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Indledning  

Den undersøgte lokalitet ligger i Paderup nordvest for vådområdet Paderup Mose. Lokaliteten ligger i et 
terræn, som skråner ned mod mosen. Beliggenheden tæt ved et vådområde har været oplagt i forhold til 
bosættelser og gravpladser fra oldtiden. 

 

 

Figur 1. Udgravningsfeltet er her lagt ind på et topografisk kort, som viser placeringen af vådområder samt 
terrænet i og omkring Paderup. 

 

I Paderup er der registreret og udgravet mange velbevarede fortidsminder. Nord for det berørte areal er der 
udgravet bopladsspor fra yngre bronzealder eller ældre førromersk jernalder (nr. 76 på kortet figur 2). Og i 
2006 udgravede Museum Østjylland en lille gravplads med tre jordfæstegrave og fire brandgrave fra romersk 
jernalder (århundrederne efter Kristi fødsel) umiddelbart nord for det berørte areal (nr. 83 på figur 2). 

Syd for er der udgravet bebyggelsesspor fra yngre bronzealder og førromersk jernalder (nr. 54, 71 og 80 på 
figur 2). 
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Figur 2. På kortet ses de registrerede fortidsminder i Paderup, som ligger tættest på den aktuelle 
udgravning. Den aktuelle udgravning er markeret med gult og tallet -90. 

 

 

 

Udgravningens resultater 

Ved udgravning af bopladsspor graves mulden af det berørte område, indtil man når ned til undergrunden. I 
den pågældende udgravning var muldlaget generelt 30-40 cm tykt. I overfladen af undergrunden er det 
muligt at se, hvor der på et eller andet tidspunkt er gravet længere ned end muldlaget, da der vil være en 
anderledes jordfyld, som vil aftegne sig som mørkere områder mod den lyse undergrund. Undergrunden på 
Heraklesvej består hovedsagligt af gult ler med partier af gulbrunt sand. 

Oftest er de eneste bevarede spor efter aktivitet i forhistorien mørke pletter i den lysere undergrund. 
Pletterne, der f.eks. kan være stolpehuller, ildsteder, grave eller affaldsgruber, kaldes med en 
fællesbetegnelse for anlæg. Anlæggenes mørke farve skyldes, at der er gravet ned i undergrunden og, at 
hullet sidenhen (af forskellige årsager) er fyldt op med muld, sten, keramik osv. 

De erkendte anlæg bliver efterfølgende målt ind med GPS, og ud fra de registrerede data er der lavet 
grundplaner, som der i denne rapport er flere illustrerede eksempler på. 
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Figur 3. GPS opmåling af udgravningsfeltet (rød) og de registrerede forhistoriske anlæg (blå). 

 

I forbindelse med denne arkæologiske undersøgelse er der påvist og udgravet forhistoriske anlægsspor i 
form af ild-/kogegruber, en mulig grav samt et udtørret vandhul med lag, som indeholdt keramik. 

 

Graven 

I den sydvestlige del af udgravningsfeltet er der fundet en mulig grav, der er markeret med pink på figur 4. 
Der er tale om en jordfæstegrav, hvilket vil sige en begravelse, hvor liget er lagt ubrændt ned i en trækiste 
eller blot i et hul i jorden, f.eks. indsvøbt i et skind eller klæde. Jordfæstegraven er den ældste 
begravelsesform. Med undtagelse af den yngre bronzealder og ældste (førromerske) jernalder, hvor 
brandgravskikken er enerådende, forekommer der jordfæstegrave igennem hele oldtiden. De findes, 
afhængig af perioden, både under flad mark og i gravhøje. 

Den mulige grav på Heraklesvej viste sig som en 1,9 meter lang og 85 centimeter bred mørk plamage i 
undergrunden (se figur 5). For at undersøge, om der er tale om en grav, blev det halve af anlægget gravet 
væk, så det var muligt at se profilen (figur 6). 

Det viste sig, at der kun var meget lidt bevaret af det fladbundede anlæg, som var meget forstyrret af rødder 
fra træer og buske. På grund af den dårlige bevaringstilstand var det ikke muligt at afgøre om, der er tale om 
resterne af en jordfæstegrav. Hvis der er tale om en grav, skal den formodentlig dateres til romersk jernalder. 
Men denne datering beror alene på anlæggets udseende og form samt, at der som sagt tidligere er fundet 
grave fra romersk jernalder i nærheden. Der blev ikke gjort noget fund i anlægget, hverken af den døde eller 
gravgaver. Det er derfor heller ikke muligt at sige noget om den gravlagtes køn eller sociale status. 
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Figur 4. Den mulige jordfæstegrav er markeret med pink. 

 

 

Figur 5. Overfladen af den mulige grav, som den tog sig ud efter muldafrømningen. Anlægget viste sig som 
en grålig plamage, som på billedet er indrammet med pink. Det blev dækket af plastik for at holde på fugten i 

jorden. Den omkringliggende udtørrede undergrund fremstår næsten hvid. 
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Figur 6. Den mulige grav efter udgravning af den østlige halvdel. Her ses det, hvor lidt der er tilbage. Kun de 
nederste få centimeter er bevaret. 

 

 

 

Ild-/kogegruber 

En anlægstype, der er hyppig på bopladserne, er ild-/kogegruber. I denne udgravning er der udgravet ti ild-
/kogegruber. De er lette at identificere, idet jorden ofte er sortfarvet af trækul, og fordi de kan indeholder 
store mængder varmepåvirkede sten. Ild-/kogegruber fremstår som cirkulære nedgravninger.  

Ild-/kogegruber har været brugt som en slags primitiv ovn, hvor man først har tændt et bål i et hul i jorden. 
Herefter har man lagt en masse sten ned i bålet således, at de er blevet varmet op. Når bålet er brændt ned, 
har man lagt kød indpakket i blade eller lignende ovenpå de varme sten, og dækket det hele med græstørv. 
Efter et par timer har man kunnet grave det gennemstegte kød op igen. 
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Figur 7. Ild-/kogegrube med et tydeligt lag af trækul i bunden. Efter brug er gruben blevet fyldt med jord, som 
indeholdt keramik.  

 

Ild-/kogegruber findes i stort set alle perioder af oldtiden, og de kan derfor være svære at datere. Men i dem 
her er der fundet keramik, som daterer dem til slutningen af yngre bronzealder eller begyndelsen af ældre 
førromersk jernalder omkring 500 f.Kr. 

 

 

Figur 8. Der er undersøgt ti ild-/kogegruber, som her er markeret med rødt. 
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Udtørret vandhul med keramik 

I den nordlige del af udgravningen er en lavning med et udtørret vandhul med et areal på ca. 17 x 7,5 meter 
(se figur 9). 

I det udtørrede vandhul er der fundet keramik, som sandsynligvis skal dateres til yngre bronzealder/ældre 
jernalder. Et lignende udtørret vandhul er udgravet umiddelbart syd for (nr. 71 på figur 2). 

 

 

Figur 9. Det udtørrede vandhul er vist med blå signatur. 

 

I bunden af vandhullet er der registreret mange stolpehuller (se figur 8, hvor de er markeret med grønt). Det 
var ikke muligt at tolke funktionen af disse stolpehuller. 
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Figur 10. Billedet viser profilen af to stolpehuller, som er udgravet i bunden af vandhullet. Fylden i 
stolpehullerne er gråbrun, mens den omgivende undergrund er spættet i grå og orangebrune farver. 

 

 

Resultaternes betydning for området 

Museum Østjylland havde på forhånd kendskab til flere forhistoriske bopladser og grave i Paderup. Den 
aktuelle udgravning har øget vores viden om det forhistoriske samfund, og den skal tolkes i sammenhæng 
med de andre fortidsminder, som museet tidligere har udgravet i nærheden. 

Der tegner sig et billede af et lille samfund, som i yngre bronzealder har boet i området (-54 på figur 2). 
Senere på overgangen til førromersk jernalder har vi kendskab til et bopladsområde med et formodet hus, 
kulturlag, gruber og ild-/kogegruber. I nær tilknytning til denne bebyggelse var et udtørret vandhul svarende 
til det, som er undersøgt i denne udgravning og med samme datering. Der er ca. 150 meter mellem de to 
pladser. Det kan ikke afgøres, om de er samtidige, eller om de har afløst hinanden. 

Endvidere er der nord for udgravet en boplads, som også dateres til yngre bronzealder/ældre førromersk 
jernalder. 

Med til billedet hører, at der nord for er undersøgt en lille gravplads med tre jordfæstegrave og fire 
brandgrave fra romersk jernalder. Måske er den mulige grav samtidig med disse.  

Det pågældende byggefelt er færdigundersøgt, men de fundne fortidsminder er ikke afgrænset i deres fulde 
udstrækning, og det er ikke usandsynligt, at de strækker sig ud i ikke undersøgte arealer. F.eks. er det ikke 
undersøgt, om der er tale om en enkelt grav eller, om den er én blandt flere på en gravplads, som ligger vest 
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for byggefeltet. Fremtidige arkæologiske undersøgelser i området kan være med til at styrke tolkningerne og 
udvide vores forståelse af fortidsminderne i Paderup.  

På baggrund af den pågældende udgravning vil Museum Østjylland tilråde bygherrer, at der bliver foretaget 
forundersøgelser før eventuelle anlægsarbejder i området. 

Tak til Lejerbo Randers afd. 893 og Buhl, Klithøj & Partner for samarbejdet i forbindelse med udgravningen. 

  
 
       

Tidstavle 

1500 Nyere tid Historisk tid 

1050 Middelalder  

900 Yngre Vikingetid Forhistorisk tid 

775 Ældre vikingetid  

530 Yngre germansk jernalder  Yngre jernalder 

375 Ældre germansk jernalder  

160 Yngre romersk jernalder  

0  Ældre romersk jernalder Ældre jernalder 

200 f.Kr. Yngre førromersk jernalder  

500 f.Kr. Ældre førromersk jernalder  

1000 f.Kr. Yngre bronzealder Bronzealder 

2000 f.Kr. Ældre bronzealder  

2400 f.Kr.  Dolktid / Senneolitikum   Bondestenalder (neolitikum) 

2800 f.Kr.  Enkeltgravskultur / Mellemneolitikum B.   

3200 f.Kr. Tragtbægerkultur / Mellemneolitikum A.  

3900 f.Kr. Tragtbægerkultur / Tidligneolitikum  

5400 f.Kr. Ertebøllekultur Jægerstenalder (mesolitikum) 

6800 f.Kr.  Kongemosekultur   

9000 f.Kr. Maglemosekultur  

 Ahrensburgkultur Palæolitikum 

 Brommekultur  

12000 f.Kr. Hamburgkultur  

 
Tidstavlen viser de 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. 



    KHM 2786 Heraklesvej   

12 
 

Litteratur 

Ethelberg, Per; Erik Jørgensen; Dirk Meier & David Robinson 2000: Det Sønderjyske Landbrugs Historie – 
Sten- og Bronzealder. Haderslev 

Ethelberg, Per; Nils Hardt; Bjørn Poulsen & Anne Brigitte Sørensen 2003: Det sønderjyske landbrugs historie 
- jernalder, vikingetid og middelalder. Haderslev 

Jensen, Jørgen 2006: Danmarks Oldtid. Gyldendal 

 

 

 

Administrative data 

Udgravningsansvarlig  Museum Østjylland 
Bygherre   Lejerbo Randers afd. 893 
Areal   1613 m2 
Øvrige samarbejdspartnere  Buhl, Klithøj & Partner, Arkitekter MAA 

William Laursen Entreprenørforretning A/S 
Kulturarvsstyrelsen 

Deltagere i udgravningen  Benita Clemmensen (daglig leder) 
   Thomas G. Poulsen, arkæolog 
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