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Abstract 
Forundersøgelse af et 7,5 ha stort areal øst for Spentrup i forbindelse med en forestående 
byggemodning til privatboliger. I det undersøgte områdes nordlige halvdel oppe omkring den 
fredede gravhøj Høgshøj blev der fundet massive bebyggelsesspor i form af hustomter, 
stolpehuller, grøfter, ildsteder og gruber fra ældre jernalder, primært ældre romersk jernalder 0-200 
e.kr. Cirka 120 m. sydvest for bebyggelsen registreredes 5 brandgrave fra samme periode. I det 
undersøgte områdes lavereliggende, sydlige halvdel blev registreret spredte fortidsminder. 
 
 
 



     MOE 00253 Bisagervej  

 
 

2

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   Yngre stenalder (neolitikum) 
2800 f.Kr.  Enkeltgravskultur / Mellemneolitikum B.   
3200 f.Kr. Tragtbægerkultur / Mellemneolitikum A.  
3900 f.Kr. Tragtbægerkultur / Tidligneolitikum  
5400 f.Kr. Ertebøllekultur Ældre stenalder (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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Undersøgelsens forhistorie 
Baggrunden for forundersøgelsen var Randers Kommunes planer om en større boligudstykning 
øst for Spentrup jf. lokalplan nr. 535. Forundersøgelsen blev gennemført på kommunens 
foranledning forud for byggemodningen. Indledningsvist skulle der kun være tale om en 
forundersøgelse af udstykningens første etape på ca. 3 ha, men kommunen bad kort efter om, at 
få forundersøgelsen udvidet til hele det samlede område på ca. 8 ha.  

Museum Østjylland (MOE) har, i skikkelse af det tidlige Kulturhistoriske Museum 
Randers (KHM), ved flere lejligheder foretaget arkæologiske undersøgelser i og omkring Spentrup 
og i særdeleshed i den østlige del af byen. Det har stort set udelukkende drejet sig om 
bopladsspor fra jernalderen samt spredte grave fra samme periode, se figur 2 (140608 sb. 51, 54, 
57, 58 og 59). Af særlig relevans for denne forundersøgelse er undersøgelserne KHM 1849 og 
KHM 2620 (140608 sb. 54 og 58). KHM 1849 er foretaget af to omgange i henholdsvis 2002 og 
2005. Ved KHM 1849 undersøgelsen i 2002 (markeret med rødt på figur 1) blev der fundet 
bopladsspor i form af gruber og dele af et langhus fra førrromersk jernalder (500 f.Kr. – år 0). 
Undersøgelsen omfattede også traceet til Birke Allé, og her blev der i vejens sydlige ende fundet 
spredte bopladsspor i form af gruber og grubehuse fra yngre jernalder. Ved KHM 1849 
undersøgelsen i 2005 (markeret med blåt på figur 1) blev der registreret bopladsspor i form af 
gruber og et enkelt langhus fra førrromersk jernalder. Ydermere blev der fundet tre jordfæstegrave 
og tre brandgrave fra ældre romersk jernalder. Ved KHM 2620 undersøgelsen i 2008 (markeret 
med gult på figur 1) blev der fundet spredte bopladsspor i form af gruber fra førromersk jernalder.  
 

 
Figur 1. Kortet viser Spentrup og de forskellige undersøgelser foretager i og omkring Birke Allé.  

 

Ud over de mange forskellige fortidsminder fra jernalderen er tilstedeværelsen af gravhøjen 
Høgshøj samt to ikke fredede gravhøje ligeledes et tydeligt tegn på, at området har været beboet i 
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oldtiden (140602 sb. 30, 31 og 36). Sammenholdt betyder alle disse forskellige faktorer, at der i 
forbindelsen med byggemodningen med stor sandsynlighed vil kunne påtræffes lignende fund i 
hele det pågældende område. På denne baggrund ønskede Museum Østjylland at gennemføre en 
forundersøgelse af det berørte areal inden anlægsarbejdet iværksattes 
 
Forundersøgelsen blev iværksat på baggrund af museumslovens kap. 8 § 23-27, der omhandler 
samarbejde i planlægningsfasen mellem museet, planmyndighederne og bygherren.  
 

 
Figur 2. Kortet viser de allerede registrerede fortidsminder øst for Spentrup. Det aktuelle område er markeret 

med en gul stjerne. Tallene angiver sognebeskrivelsesnumrene. 

 
 

Administrative data 
Bygherre er Randers Kommune og kontaktpersonen her Kjeld Kristensen. Kontaktperson ved 
Kulturstyrelsen er Anne Nørgård Jørgensen. Budgettet for forundersøgelsen af etape 1 lød på 
122.613,75 kr. inkl. moms og for etape 2 lød det på 179.468,75 kr. inkl. moms. Budgettet for etape 
1 fremsendtes til Kulturstyrelsen den 15. marts og godkendtes af samme den 2. april og af 
bygherren den 10. april. I forbindelse med godkendelsen af budgettet til etape 1 bad bygherren 
også om et budget til etape 2. Budgettet for etape 2 fremsendtes til Kulturstyrelsen den 15. april og 
godkendtes den 16. april af både Kulturstyrelsen og bygherren. Ifølge museumslovens § 26 stk. 2 
finansieres forundersøgelsen af bygherre.  

Udgravningsansvarlig er Museum Østjylland med museumsinspektør Benita 
Clemmensen som sagsansvarlig. Daglig udgravningsleder og ansvarlig for udarbejdelsen af denne 
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rapport er arkæolog Thomas Guntzelnick Poulsen. Arkæolog Lotte Bach Christensen og Thomas 
Booker Nielsen deltog også hver et par dage af forundersøgelsen. Forundersøgelsen blev 
påbegyndt onsdag den 24. april 2013. Udlægning af søgegrøfter afsluttedes mandag den 6. maj 
2013, og herefter blev der registreret i søgegrøfterne indtil og med den 16. maj. Hele arealet var 
reetableret den 17. maj 2013.  

Udgravningens resultater gav indledningsvist ikke grund til ændringer i bygherrens 
planer, idet undersøgelsen af etape 1 ikke gav anledning til yderligere arkæologiske 
undersøgelser. Etape 2 ønskes først byggemodnet senere, så her er det endnu uvist, hvilke 
konsekvenser de registrerede fortidsminder vil få for de planlagte udstykninger.  
 
Adresse 
 

Hjemmeside Tlf. 

Museum Østjylland  
Stemannsgade 2, 8900 Randers 

www.museumoj.dk 87122600

Kultursstyrelsen 
H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V 

www.kulturarv.dk 33745100

William Laursen Entreprenørforretning A/S 
Industrubakken 11, 8857 Langå 

www.wl@williamlaursen.dk 86467337

 
Originaldokumentation m.m. opbevares i Museum Østjyllands (MOE) arkiv samt på museets server 
under sagsnummer MOE00253. Elektroniske dokumenter som mails og 
forundersøgelsesrapporten findes ligeledes i sagen på museets server. Oldsager m.v. opbevares i 
museets magasin. Alle data fra udgravningen er indtastet i MUD (Museernes Udgravningsdata). 
 
 

Øvrige data 
Afrømning af muldlaget blev foretaget med en gravemaskine på bælter med en 200 cm bred skovl 
fra William Laursen Entreprenørforretning A/S. Maskinfører var Lars Pedersen. Vejret var under 
hele forundersøgelsen godt med et par endog meget varme dage i begyndelsen af maj. Da 
årstiden ikke giver lav sol i arbejdstimerne, var sigtbarheden under hele undersøgelsen god.  
I forbindelse med forundersøgelsen blev markerne imellem søgegrøfterne gået over med 
metaldetektor af lokale amatørarkæologer. Til dette arbejde er brugt cirka 10 timer.  
 
 

Topografi, terræn og undergrund 
Den undersøgte mark består af et mod syd jævnt skrånende terræn med et samlet fald på 8-9 m. 
over ca. 500 m. De enkelte fald i terræn sker ved tre mindre bakkekamme eller knæk i terrænet, 
hvorved terrænet fald ca. 2 m. I dag fremstår landskabet tørt, men at dømme ud fra undergrunden 
har der forud for forrige og sidste århundredes dræninger været tale om et betydeligt mere fugtigt 
område. Navnlig på den nederste tredjedel blev der registreret store områder med vådbundsfyld. 
Her fandtes også flere moderne dræn. I disse områder var muldlaget meget tykt, helt op til 80 cm.. 
På den lidt højere liggende mellemste tredjedel var der også større områder med 
vådbundslignende fyld. Her var undergrunden dog ikke så kraftigt som mod syd, ligesom man kun 
har fundet det nødvendigt med enkelte dræn. På den øvre tredjedel var der ingen spor i 
undergrunden efter vådbund, og det var også i netop dette område, faktisk visse steder helt ud til 
kanten af vådbunden, at bopladssporene var placeret. De fem brandgrave samt enkelte spredte 
grube blev derimod fundet på den mellemste tredjedel på en tør tunge, der strakte sig ud imellem 
vådområderne.   
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Figur 3: Topografisk kort over det undersøgte areal. De overfor omtalte tre terrænfald ses også her som 

højdekurver. Området med bopladsspor er markeret med en grøn cirkel (bemærk at det lidt ældre kort ikke 
har Birkealle og de nybyggede boligkvarterer med). 

 

 
Figur 4: Foto taget fra Høgshøj ned over der undersøgte område. Man aner tydeligt det første terrænfald. 

 
Man må sige at valget af placeringen for denne oldtidsbebyggelse er meget klassisk. Det let, 
nedadskrånende, sydvendte terræn, nær ved en ældre gravhøj og med let adgang til våde 



     MOE 00253 Bisagervej  

 
 

7

engområder er det man oftest ser. Beboerne har boet tørt med adgang til flere forskellige biotoper i 
form af god landbrugsjord og engarealer til græsning af dyrene.  

Undergrunden i området bestod primært af brungult sand med en varierende 
mængde iblandet ler. Den var pletvis og ofte i forbindelse med terrænfaldene meget gruset med 
helt op til 15 cm store sten. Pletvis kunne undergrunden være rent ler, men altid kun i mindre 
plamager. 
 
 

Målesystem 
Feltgrænserne og alle anlæg er opmålt ved brug af GPS i system DK-UTM 32N/ETRS89 af 
arkæolog Thomas Guntzelnick Poulsen fra Museum Østjylland. Alle data fra opmålingen ligger 
under sagsnummer MOE00253 på Museum Østjyllands server.  
 
 

Udgravningsmetode 
Det samlede undersøgte areal var ca. 8 hektar. Der blev udlagt 12 nord-syd orienterede 
søgegrøfter på mellem 500 m og 400 m længde. Når større anlæg dukkede om i kanten af 
søgegrøfterne, blev disse udvidet således, at anlæggets overordnede udformning kunne erkendes. 
Anlæggene blev dog ikke nødvendigvis altid totalt afdækket. I den nordlige ende af grøft 9 fra vest 
blev der lavet en større udvidelse omkring en grøft, der ved udvidelsen viste sig at være væggen i 
et hus.  
 Mulden blev afrømmet med en gravemaskine med en 2 m. bred skovl. Anlæg blev 
ridser ind og markeret med gule træpinde. Da vådområderne skønnedes at have spillet en stor 
rolle for stedets topografiske forhold blev disse også ridset ind og indmålt.  
 Alle grøfter er efter muldafrømningens afslutning gået igennem og udvalgte anlæg er 
undersøgt. Niveauet af denne undersøgelse afhang i høj grad af omstændighederne. Overordnet 
set har undersøgelsens formål dog primært drejet sig om, at vurdere om anlæggene var 
menneskeskabte eller naturlige farvninger af undergrunden. Kunne denne erkendelse opnås 
gennem en overfladeundersøgelse, er der ikke blevet foretaget yderligere undersøgelser. I 
områderne med mange bopladsspor er kun udvalgte stolpehuller blevet undersøgt for at bedømme 
bevaringsgraden. Ellers er disse områder blevet vurderet som en samlet enhed. De anlæg, der er 
blevet undersøgt i profil, er ikke blevet dokumenteret yderligere. Der er ikke tegnet og kun i 
begrænset omfang fotodokumenteret. Der er hjemtaget enkelte meget karakteristiske randskår til 
hjælp til dateringen.   

Den eneste afvigelse fra den ovenfor beskrevne procedure har været i forbindelse 
med de 5 registrerede brandgrave. Disse er alle taget op og registreret på museet, da deres 
bevaringsgrad ikke tillod en ny afdækning i forbindelse med en senere eventuel udgravning.  

Fyldskifter og anlæg har kun fået et A-nr. hvis der er hjemtaget fund fra dem. 
Genstande har fået et x-nr. Genstandsmaterialet fra de enkelte anlæg inddeles efter type, f.eks. 
rand- eller bundskår, der alle får det samme x-nr. Stammer en koncentration af skår med al 
sandsynlighed fra det samme lerkar, får alle fragmenterne det samme x-nr. Alle billeder er digitale, 
og de gives fortløbende nr. fra MOE0253-DP-0001.  
 
 

Undersøgelsens resultater 
Der blev ved forundersøgelsen registreret bopladsspor i form af huse, gruber og stolpehuller fra 
førromersk (500 f.Kr.- 0)- og ældre romersk jernalder (0 – 200 e.Kr.) på det undersøgte områdes 
nordlige del. Cirka 120 m. sydvest for bopladssporene blev fundet fem brandgrave fra ældre 
romersk jernalder.   
 De ældste bopladsspor fra førromersk jernalder fremstår som spredte gruber samt en 
lille håndfuld stolpehuller i de tre vestligste søgegrøfters nordlige ende. Dateringen baseres på 
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keramik skår fundet i den ene af de større gruber. Bopladssporene skal ses i sammenhæng med 
resultaterne fra undersøgelserne i 2002 og 2005 (KHM 1849), hvor der blev fundet huse og gruber 
fra samme periode. At dømme ud fra den nuværende forundersøgelses resultater er der tale om 
bopladsens udkant muligvis med resterne fra et enkelt hus i den første grøft. Med denne 
undersøgelse er det således muligt at afgrænse bopladsens østlige udstrækning. Ved 
udgravningerne i 2002 og 2005 blev den sydlige afgrænsning fastslået, og med stor sandsynlighed 
også den vestlige, om end det ikke umiddelbart er muligt at fastlægge placeringen af de analoge 
tegninger fra disse udgravninger uden at et større udredningsarbejde sættes i gang. Bopladsens 
nordlige udbredelse er endnu ikke helt afgrænset, men der er kun tale om et mindre område 
nordvest for MOE00253 området, der ikke er blevet arkæologisk undersøgt, og der kan således 
ikke være tale om en større del af bopladsen. Alt tyder altså på, at der er tale om en mindre 
boplads med 3-4 huse omgivet af gruber og grubekomplekser fra perioden nogle hundrede år før 
Kristi fødsel. 
 Lokalitetens anden boplads stammer fra ældre romersk jernalder og består af en 
kraftig koncentration af stolpehuller, gruber og større fyldskifter. Det var muligt i forundersøgelsen 
at udskille otte huse, herunder et der blev næste fuldstændigt afrømmet. Huset blev fundet i den 9. 
grøft fra vest og bestod af en kraftig væggrøft, der dog i vest kun var fragmentarisk bevaret. De 
tagbærende stolper var placeret tæt ved væggrøften. Den nordvestligste tagbærende stolpe (A10) 
var funderet på en kraftig flad sten. Midt i husets nordlige halvdel blev fundet et ildsted (A3) 
bestående af sten op til 25 cm i diameter pakket i et lag af rødbrændt ler. Ildstedet lå helt oppe i 
pløjelaget. Husets sydlige halvdel bestod af et større fyldskifte fyldt med sten op til 40 cm i 
diameter. Stenene lå tæt pakket og stammer formodentlig fra en brolægning, muligvis både inden- 
og udenfor huset. Huset var orienteret nord-syd. Det var 6,5 m. bredt og 13,5 m. langt. Keramik 
fundet i husets anlæg daterer det til ældre romersk jernalder.  
 

 
Figur 5: TV det afrømmede hus. Væggrøft og tagbærende stolper er markeret med grønt, ildstedet med 

orange og fyldskiftet med de mange sten med brunt. TH stolpehul (A10) med funderingssten. 
 
De resterende 7 huse blev erkendt som tagbærende stolpesæt i søgegrøfterne. Ved nogle var dele 
af vægforløbet endnu bevaret, og ved ét var det også muligt at udskille et indgangsparti bestående 
af en ca. 1 m bred åbning i vægforløbet med forstærkning af væggen på begge sider. På 
bopladsområdet fra ældre romersk jernalder blev der også fundet flere større fladedækkende 
fyldskifter med store mængder kulturspor i form af keramik, trækulsnister og ildskørnede sten. Det 
kan ikke afvises at disse fyldskifter dækker over yderligere bygninger, da forundersøgelsen 
allerede har vist, at bevaringsgraden for bopladsen er forholdsvis høj, og derfor også vil kunne 
tillade, at kulturlaget er bevaret. Mindst to af de erkendte hus lå over i hinanden, og det må således 
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formodes, at der er tale om en boplads i flere faser. Bopladsen strækker sig tydeligvis videre op 
mod Høgshøj – der har en 100 meter beskyttelseszone, og dens østlige udstrækning kunne heller 
ikke erkendes. Mod syd er bopladsen afgrænset af vådområderne. Bopladsen er med stor 
sandsynlighed en afløser for den ældre førromerske mod vest, og den skal med lige så stor 
sandsynlighed ses i sammenhæng med gravpladsen mod syd. Placeringen på det tørre, sydvendte 
plateau, tæt ved en ældre gravhøj og med let adgang til våde engarealer mod syd er meget typisk 
for oldtidsbebyggelser. 
 De fem erkendte brandgrave bestod af tre urnegrave og to brandgruber, hvor de 
brændte ben ikke var placeret i nogen erkendelig beholder. De tre urne var nedsat i meget små 
nedgravninger, der kun lige har kunnet rumme urnen, og det må således formodes, at alt hvad der 
er kommet med i graven har kunnet indeholdes i urnen. Urnerne var kun bevaret i 8-10 cm’s højde. 
I den ene blev fundet resterne af en lille jernkniv, men ellers bestod indholdet udelukkende af 
brændte ben. Den ene brandgrube var kun bevaret som en meget lille trækulholdig mørk plet med 
en lille smule brændte ben i. Den anden derimod var betydelig bedre bevaret og bestod af to 
nedgravninger, hvor den dødes brændte ben var lagt i den ene nedgravning, mens gravgaverne i 
form af ituslået keramik, en lille jernkniv samt en uidentificeret jerngenstand var lagt i en anden 
nedgravning. Det var muligt med sikkerhed at udskille syv kar ud fra randskårene fundet i gruben, 
men der var omkring 20 mindre randskår, som ikke med sikkerhed kan henføres til det ene eller 
det andet kan, og derfor godt kan repræsentere yderligere kar. Det ene af de syv kar var meget 
kraftigt varmepåvirket, og keramikken var helt sintret og porøs. De andre kar derimod bar ikke 
præg af at have været varmepåvirket. Ved alle fem grave var de brændte ben meget nedbrudte og 
kraftigt påvirkede af ligbålet, og det var ikke muligt umiddelbart at udlede noget fra dem om køn 
eller alder på de døde. To af brandgravene indeholdt ikke daterbart keramik, men de resterende 
tre kunne alle dateres til ældre romersk jernalder. De fem grave er fundet umiddelbart øst for 
udgravningen KHM 1849 fra 2005, hvor der blev fundet 3 jordfæste- og 3 brandgrave ligeledes fra 
ældre romersk jernalder. Der er tydeligvis tale om en samlet gravplads, hvis endelige udstrækning 
nu ville kunne erkendes. Med fem grave alene fra forundersøgelsen og yderligere seks på den 
forrige gravning fra 2005 er der således lagt op til, at der kan være tale om en gravplads af ganske 
anseelig størrelse. Som nævnt ovenfor må gravpladsen være tilknyttet bopladsen fra samme 
periode. 
 

 
Figur 6: Brandgrube A5 bestående af to nedgravninger. Til højre (vest) den med de brændte ben og til 

venstre (øst) den med gravgaverne.  
 
Som nævnt ovenfor befinder de to bopladsområder sig på et jævnt plateau ovenfor et område, der 
ellers er præget af vådbund. Gravpladsens derimod befinder helt nede på kanten til vådområdet, 
og to af gravene ligger endda lidt syd for et af vådområdets lavninger. Vådområderne samler sig i 
to klynger, på hver side af en højdekurve (se figur 7). Området omkring højdekurven er mere 
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skrånende, hvorfor der ikke er fundet spor af vådbund. Her var undergrunden kraftigt gruset med 
forholdsvis store sten. Ud over lidt spredte anlægsspor er hele området i og omkring 
vådområderne fundtomt, og man må formode, at datidens beboere har fundet det for fugtigt til at 
kunne anvendes til permanent beboelse. Bopladsernes placering tæt ved fugtige områder er 
velvalgt og meget klassisk, da det har placeret stedets beboere imellem to biotoper i form af jord til 
afgrøder omkring bebyggelsen og engområder til græsning umiddelbart syd for denne. Placeringen 
af gravpladsen meget tæt ved og delvist på den anden side af det ene vådområde er også 
velkendt, idet man ofte har tillagt vand stor betydning i forbindelse med rituelle aktiviteter og som 
adskillelse imellem denne verden og den åndelige.  
 
 
 

 
Figur 7: Topografisk kort over det undersøgte areal. Vådområderne er markeret med lyseblåt, bopladsen fra 

ældre romersk jernalder med lilla, gravpladsen med gult og bopladsen fra førromerks jernalder med grønt 
(bemærk at det lidt ældre kort ikke har Birkealle og de nybyggede boligkvarterer med). 

 
 

Sammenfatning 
Der er ved forundersøgelsen fundet spor af to bebyggelser fra henholdsvis førromersk jernalder 
(500 f.Kr.-0) og ældre romersk jernalder (0 – 200 e.Kr.). Bopladsen fra førromersk jernalder udgør 
den østlige afgrænsning af den boplads, der i 2002 og 2005 blev undersøgt af museet (KHM 
1849). Bopladsen fra ældre romersk jernalder er ny i forhold til denne lokalitet, og indtil videre er 
mindst otte huse med tilknytning til den blevet erkendt. Syd for bopladserne er fundet 5 brandgrave 
der har tilknytning til bopladsen fra ældre romersk jernalder. Disse grave skal ses i sammenhæng 
med de seks samtidige grave, der blev undersøgt i 2005 (KHM 1849). Tilsammen udgør de 
allerede på nuværende tidspunkt en ganske anseelig gravplads med i alt 11 grave.  
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Fremtidigt arbejde  
På baggrund af resultaterne fra forundersøgelsen kan museet frigive de sydlige områder af det 
forundersøgte areal, svarende til del 1 af boligudstykningen, til videre byggemodning. Den nordlige 
del af det forundersøgte areal, svarende til del 2 af boligudstykningen, kan derimod ikke på 
nuværende tidspunkt frigives til videre byggemodning. Her vil en egentlig arkæologisk 
undersøgelse af dele af området være nødvendig. Det drejer sig om bopladsområderne i den 
nordlige del af del 2 boligudstykningen samt gravpladsen i den sydvestlige del af del 2 
boligudstykningen.  

Museets ønske om at foretage en egentlig arkæologisk undersøgelse af disse 
områder baseres på flere faktorer. For det første er der for både gravplads og den ældre 
bopladsplads mulighed for at totalundersøge lokaliteterne, når resultaterne fra de tidligere 
undersøgelser tages med. Oftest får museet kun mulighed for delvist at undersøge en lokalitet, 
men her vil der, ved at sammenkører resultaterne fra tre undersøgelser, være mulighed for at 
afdække hele gravpladsen fra ældre romersk jernalder samt bopladsen fra førromersk jernalder. 
For det andet er det yderst sjældent, at museet har mulighed for, at lave en sammenhængende 
undersøgelse af en boplads med tilhørende gravplads. Dette faktum alene gør lokaliteten yderst 
spændende. Særligt set i lyset af, at gravpladsen vil kunne blive fuldt afdækket. For det tredje 
virker bopladsen fra ældre romersk jernalder yders velbevaret, idet der både er registret 
velbevarede ildsteder samt formodede kulturlag. Begge dele elementer, der kun sjældent er 
bevaret til i dag. 
 
Det er således museets konklusion, at der er tale om fortidsminder, som skønnes at være af en så 
væsentlig kulturhistorisk værdi, at der forud for videre anlægsarbejde på dele af området bør 
foretages en arkæologisk udgravning. Undersøgelsen ønskes fordelt på to udvalgt områder 
svarende til de to bopladser i den nordlige del af del 2 af boligudstykningen med et udgravningsfelt 
på 17.000 m² og gravpladsen i den sydvestlige del af del 2 boligudstykningen med et 
udgravningsfelt på 8.000 m².  
 

 
Figur 8: Luftfoto af det undersøgte areal med markering af de områder, der på baggrund af forundersøgelsen 

skal arkæologisk undersøges.   
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