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Indledning 

Kulturhistoriske Museum Randers foretog i perioden 25. august 2008 til 3. februar 2009 en 

arkæologisk undersøgelse i et 30 ha. stort området mellem Romalt og Kristrup umiddelbart nord for 

Grenåvej. Ved undersøgelsen blev fundet talrige bopladsspor fra bronzealderen med et samtidigt 

mindre kultområde med klynger af kogestensgruber. Bopladssporene skal ses i sammenhæng med 

resultaterne fra en undersøgelse i foråret 2007 (KHM 2511). Der blev også fundet bebyggelsesspor 

fra vikingetid. Særlig imponerende var et meget stort hus fra ældre bronzealder med fund af to 

tordenkilder (stenøkser) i husets stolpehuller.  

Budgettet for udgravningen af de ca. 25.000 m² lød på 1.084.390,62 kr. og blev godkendt af 

Kulturarvsstyrelsen den 15. august. Ifølge museumslovens § 27 stk. 4 finansieredes udgravningen af 

den berørte lokalitet af bygherren.  

Ansvarlig for selve udgravningen var Kulturhistorisk Museum Randers. Sagsgang og 

brevveksling med mere opbevares i Kulturhistorisk Museum Randers (KHM) arkiv under 

sagsnummer KHM 2628. Oldsager, naturvidenskabelige undersøgelser og originaldokumentation 

opbevares sammesteds. Elektroniske dokumenter er arkiveret på museets server under sagsnummer 

KHM 1569. 

 

 
Området berørt af byggemodningen er markeret med lilla streg. Områderne der er arkæologisk undersøgt er markeret 
med blåt. Området undersøgt i foråret 2007 (KHM 2511) er markeret med rød streg.  
 
Bygherre/anlægsmyndighed: Randers Kommune, Laksetorvet 1, 8900 Randers C. 
Udgravningsansvarlig: Kulturhistorisk Museum Randers, Stemannsgade 2, 8900 Randers C.  
Øvrige samarbejdspartnere: Kulturarvsstyrelsen, Slotholmsgade 1, København K.  
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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  
 
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.
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Udgravningens resultater 
Udgravningen koncentrerede sig om de 7 områder, der var blevet udpeget under forundersøgelsen. 

Disse blev tildelt D - numre som følgende: Område 1 = D50, D51 og D52, Område 2 = D53, 

Område 3 = D54, Område 4 = D55, Område 5 = D56 og D57, Område 6 = D58, Område 7 = D59. 

Sammenlagt blev ca. 14.500 m² arkæologisk undersøgt (se metodeafsnit nedenfor).  

Dateringen af anlæg og genstande spænder fra mellemneolitikum til vikingetid, med en 

overvægt inden for yngre bronzealder ca. 800-500 f.kr. Fundene fra de forskellige tidsperioder har 

ikke nogen beviselige sammenhæng. Udgravningens resultater kan således samlet set bærer præg af 

at være punktvise nedslag, hvor fortidsminderne tilfældigvis har overlevet tidens tand. Dette skyldes 

dog ikke dårlige bevaringsforhold, men er i højere grad datidens bebyggelsesskik, der er afspejlet.  

Fund fra bronzealder 

Der blev ved undersøgelsen registreret to huse fra ældre bronzealder i feltet helt oppe ved Romalt 

Boulevard. Det ene var et 3-skibet hus med en formodet længde på omkring 22 m., der C14 dateres 

til 1400-1300 f.kr. og altså må repræsentere et tidligt hus af denne konstruktionstype. Det andet var 

et meget velbevaret 30 m. langt og 7,5 m. bredt hus uden bevarede indre tagbærende elementer. 

Huset C14 dateres til 1600-1500 f.kr., og det formodes på baggrund af denne datering, at huset må 

have haft en række tagbærende stolper placeret midt i huset, en såkaldt midtsule konstruktion. Det 

lykkedes dog ikke at findes rester af denne, og tolkningen hviler derfor udelukkende på eksisterende 

viden om periodens huskonstruktioner.  

 

 
Huset vægge og vægforløb er markeret med sort. De mulige indre stolper er markeret med rødt og stolpehuller, hvor 
tordenkilerne er fundet med blåt.  
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Overraskende nok blev der i to af husets stolpehuller fundet en flot sleben flintøkse fra midten af 

bondestenalderen, og en økse i grøn bjergart, en såkaldt skafttapkile, også fra samme periode. 

Økserne var altså cirka 1300 år ældre end huset. Økser fra stenalderen placeret i yngre huse kalder 

man for tordensten eller tordenkiler, idet man i gamle dage troede, at de var skabt af overnaturlige 

væsner og slynget ned til jorden af lyn. Man mente derfor, at økserne besad overnaturlige kræfter og 

kunne afværge lynnedslag og uheld. Skikken med små offergaver i stolpehuller er kendt fra stort set 

alle perioder af forhistorien. Man har fundet tordenkiler i endnu stående huse fra 1600-tallet og helt 

op i 1800-tallet, hvor det endnu var skik og brug at placere stenøkser i huse. Øksefundene gjorde 

man på markerne, og økserne blev indbygget i stråtaget, under gulvet eller endda muret ind i 

væggen. Begge stolperne som tordenkilerne blev fundet i ligner husets andre stolper i fyld og 

dimension, men ingen af dem indgår i selve husets oprindelige konstruktion. Den ene stolpe er 

tolket som en reparations – eller udskiftningsstolpe, er tordenkilerne sandsynligvis nedsat efter 

huset er blevet bygget (måske efter et lynnedslag).  

 

    
Tv.: Stolpehul A300 med tapkilen i oprindelig placering. Th.: detailbillede af de to tordenkiler. 
 

De to huse fra ældre bronzealder lader sig ikke umiddelbart binde sammen med bopladserne fra 

yngre bronzealder. Der kan dog ikke være tvivl om at disse to huse repræsenterer områdets tidligste 

bronzealder bønder, fra perioden omkring 1600 f.kr. til 1200 f.kr. Hvad der herefter er sket med 

bebyggelsen indtil omkring 800 f.kr. er ikke godt at vide, men den kraftige nedpløjning af området 

fortidslevn efterlader naturligvis meget plads til fortolkninger. Enten har området ikke været beboet 

i den 400-årige periode eller også er disse bopladsspor ikke blevet bevaret i tilstrækkelig grad til at 

de ved undersøgelsen kunne erkendes.  

Størstedelen af udgravningens fund stammer fra yngre bronzealder i perioden omkring 

overgangen til ældre jernalder 800-500 f.kr. Disse bestod i en række mindre områder med 
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bopladsspor i form af materialetagningsgruber, kogestensgruber og spredte stolpehuller. Kun i felt 

D53 var komplekse konstruktioner i form af et lille hus på 10-12 m længde bevaret. Et tilsvarende 

billede tegnede sig på markerne vest for det undersøgte område, hvor museet i foråret 2007 

undersøgte et område på omkring 14 ha. (KHM 2511 Lindholdt 1). Den dårlige bevaringsgrad 

skyldes nye tiders brug af meget tunge landsbrugsmaskiner, der simpelthen pløjer mindre, 

forhistoriske anlæg væk. 

 
Kogestensgruberne var en fast del af hver boplads. De anvendtes til madlavning, ved at opvarmede sten sammen med 
maden tildækkes i en lille nedgravning, der derved virker som ovn. Man regner med at én grube har kunnet lave mad til 
ca. 10 personer, hvilket svarer nogenlunde til en husholdning.  
 

 
En af materialetagningsgruberne, hvor man har gravet ler til husbyggeri. Bagefter er gruben fyldt op med affald, bl.a. 
keramik og dele af et nedbrændt hus. Det sidste sås som et kraftigt lag af trækul, aske og rødbrændt lerklining.  
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Bopladssporene på begge lokaliteter er alle meget ensartede, idet de med meget få afvigelser består 

af én større grube eller grubekompleks (ofte eneste daterede anlæg), 2-5 kogestensgruber samt 5-10 

spredte stolpehuller. På trods af, at der over stort set hele de undersøgte områder er fundet spredte 

bopladsspor, er områderne alligevel forholdsvis velafgrænset. De adskiller sig også alle ved deres 

store materialetagningsgruber eller grubekomplekser. På den baggrund tolkes hvert område som en 

selvstændig bebyggelse.  

Dette billede stemmer godt overens med det overordnede bebyggelsesmønster, man kender til 

for yngre bronzealder. Man regner med, at én familie har udnyttet et område på ca. 1 km². Hvert 30-

50 år, når jorden var udpint og bygningerne nedslidte, har man flyttet gården, indenfor dette 

område. Hvert af områderne med koncentrationer af bopladsspor stammer altså fra en gård med ca. 

en generations levetid. Med de 6 områder, der under de to udgravninger er registreret, giver det en 

samlet anvendelsesperiode af området på 200-300 år. Dette passer med de dateringsmæssige 

rammer som keramikfundene fra de store materialetagningsgruber giver os. Området, man har 

beboet, afgrænses mod nordøst af skrænterne ned mod Gudenå dalen, og mod sydøst af et 

vådbundsområde omkring Grenåvej. Dette er, takket være dræning, i dag ikke længere synligt i 

overfladen.  

 
Bopladserne er markeret med røde cirkler. Gravhøjene er markeret med små grønne cirkler og klyngen med 
kogestensgruber med blåt  
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Topografiske undersøgelser af områder med bronzealderbopladser har vist, at der til hvert 

beboelsesområde var tilknyttet gravhøje og anlæg eller genstande af rituel karakter såsom sten med 

skåltegn, ofringer og depotnedlæggelser. Ser man på områdets gravhøje, ligger der en lille række af 

6 høje i et omtrentligt nord – syd gående forløb i den vestlige del af beboelsesområdet (det skal i 

den forbindelse nævnes, at to af disse høje blev eftersøgt under undersøgelsen i foråret 2007 uden 

resultat). De nærmeste andre gravhøje ligger betydeligt længere mod syd. Under forudsætningen af 

at disse udaterede gravhøje har sammenhæng til bronzealder bebyggelserne, stemmer deres antal 

pænt overens med den formodede størrelse på bebyggelsen. 

I felt D54, der lå på kanten af vådområdet i områdets sydlige del, blev der næsten 

udelukkende registreret kogestensgruber. De lå i et noget uregelmæssigt og diffust, NV-SØ gående 

bælte, der strakte sig over 30 m. Øst for det lå yderligere en del kogestensgruber, men ikke i noget 

erkendeligt mønster. Klynger og rækker af kogestengruber kendes fra bronzealder og ældre 

jernalder, og kan inkludere mange anlæg og strække sig over flere hundrede meter. Ofte er de 

placeret i nærheden af vand eller vådområder, og man regner med, at de har været samlingssted til 

rituelle højtider, hvortil har været knyttet måltider eller ofring af mad. Ud over gravhøje er der som 

sagt også ofte tilknyttet anlæg eller genstande med rituel karakter til bronzealderens bebyggelser, og 

området med klyngerne af kogestensgruber passer derfor meget godt ind i billede. Det er også 

meget sandsynligt, at det store vådbundsområde har indgået i beboernes rituelle praksis, hvorfor det 

blev eftersøgt med metaldetektor, desværre uden resultat,  

Det er således igennem udgravningen lykkedes at afdækket, hvad der ligner en komplet 

bronzealderbebyggelse med tilhørende gravhøje og kultområde. Bebyggelsen har dannet ramme om 

hverdagen og fest for en familie over omkring 6 generationer for ca. 2500 år siden. 

Der blev i flere af gruberne og kogestensgruberne fundet keramik. Generelt bestod den af 

mellemstore husholdningskar og opbevaringskar. Husholdningskarrene har en stor randdiameter i 

forhold til bredde og højde. For eksempel er X67 fra A91 22 cm højt, 22 cm bredt og med en 

randdiameter på 20 cm. De har en meget lille hals med en let udfaldende rand og en blødt rundet 

bug. X1 adskiller sig ved at have en høj hals, med tydeligt finere gods end på bugen. Langs 

overgangen mellem de to godstyper er negleindtryk i serier af tre. X66 er også specielt ved sit 

meget højt placerede, og kraftigt markerede bugknæk. Karret er også lidt mindre, idet det kun er 16 

cm højt og bredt, og med en randdiameter på ca. 13 cm. 
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Tre af udgravningens bedst bevarede husholdningskar. Fra venstre X67, X1 og X66. 
 

 
Opbevaringkar X74. 
 

Opbevaringskarrene var alle cylinderformede med beklaskning af groftmagret ler for at sikre 

et bedre greb om karret. De fleste havde en randdiameter på omkring 20 cm. Kun X74 kunne 

samles til en hel karprofil. Det var 29 cm højt, 20 cm bredt og med en randdiameter på 20 cm. Flere 

af opbevaringskarrene havde lister eller negle/fingerindtryk på overdelen af karsiden. X73 skiller 

sig meget ud ved sin størrelse. Randdiameter formodes at være omkring 50 cm, men karret må have 
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været endnu bredere, idet siderne går næsten vinkelret på den meget korte hals. Som ved de andre 

opbevaringskar var den nedre del beklasket. De første 15 cm fra randen, var godset glat. På 

overgangen sad to cirkulære ører, 3,5 cm i diameter og 3-4 mm tykke. Karret må, på baggrund af 

dets størrelse alene, have haft en særlig anvendelse. Denne formodning understøttes af, at der ikke 

blev fundet potteskår fra andre lerkar i gruben, A167, hvor karret blev fundet. Desværre lykkedes 

det ikke at samle en hel karprofil fra karret.  

I A172 blev fundet en kop, 8 cm høj og 8 cm i randdiameter med en båndformet hank med en 

fuge midt på. I A333 blev fundet mindst 3 skåle med fint, sort, glittet, kun omkring 4 mm tykt gods. 

De ser ud til at have haft to hanke hver. Hankene sidder i direkte forbindelse med randen og var alle 

dekorerede. Dette var den eneste grube, hvor der fandtes finere keramik. Gruben ligger i forbindelse 

med kultområdet med kogestensgruber, og det er ikke utænkeligt, at der er en sammenhæng, 

mellem disse fine kar og den rituelle aktivitet, der har fundet sted her.  

 

  
Tv.: Kop X65. Th.: X76 randskår med ornamenteret hank og X75 skårflage af det fine sorte gods. 
 

Helt særligt var en skiveformet genstand i keramik, X20, der blev fundet i bunden af et 

tagbærende stolpehul ved hus A503. Langs bunden af siderne sat fire langovale huller på 2,3 cm 

længde overfor hinanden. Funktionen af denne mærkværdige genstand er endnu uvis. Der kan være 

tale om et låg, hvor de langovale huller må have været brugt til at fæstne det. Det kan også have 

været hængt op i disse huller, eventuelt over ild set i lyset af det fastbrændte materiale, der fandtes 

på den ene side. Der kan dog ikke have været særlig meget i den lille forsænkning, særligt ikke når 

siderne, takket være de langovale huller, ikke har lukker tæt. Placeringen i bunden af en tagbærende 

stolpe, samt at karret næsten var helt, betyder, at karret sandsynligvis er bevidst placeret der som et 

husoffer.  
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Skiveformet genstand, X20. Tv.: profil ud for et af de langovale huller. Th. fra oven, de fire langovale huller er markeret 
med hvide pile. 
 

 

 
Fladbundet halvkugle kar med bølget stregornamentik på overdelen fra perioden 900-1000 e. Kr. 
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Fund fra vikingetid 

Mens bopladssporene fra yngre bronzealder giver et meget komplet billede af en bebyggelse fra 

yngre bronzealder, er de yngre bopladsspor fra vikingetid betydelig mere fragmentariske i deres 

udtryk. Det eneste der blev fundet var en mindre bygning på 6,6 m brede og med en minimums 

længde på 10,5 m samt et ildsted og en lille grube med keramik fra et fladbundet halvkuglekar, af 

en type der var særlig udbredt i Østjylland og på øerne i perioden 900-1000 e.kr.  

Fundene fra vikingetid må således betegnes som meget fragmentariske. Alene huset er så 

mangelfuldt bevaret, at dets oprindelige dimensioner end ikke kan fastslås. Det er en mulighed, at 

der kan være tale om en enkeltgård, og at mængden af oprindelige bygninger derfor aldrig har været 

særlig stor, men alligevel må der oprindeligt have været flere bygninger. Bebyggelsessporene skal 

sandsynligvis tolkes som torp- dannelser med begrænset levetid. En torp er en bebyggelse udflyttet 

fra en oprindelig landsby, og var et fænomen, der fandt sted over hele landet i vikingetid og tidlige 

middelalder. Gårdene er sandsynligvis udflyttergårde fra det nærliggende Kristrup.  

 

Undersøgelsens perspektiver – regionalt og nationalt 

Udgravningen har kastet en bred vifte af perspektiver af sig på flere forskellige planer. De mest 

oplagte ligger naturligvis indenfor fundene fra yngre bronzealder, idet det her er lykkedes at 

erkende et samlet billede af en boplads. I den sammenhæng har det været en stor fordel at to så 

relativt store områder er blevet udstykket inden for så kort en tidsperiode. Med denne undersøgelse 

og den fra 2007 (KHM 2511) er det samlede undersøgte areal på 45 ha., og det er først når 

resultaterne fra begge undersøgelser samles, at det endelige billede bliver tydeligt.  

Komplet erkendte bopladser med gravhøje og kultområder er langt fra noget, man ser hver dag 

i dansk arkæologi, og mængden af sådanne pladser er også i det hele taget meget begrænset. Med 

denne lokalitet har vi mulighed for at lægge endnu en brik til vores forståelse af bronzealderens 

menneskers liv. Dette gælder både på det overordnede plan, men også regionalt, idet 

bebyggelsesmønstret også varierede meget på det plan, inden for de enkelte perioder. Keramikken 

fra pladsen er også velegnet til videre studier, hvilket var grunden til, at dele af den er blevet samlet 

af museets konservatorer. I den sammenhæng bør det også nævnes, at der var et tilsvarende stort 

materiale fra udgravningen i foråret 2007, men at dette dog ikke blev samlet.  

Fundet af den store bygning fra ældre bronzealder kaster også flere perspektiver af sig. 

Umiddelbart er byggeskik det mest oplagte, idet huset er så velbevaret. Huse fra denne periode er 
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sjældne, hvorfor betydningen mest ligger på de nationale plan. Regionalt er der dog også flere 

interessante perspektiver, idet der på Norddjursland er udgravet flere huse fra samme periode. 

Fundet af de to tordenkiler har perspektiver ind i et område, der eller sjældent kommer til 

udtryk på arkæologiske udgravninger, nemlig overtroen. Denne er af gode grunde vanskelig at 

dokumentere arkæologisk. Fund af tordenkiler er oftest henvist til stående bygninger, og 

dokumentationen af dem i ældre tider henvist til det skriftlige kildemateriale. Tordenkilerne fra 

Lindholt viser tydeligt, at praksissen med at placere økserne i husene har rødder meget langt tilbage 

i tiden.  

 

Landskabet 

Det undersøgte område var et blødt kuperet landskab, der faldt svagt mod syd, hvilket er en 

landskabstype, der har været favoriseret til beboelse af mennesker igennem hele oldtiden. Største 

højdeforskel var på 4 m. To sænkninger løb i øst – vestlig retning over det undersøgte område, og 

ligeledes fandtes lidt spredte lavninger i områdets sydligste ende. Begge steder bar undergrunden 

tydelige præg af dette. Ved de to sænkninger var muldlaget, som følge af erosion op imod 1 m tykt, 

og ved lavningerne var undergrunden sort/grå og fugtig, ligesom der i kanterne flere steder sås 

begyndende aldannelser. Det var tydeligt, at områderne med bebyggelse havde undgået disse 

sænkninger og lavninger. 

Undergrunden var meget forskelligartet med variationer af sand, grus og sten som primær 

bestanddel. ”Romalt jord” som en lokal landmand kaldte det. Lette jorde som denne er typiske for 

agrare bebyggelser i sten – og bronzealder. Spredt uden nævneværdigt system lå lommer med gult 

ler, og samtlige bopladsområder lå i tilknytning til sådanne lerlommer. Dette skyldes sandsynligvis 

ønsket om, at have tilgængeligt materiale til lerklining af gårdenes bygninger.  

De nærliggende middelalderlige landsbyer, Kristrup og Romalt ligger henholdsvis 1,5 km. og 

1 km. fra vikingebebyggelsen. Gården fra vikingetiden kan derfor ikke tolkes som forgængere til 

nogen af disse, da sådanne ville ligge nærmere med en mere tydelig tilknytning. 

 

Udgravningens data 

Udgravningen startede mandag den 25. august 2008 og afsluttedes tirsdag den 3. februar 2009. Der 

var dog en længere pause i feltarbejdet i perioden fra tirsdag den 25. november 2008 til mandag 
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den. 26. januar 2009. Ansvarlig leder for udgravningen var museumsinspektør Ernst Stidsing. 

Daglig leder var arkæolog Thomas Guntzelnick Poulsen, der også har udfærdiget denne beretning. 

Yderligere deltog arkæologistuderende Marika Graae Palitzsch. For GPS-opmålingen stod arkæolog 

Christoph Briese. Kontaktperson og ansvarlig ved Randers Kommune var Thomas Langballe. 

Kontaktperson og ansvarlig ved Kulturarvsstyrelsen var Birgit Andersen. Til jordarbejde benyttedes 

en gravemaskine på hjul fra Entreprenørfirmaet Erik Pedersen, Kirkegade 1, 8950 Ørsted, med 

maskinfører Peer Madsen ved rattet. Yderligere anvendtes til meget af jordarbejdet også en dumper 

fra samme firma.  

Vejret var under hele undersøgelsen godt, med tilstrækkeligt nedbør til at sikre gode 

observations og arbejdsforhold, men aldrig mere end at arbejdet ubesværet kunne fortsættes.  

Den lokale Kristrup – Vorup Ugeavis bragte i december måned en artikel om udgravningen. 

Genstande og resultater fra udgravningen udstilles i museets Aktualitetsmontre fra den 13. marts til 

maj den 2009. 

Oldsager, original dokumentation, videnskabelige prøver m.v. opbevares på Kulturhistorisk 

Museum Randers. Her vaskes og nummereres fund, inden de stilles på museets magasin. De fleste 

udgravningsresultater bruges først og fremmest i videnskabelige rapporter i sammenhæng med de 

øvrige fund, der gøres i museets ansvarsområde. En del af museets udgravninger bliver omtalt i 

populær form i museets årbog, der udkommer årligt. Det er muligt at få fremvist eventuelle 

genstande fundet ved udgravningen efter henvendelse til museets arkæologer.  

 

Udgravningens metode 

Mulden blev afrømmet med en gravemaskine på hjul med en ca. 2 m bred skovl og kørt i depot med 

en dumper. Fladen blev skovlet ren i nødvendigt omfang, og anlæg ridset ind og markeret med gule 

træpinde. Udgravningens udstrækning blev afgrænset på baggrund af en vurdering af 

anlægsintensiteten, da denne flere steder var mindre end forventet, blev det samlede undersøgte 

areal betydeligt mindre end de, på baggrund af forundersøgelsen, vurderede 25.000 m². I den østlige 

del af området var et mindre område ikke blevet taget med i forundersøgelsen, så her blev der under 

udgravningen lagt tre søgegrøfter med et par udvidelser.  
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Felt D56 lå fint på mellem fire veje med tilhørende kloaker. Entreprenørerne kunne således arbejde samtidig med 
arkæologerne.  

Udgravningen blev gennemført ét felt ad gangen, i en rækkefølge der passede med 

entreprenørens arbejdstempo. Heldigvis var det dog kun ganske få felter, der virkelig lå i vejen, og 

særligt ved felt D56 med det store middelalder hus, lå feltet imellem fire vej - og kloak forløb, men 

på en måde så alle kunne arbejde samtidig.  

Anlæggene blev snittet med skovl, kort skitseret i 1:20 og fylden beskrevet. En meget stor 

procentdel af anlæggene blev undersøgt, idet den store grad af nedslidning besværliggjorde en 

kvalitativ udvælgelse. I forbindelse med huset fra ældre bronzealder samt den store samling 

kogestensgruber blev en meget stor del af anlæggene også fotodokumenteret. Ellers blev dette 

begrænset til særligt interessante anlæg. I forbindelse med udgravningen af huset fra ældre 

bronzealder blev felterne fotograferet fra luften af fotograf Michael Vinter fra Moesgaard Museum. 

Desværre var opstregningen af huset ikke kraftig nok til, at det kunne ses på andet end på billeder 

taget fra laveste højde. Større gruber og grubekomplekser blev snittet med gravmaskine under 

observation. Ved fremkomsten af større koncentrationer af keramik, blev maskinen stoppet og disse 

udgravet med ske. Mindre gruber blev i de tilfælde, hvor der var gode keramikfund, helt tømt.  

Hele det undersøgte område blev afsøgt med metaldetektor af amatører fra metaldetektor 

foreningen Tellus. Huset fra ældre bronzealder blev afsøgt flere gange af forskellige personer. Det 
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store vådbundsområde mod syd blev afsøgt af en større grube af foreningens medlemmer samtidigt. 

Området må derfor betegnes som velundersøgt i det omfang det lader sig gøre på en enkelt sæson.  

Generelt gav udgravningen et godt keramikmateriale fra yngre bronzealder, og en del af dette 

blev med tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen samlet til hele karprofiler af museets konservatorer. 

Sammen med den relativt store mængde keramik, der blev hjemtaget under den nærliggende 

udgravning i foråret 2007 (KHM 2511), foreligger der nu fra dette område et godt og meget 

varierende materiale af bopladskeramik fra yngre bronzealder, der er tilgængeligt for fremtidig 

forskning.  

Der blev hjemtaget omkring 50 naturvidenskabelige prøve. Der var udelukkende tale om 

jordprøver til flotering, primært med henblik på erhvervelse af materiale til C14 datering. Ved huset 

fra ældre bronzealder blev der taget prøver fra samtlige stolpehuller, for efter en kursorisk 

gennemgang at vurdere om en eventuel makrofossilanalyse med fordel ville kunne gennemføres. 

Der ønskedes nemlig en så god som mulig forståelse af denne enestående bygning, og da en 

fosfatanalyse ikke lod sig gennemfører på den meget vekslende undergrund var makrofossilanalyse 

det oplagte næste træk. Ligeledes blev der taget et par prøver fra kogestensgruberne i felt D54 og de 

meget trækulsholdige gruber i felt D57, i håb om at eventuelle makrofossiler ville kunne skabe mere 

klarhed om anlæggenes funktion og anvendelse.  

Undersøgte fyldskifter - tolket som anlæg - er henført som A-nr. Tolkninger af konstruktioner 

(huse, gårdsanlæg osv.) bestående af anlæg er ligeledes givet A-nr. Her er anvendt numrene fra 500 

og frem. Genstande fra udgravningen er registreret som X-nr, mens jordprøver, felter og balke har 

fået et D-nr. Fotolisten er fortløbende og foreligger digitalt. Flade- og profiltegninger er registreret 

under T-nr., og det er anført på tegningerne, i hvilket målestoksforhold, de er udført.  
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Andre fund og fortidsminder 

Som det fremgår af kortet nedenfor er der forskellige typer markeringer. En □ markerer bebyggelse, 

en O placerer en gravhøj, et + er en grav og et x er et løsfund, hvilket vil sige en genstand fundet 

uden den kan knyttes til en nedgravning. Ved siden af de forskellige markeringer står et tal, som 

henfører til sognebeskrivelsen. Sognebeskrivelsen er et omfattende materiale, der befinder sig på 

Nationalmuseet. Materialet består af både tekster og kort. Sognebeskrivelsen blev grundlagt i 1873, 

hvor man begyndte de såkaldte "herredsrejser". Resultatet blev en systematisk og landsdækkende 

optegnelse af de danske fund og fortidsminder.  

Hver lokalitet er forsynet med et nummer, der refererer til et punkt på et tilhørende kort. 

Antallet af numre pr. sogn varierer meget. Både de sløjfede og de eksisterende fortidsminder er 

registreret. Derfor kan man finde oplysninger om langt flere gravhøje m.v. end dem, der er bevaret i 

dag. Alle de fund, der er dukket op i tidens løb, er blevet tilføjet som nye numre i 

Sognebeskrivelsen. Det er altså et levende og stadig voksende arkiv. 

 

 
Fund og fortidsminder omkring det undersøgte område. 
 

Som det fremgår af kortet ovenfor, er der tidligere gjort flere bebyggelsesfund i området omkring 

den undersøgte mark, ligesom der også findes flere gravhøje. Sb. numrene, 51, 62, 67, 77 og 84 
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udgør registreringer af enkelte gruber eller kogestengruber dateret til førromersk jernalder. Sb. nr. 

69 og 74 er regulære bopladser. Sb. 69 består af to huse med et tilhørende hegn dateret til yngre 

førromersk eller ældre romersk jernalder, mens sb. nr. 74 er en plads, der minder meget om denne, 

blot med en højere koncentration af bopladsspor. Afstanden imellem de to lokaliteter betyder, at Sb. 

nr. 74 må udgøre en anden bebyggelse, men det stemmer fint overens, med det billede man kender 

fra yngre bronzealder. De enkelte familier har beboet et område på ca. 1 km² for sig selv, men disse 

beboelsesområder samler sig i såkaldte klyngebebyggelser. Man har altså haft et eller andet form 

for fællesskab blot ikke i form af landsbyer. Sb. nr. 68 er bebyggelsesspor fra 1600-tallet.  

 

Fremtidigt arbejde  

Det til bebyggelse udlagte areal er efter denne undersøgelse færdigdokumenteret, og der kan 

foretages anlægsarbejde i disse områder og de omkringliggende prøvegravede arealer. Såfremt der 

mod forventning dukker væsentlige anlægsspor op i de her fritstillede arealer, skal disse stadig 

dokumenteres, men bygherre kan ikke komme til at betale for eventuelle arkæologiske 

undersøgelser her.  

 

Med denne undersøgelse er markerne mellem Kristrup og Romalt færdigundersøgt, og der kan i 

fremtiden kun forventes en meget begrænset mængde af væsentlige fortidsminder i dette område. 

Området syd for Grenåvej er til gengæld stadig i høj grad i museets søgelys. Her er under 

nedlægning af naturgaskabler fundet velbevarede bopladsspor fra ældre romersk jernalder. 

Ligeledes blev der i forbindelsen med deponeringen af store mængder muld i dette område i foråret 

og sommeren 2008 observeret mørke plamager med ildskørnede sten og opsamlet keramik fra ældre 

romersk jernalder. Fremtidig større jordarbejde under muldniveau i dette område vil derfor kun 

kunne tillades efter en forudgående arkæologisk undersøgelse af området.  

 

 

Randers 13/03/2009 

Arkæolog, cand.mag. Thomas Guntzelnick Poulsen 

 


