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SYDLIG AFRENSNING

Med udgangspunkt i den synlige møllesten afrensedes omkring denne. Hurtigt viste der sig 
yderligere en møllesten, hvor ca. 1/3 mangler. Denne møllesten er beliggende ind mod midten af 
undermøllen - dvs. mod nord. Den afbrækket del kan godt ligne den, som ligger som trædesten 
ved indgangsdøren. 

De to møllesten ligger en smule forskudt niveau-mæssigt mod nord. Det kan betyde:
1) At der er tale om en trappelignende struktur
2) At de følger det naturlige terræn i undermøllen - terrænet skråner mod syd.

Nord for den anden møllesten fandtes et gråligt lerstampet gulv, som er et niveau højere i forhold 
til den anden møllesten. Dette gulvlag kunne følges mod vest. Her afbrydes laget af en stenlægn-
ing af større sten - denne knytter sig en stenlægning, som begynder ved indgangsdøren og løber i 
hele bredden. Det grålige lergulv kan følges ind under den nordlige møllesten. Mod syd skråner 
niveauet ned mod Silkeå - her bliver jorden meget fugtig og lergulvet kunne ikke længere spores. 
Dette lag undersøgtes ikke nærmere. 

I fylden bliver der fundet lerkarskår med glasur, jernagler/-søm, gals (flest moderne og et med 
glaspest). I fylden ligger også en del tagtegl fra møllens teg. Fundene vurderes til at stamme fra 
møllens brugsperiode.

Tolkning af gulvlaget:
Det oprindelige gulvlag har været et stampet lergulv (heterogent gullig-gråt let). Møllestene ser 
ud til at være nedgravet i gulvlaget. Dette kan bl.a. spores i opfylden omkring møllestenen (het-
erogent mørkt brun-gråt ler fyld med mindre sten). Herefter er der formodentligt kommet endnu 
et stampet lergulv omkring og over møllestenene og de øvrige sten i nærheden af møllestenene.
Møllestenene og gulvlaget er belliggende omkring 10-15 cm under niveau - målt ud fra betonele-
mentet, som løbet i undermøllens længde.

Nærbillede af lergulv samt møllesten under afrensning



Det afrensede gulvlag i den sydlige afrensning. 
Mod nord (til venstre i billedet) kan det grå stampede ler gulv ses.



NORDLIG GRØFT

Grøft størrelse: 80 x 170 cm

Lige under det moderne nedbrydningslag fandtes et gulvlag af gule formsten/mursten. Form-
stenene ligger nord-syd. Dette gulvlag er beliggende umiddelbart oven på et andet gulvlag af 
samme slags formsten. Disse formsten ligger øst-vest. Dette nederste lag er beliggende oven på et 
gulvlag af stampet gråt ler (samme som i den sydlige afrensning). Oven over det grålige gulvlag 
og over den nederste murstensbelægning var der fyld med knuste/opløste formsten/mursten (som 
dem fra belægningen) samt tagtegl.

I fyldet fandtes der udover murbrokker og tagtegl knogler, træ og jernsøm. Der er blev hjemtaget 
to formsten til dokumentation.

Formstenene vurderes til at stamme fra til- og ombygningen af Brahetrolleborg kirke i midten af 
1800-tallet. Her kom bl.a. tårnet til sammen med nyere vinduespartier. Det er fra disse vinduespar-
tier, at formstenene stammer. 

Formsten efter afrensning i nordlig grøft. 
Der var ingen indikation på, at formstenene forsatte mod øst. Bemærk, at de ligger i to lag.


