større jernalderbopladser som gravfund endnu kun sporadisk kendt, men de mange
samlede vejforløb i Enslev Mose indikerer, at væsentlig bebyggelse har eksisteret ved den centrale
del af ådalen. Vikingetid og tidlig middelalder kendtes fra åens udspring ved Kjellerup (runesten)
og ved Kastbjerg (anglo-irsk smykke). Tømmerbyggede broer af høj kvalitet bygges af den nye
centralmagt. Det nyfundne brotømmer syd for Kastbjerg Bro (omtalt i indledningen) har i udførelse
og konstruktion stor lighed med vikingetidens og den tidlige middelalders svære konstruktioner.
Sikker datering må dog afventes.
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Mod nord og øst har klostrene i Glenstrup og Mariager haft jordtilliggender. Mere bemærkelsesværdig er to-tre antageligt senmiddelalderlige voldsteder Trevolden (kan være hulveje), Ulvsholm
og Ovsgård. Den sidste ligger en femhundrede meter vest for den aktuelle udgravning.

Fig. 15: Sektion af egerhjul fra Vej A-05. Den ydre diameter har været
omkring 80 cm; den stærkt slidte fælg er ca. 14 cm høj.
Konserveringsfoto: Carsten Korthauer.
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Fig. 16: Det flækkede stang-åg liggende i Vej A-04. Foto: Bo Madsen.

Fig. 17: Stang-ågets halvdele sammensat. Konserveringsfoto: Carsten Korthauer.

Fig. 18: Nærbillede af åget in situ. Hullerne er boret med skebor. Foto: Bo Madsen.
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Fig. 19: Beliggenheden af bearbejdet træ (blåt) i et udsnit af Vej A-04.
Øverst ses åget og nederst en planke med huller til forankring af lodrette stager.
Rødt markerer nedbankede stager. I venstre side mod vest er en del af
vejen bortgravet ved anlæggelsen af det nye sving. Feltplan: Bo Madsen.

Fig. 20: Nutidig brug af stang-åg og ard.
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Fig. 21: Arkæologiske perioder og deres begyndelsesdatering i det danske område. Skemaet skal læses sådan, at
eksempelvis ældre romersk jernalder begynder omkring år 0 og skifter til yngre romersk jernalder omkring 160 e.Kr.
Perioden fra ældre førromersk jernalder til og med ældre romersk jernalder kaldes samlet for ældre jernalder
Ud fra lagfølge og genstandsformer synes flere af de stensatte veje ved Kastbjerg Å at være
anlagt indenfor 2.-5. århundrede e.v.t. (romersk- / germanskjernalder) En vej kan dog være ældre
og en anden yngre. Naturvidenskabelige dateringer afventes.
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METODE OG DOKUMENTATION
Den indledende udgravning skulle fastslå og dokumentere både den horisontale og vertikale
udstrækning af de arkæologiske fund i de godt 160 meter yder- og inderside af Sving 2.
Tørvelagenes mægtighed varierede med mellem 0,8 meter i sydvest og næsten 2 meter i nord. De
synlige anlægsspor lå klart i bunden af tørven. Der var fastsat tidsramme på 4 uger med to
arkæologer i felten. Målsætningen var
-at identificere og dokumenterer de arkæologiske forekomsters art,
-at anslå udstrækning og lagmæssige sammenhæng,
-at indsamle prøver og genstande til naturvidenskabelig datering,
-at vurderer bevaringsgraden og den forskningsmæssige værdi,
-at bedømme følgerne af erosion og afdræning.
Udgravningsprocedure og prioritering
Grundet den begrænsede tidsramme blev nogle fokusområder udvalgt ved de anlæg der umiddelbart
fremstod med synlige vedrester, og som var mest truet af øjeblikkelig udtørring.
Der udlagdes 11 aflange udgravningsfelter, fire i ydersvinget mod NØ (Felt I-IV) og fem i
indersvinget (Felt V-IX) samt to i det sydlige ydersving (Felt X-XI). På grund af den store
lagmæssige volumen af fundhorisonten og ikke mindst mængden af forarbejdet træ, der dukkede
op, stod det klart at kun en meget begrænset del kunne udgraves og indsamles i løbet af den afsatte
tid og indenfor det afsatte konserveringsbudget.
Kun de brednære dele af grøfterne blev gravet til ren undergrund. Partier af lagene mellem vejene
(A-01, A-02, A-04 og A-05) blev kun udgravet i udvalgte “vinduer”, hvor der blev gravet til bunden
af en nedre tørvehorisont her med en mægtighed af 0,2-0,3 m. Tørven hvilede på rester af silt og
senglacialt dæksand, aflejret af vind og vand ovenpå den ældre moræne.
Prøvetagning
Der er indsamlet prøver til naturvidenskabelig identifikation og datering af de primære lag og
genstande: En serie af prøver til pollenanalyse af tørvehorisonterne omkring den formodentlig
ældste vej, Vej A-02, til belysning af vegetationshistorie og klima og prøver til vedbestemmelse og
evt. årringsdatering. Af en række forarbejdede genstande der indgår i sikker lagmæssig
sammenhæng i og ved vejene, er udtaget små prøver til C-14 acceleratordatering.
De laboratoriemæssige analyser gennemføres takket være en bevilling fra Kulturstyrelsen.
Opmåling og registrering
Der indmåltes både digitalt og analogt. I udgravningsområdet udlagdes et lokalt målesystem
bestående af et retvinklet koordinatsystem parallelt med Vej A-01 og A-03´s orientering. Det lokale
systems hovedpunkter, anlægsomrids samt de aktuelle feltgrænser tillige med kanterne af Sving 2 i
udgravningsområdet blev indmålt med GPS.
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De mest detaljerige dele af anlæggene, med vedrester, sten og dyreknogler i meget variable
niveauer måltes analogt. Så vidt lysforhold og nedbør tillod det blev udvalgte trægenstande
fotodokumenteret, dels in situ, dels i museets konservering før pakning og overbringning til
frysetørring på Moesgård Museum. Udvalgte jordprofiler opmåltes i det lokale målesystem. Flader
og profiler blev fotodokumenteret. Flere anlægsdele blev fotoregistreret med systematiske afsatte
målepunkter mhp senere digital fotogrammetri og 3D modellering. Udgravningsområdets lokale
topografi samt de enkelte felter, inkl. lodfotos på mellemdistance, blev dokumenteret takket være en
foto-drone, både som video og still-fotos.
Originaldokumentation fra det arkæologiske arbejde m.m. opbevares i Museum Østjyllands (MOE)
arkiv samt på museets server under sagsnumrene MOE 00553 samt MOE 00423. Elektroniske
dokumenter, bl.a. udgravningsberetningen samt grafiske filer findes i sagen på samme server.
Analoge dokumenter er henlagt i museets antikvariske arkiv. De hjembragte oldsager og
supplerende naturvidenskabelige prøver m.v. opbevares i museets magasin.
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