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Indledning 
Museum Østjylland foretog i efteråret 2015 en arkæologisk undersøgelse på markerne øst for 
Dronningborg ved Gl. Gimmingvej. Undersøgelsen skete forud for byggemodning af boliggrunde. 
Den arkæologiske undersøgelse dækkede et areal på 6.800 m² af det af byggemodning berørte 
areal på ca. 130.000 m². Ved undersøgelsen registreredes en boplads fra bronzealderen (1700-
500 f. Kr.) samt enkelte bygninger fra middelalderen. Bronzealderbopladsen bestod af 7 langhuse, 
der lå spredt udover de fem felter. Der blev fundet flere kogestensgruber i forbindelse med husene. 
To formodede grave fundet under forundersøgelsen viste sig ikke at være grave ligesom er bredt 
1-skibet hus ikke kunne genfindes. Dateringen af de arkæologiske bebyggelsesspor baseres på 
typologiske træk ved de registrerede langhuse og keramikken fundet i og omkring dem samt 
naturvidenskabelige dateringsmetoder i form af kulstof-14 datering med accelerator-metoden 
(AMS).   
   
Bygherren var EB Holding Randers ApS, Kongelysdalen 14, 8930 Randers NØ, kontaktperson Erik 
Bo Andersen. Kontaktperson ved Kulturstyrelsen var Susanne Klingenberg. Ifølge museumsloven 
§ 27, stk. 4 finansieredes undersøgelsen af lokaliteten af bygherren. Budgettet for undersøgelsen 
blev delt i to, efter ønske fra bygherre. Budgetterne lød på henholdsvis 701.889,78 kr. og 
263.540,83 kr. Begge budgetter godkendtes af Kulturstyrelsen den 14. maj. 2014 og af bygherre 
den 12. august 2015. Resultaterne fra begge budgetters undersøgelser er inkluderet i denne 
rapport. Regningerne på undersøgelserne af de to feltkomplekser blev hhv. 160.726,13 kr. og 
141.244,40 kr. incl. moms. 

Ansvarlig for forundersøgelsen var Museum Østjylland, Stemannsgade 2, 8900 Randers C, med 
museumsinspektør Ernst Stidsing som ansvarlig leder. Daglig leder og beretningsansvarlig var 
museumsinspektør Thomas Guntzelnick Poulsen. Yderligere deltagere i udgravningen var 
arkæologistuderende Lars Ole Hasager Kirk og arkæolog Liv Stidsing.  

For muldafrømningen stod William Laursen Entreprenørforretning A/S. For tildækning stod 
Entreprenørfirmaet Erik Pedersen A/S. Muldafrømningen blev foretaget mellem mandag den 7. og 
torsdag den 10. september. Udgravningen startede mandag den 7. september og afsluttedes 
torsdag den 8. oktober. Ud over opdelingen af udgravning i to budgetter blev der ikke indgået 
særlige aftaler med bygherre. Tidsfristerne for udgravningen blev overholdt.  

 
Muldafrømningen blev foretaget med en gravemaskine på bælter med 2 m. bred rabatskovl. 
Undergrunden var under muldafrømningen meget hård og tør. Samtidig betød den skarpe lave sol 
om morgenen, at det var yderligere svært at se noget i overfladen. For at kunne orientere sig i 
feltet var det nødvendigt at sætte anlæggene fundet under forundersøgelsen af med GPS. Ikke 
desto mindre viste det sig flere steder svært, for ikke at sige umuligt, at genfinde anlæggene fra 
forundersøgelsen. Til gengæld var der flere steder i feltet kraftige hjulspor fra en rendegraver ned i 
undergrunden. Disse må stamme fra tildækningen fra forundersøgelsen. Ligeledes var der mange 
plov- og grubningsspor (se fig. 1). Det er museets vurdering, at tildækningen og senere dyrkning 
har slidt meget på anlæggene, der i forvejen ikke var alt for velbevarede.  
   I løbet af udgravningen regnede det og gjorde undergrunden lettere at arbejde med. Dette gjorde 
det muligt at finde og til dels genfinde flere anlæg. Ikke desto mindre var det flere steder ikke 
muligt at genfinde anlæggene fundet under forundersøgelsen. Dette gjaldt navnlig hus A37, hvor 
det ikke lykkedes at finde et eneste anlæg.   
 

Adresse 
 

Hjemmeside Tlf. 

Museum Østjylland 
Stemannsgade 2, 8900 Randers 

www.museumoj.dk 87122600 

Kulturstyrelsen www.kulturarv.dk 33745100 
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 H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V 

EB Holding Randers ApS 
Kongelysdalen 14, 8930 Randers NØ 

www.randersbygger.dk 20209070 

William Laursen Entreprenørforretning A/S  
Industribakken 11, 8870 Langå 

www.williamlaursen.dk 86467337 

Entreprenørfirmaet Erik Pedersen A/S 
Kirkegade 1, 8950 Ørsted 

www.eep-as.dk 86488004 

 
Originaldokumentation m.m. opbevares i Museum Østjyllands (MOE) arkiv samt på museets server 
under sagsnummer MOE00194. Elektroniske dokumenter som mails, udgravningsberetningen og 
den kulturhistoriske rapport findes ligeledes i sagen på museets server. Oldsager, 
naturvidenskabelige prøver m.v. opbevares i museets magasin. Alle data fra udgravningen er 
indtastet i MUD (Museernes Udgravningsdata). 

 

 
Fig. 1: Hjulspor i undergrunden i felt 2. 
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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   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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Baggrund og begrundelse for udgravningen 
Baggrunden for undersøgelsen var bygherres, EB Holding Randers ApS, planer om at 
byggemodne området til boligudstykning. Museet fik anmodningen om undersøgelsens opstart den 
9. juni 2015. Forud herfor var gået en længere dialog mellem bygherre, Museum Østjylland og 
Kulturstyrelsen omgående udgravningens omfang og budget. 
   Museets forundersøgelse blev foretaget fra den 20. august til den 12. september 2012. Ved 
forundersøgelsen blev der påvist bopladsspor i form af tre huse, der dateredes til bronzealder eller 
ældre jernalder, samt et hus der nok skal henføres til middelalderen og to mulige jordfæstegrave. 
Det var museets vurdering, at anlægskoncentrationerne, og de mere komplekse strukturer, var af 
en sådan karakter at de burde undersøges nærmere. 
 
Forundersøgelsens resultater gav ikke anledning til ændringer i bygherres planer, og en egentlig 
arkæologisk udgravning var derfor nødvendig. 
 

 

Fig. 2. De undersøgte arealer ligger nord for Tjærby, og er afgrænset af Gl. Gimmingvej mod vest.  

Der er i området omkring det undersøgte areal registreret flere forskelligartede fortidsminder. 
Langs med Randers fjord er registreret flere gravhøje, og det pågældende areal ligger meget tæt 
på flere af disse (sb. nr. 21-23). Sb. nr. 21, Hermannshøj, lige vest for det berørte areal blev 
udgravet af museet i 2008. Den var en velbevaret gravhøj med seks gravlæggelser fra 
senneolitikum til yngre bronzealder hvoraf en af gravene indeholdt en bronzedolk og bøjlenål fra 
ældre bronzealder. Derudover blev der registreret bosættelsesspor i form af fire huse fra 
overgangen mellem neolitikum og ældre bronzealder, samt gruber fra ældre bronzealder. Syd for 
arealet har museet gennem en årrække udgravet Tjærby ødekirke og -kirkegård (-19 og -20) mens 
der mod nord bl.a. er registreret bosættelsesspor fra jernalderen (-17 og -27).  
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Fig. 3. Kortet viser de fortidsminder der er registreret omkring det undersøgte areal, som har nummer 31. 

 
 

Landskabet 
De undersøgte områder ligger nord for Tjærby og vest for de nybyggede kvarterer af 
Dronningborg, Tjærbyvang. Områderne nord og øst for de undersøgte området er 
landbrugsarealer. 

Arealet udlagt til byggemodning ligger forholdsvist højt i landskabet med udsigt ud over Randers 
Fjord, og et terræn der falder mod syd. Centralt på arealet ligger de højeste områder med en kote 
på omkring 26 m over DNN. Det er her bopladssporene findes. Denne placering er meget typisk for 
oldtidsbebyggelse, idet man har forsøgt at placere sig på en sydvendt skråning gerne en smule 
trukket ned fra toppen, for at komme lidt i læ. Fra denne placering har man både haft adgang til 
god landbrugsjord og våde engområder til græsning. Fiskeri har sandsynligvis også spillet en stor 
rolle for økonomien med en placering så tæt på fjorden.  
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Fig. 4. Reliefkort over området. Her ses terrænet tydeligt. Udgravningen er markeret med en pil 

 

 
Udgravningens metode 
Siden starten af 1970´erne har det (i Danmark) været normal udgravningsprocedure, at fjerne 
muldlaget på hele udgravningsfeltet med gravemaskine. 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 hullet sidenhen (af 
forskellige årsager) er fyldt op med muld, sten, keramik osv. Stolpehullerne er de eneste spor efter 
de træbyggede konstruktioner, f.eks. huse og hegn, der har udgjort en forhistorisk bebyggelse. 
Affaldsgruber og ildsteder er spor efter nogle af de aktiviteter der har udgjort dagliglivet for 
bopladsens eller landsbyens beboere.  
 
Muldafrømningen bliver overvåget af en arkæolog, der med skovl renser fladen for de sidste 
muldrester, ridser alle anlæggene ind og markerer dem med en træpind.  
 
Alle anlæggene samt feltgrænserne opmåles med GPS, i system DK-UTM 32N/ETRS89, hvorefter 
der kan printes oversigtstegninger osv. ud ved hjælp af et computerprogram. Tegningerne 
gennemgås og der lægges en strategi for, hvilke anlæg der skal undersøges og i hvilken 
rækkefølge arbejdet skal gøres.  
 
For at kunne måle anlæggenes dybde, registrere farven og sammensætning af den mørke 
kulturjord samt indsamle de oldsager, der evt. findes i dem bortgraves den ene halvdel af 
anlægget, så den resterende del fremstår i profil. Profilet tegnes og evt. fotograferet og ud fra de 
forskellige registrerede data tolkes de samlede resultater fra udgravningen.   
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Fig. 5. Eksempel på et anlæg hvor den ene halvdel er gravet væk, så profilen fremstår tydeligt mod den gule 

undergrundsler. Her er der tale om en jordovn også kaldet en kogestensgrube. 

 
I forbindelse med undersøgelsen af anlæggene kan der også udtages jordprøver til forskellige 
analyse former. Oftest leder man efter forkullet materiale som korn eller træ, men der kan også 
tages prøver til pollenanalyse, hvorved den omkringliggende vegetation i samtiden kan 
dokumenteres. 
 
 

Udgravningens resultater 
Der blev ved den arkæologiske undersøgelse afdækket i alt 6.800 m² og undersøgt og registreret i 
alt 171 arkæologiske anlæg herunder 8 huse fra forskelligere perioder.  
 
Forundersøgelsen havde antydet, at der var både grave og huse fra forskellige perioder på 
lokaliteten. Flere af disse var dog svære en tolke entydigt, og et af hovedformålene med 
undersøgelsen var derfor også at få et bedre overblik over de enkelte anlæg samt deres relation til 
de mange andre registrerede fortidsminder i området.  
   Undersøgelsens endelig resultat gav i høj grad svar på de fra begyndelsen stillede spørgsmål, 
idet den afdækkede en større/intensivt anvendt bebyggelse fra bronzealder samt mere spredte 
bopladsspor fra middelalderen. Disse bebyggelsesspor falder fint i tråd med områdets i forvejen 
kendte fortidsminder, og er i høj grad med til at give en bedre forståelse af bebyggelseshistorien. 
Til gengæld viste de formodede grave sig ikke at være grave ligesom det formodede 
middelalderhus ikke kunne genfindes. 
 
Med undtagelse af to af husene fundet i henholdsvis det vestligste og det nordligste felt, er alle de 
undersøgte huse fra bronzealderen eller slutningen af bronzealderen og begyndelsen af 
jernalderen. Ud over de i alt otte undersøgte huse er der kun erkendt og undersøgte ganske få 
andre anlæg på lokaliteten. Drejer sig om kogestensgruber fundet omkring husene samt to mindre 
vådområdet fundet ved Felt 1. På pladser fra denne periode vil man ofte finde store 
materialetagningsgruber umiddelbart op til bygningerne. Oftest er det faktisk det eneste man finder 
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fra periodens bopladser, da sporene fra husene i mange tilfælde ikke er bevaret. Det er derfor 
bemærkelsesværdigt, at der ikke er fundet spor af sådanne gruber ved undersøgelsen. 
Undergrunden er i hvert fald velegnet til både keramikfremstilling og lerklining, hvilket er noget man 
har haft brug for på datidens bopladser, så man burde forvente at finde dem. 
 

 
Fig. 6. Oversigt over udgravningens felter og registrerede anlæg. De registrerede huses formodede 

grundplan er markeret med sort for ældre bronzealder, grøn for yngre bronzealder og gul for middelalder. 

 
Undersøgelsens resultater må altså siges for langt den overvejende grad at koncentrere sig 
omkring bopladsspor i form af langhuse fra bronzealderen eller slutningen af bronzealderen og 
begyndelsen af jernalderen. Husene placerer sig i to grupper, der fint stemmer overens med deres 
datering. Den nordligste omkring Felt 1 består af mindre langhuse på 10-11 m. fra slutningen af 
bronzealderen og begyndelsen af jernalderen. Husene ligger tæt sammen, på et plant område. Her 
ligger også et hus fra ældre bronzealder. Omtrent 100 m. mod syd, på en mindre bakkekam, ligger 
to længere huse på 15-16 m. fra midten af bronzealderen.  
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Fig. 7: Principtegning af et treskibet langhus fra oldtiden. Eksemplet er af en type der er noget længere end 

dem fundet ved denne undersøgelse. 

 
Husene er primært de såkaldt treskibede langhuse. Det vil sige, at man inde i huset har haft to 
rækker kraftige stolper, der har båret tagets vægt. Væggene har været at en meget lettere 
konstruktion og har kun skullet udfylde hullet mellem taget og jorden. Af samme årsag er det i langt 
overvejende grad også kun sporene efter de tagbærende stolper, der er bevaret i dag, hvilket også 
var tilfældet ved denne udgravning. Det ældste hus fra ældre bronzealder er dog et såkaldt 
midtsulehus, hvor én række kraftige stolper placeret under tagryggen har båret tagets vægt. 
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Fig. 8: Principtegning af et midtsule i perspektiv og tværsnit. 

 

 
Figur 9: De undersøgt langhuse fra bronzealder eller begyndelse af jernalder på et reliefkort. Nordligst ses 
de fire mindre hus på omkring 10-11 m. længde. Sydligst ses de lange huse på 15-16 m. længe. Huset fra 

ældre bronzealder er markeret med mørkegrønt. De to vådområder er markeret med blå. 

Ud fra den generelle viden om periodens beboelsesmønster, må der være tale om huse som 
afløser hinanden.  Landsbyen, som vi kender den i dag, lå endnu et par hundrede år ude i 
fremtiden. I stedet boede de enkelte familier på gårde hver for sig. Typisk vil man over tid flytte sit 
langhus, når det var slidt ned og jorden omkring det udpint. Ud fra eksperimentalarkæologi har 
man erfaret, at et langhus med jordgravede stolper kan holde 30-50 år, hvilket så nogenlunde 
svarer til en generation. De registrerede langhuse repræsenterer således flere generationer 
bronzealderbønders boliger. Ensartetheden i både husdimensioner og placeringen så nær ved 
hinanden tyder på, at der er tale om langhuse som umiddelbart følger hinanden. I hvert fald hvad 
angår de to grupperinger af huse. Det to-skibede langhus, midtsulehuset, er betydelig ældre, og 
vidner mere om en overordnet bebyggelseskontinuitet end en direkte uafbrudt bebyggelse. 
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Figur 10: De to grupperinger af huse samt markering af områdets gravhøje med røde pile. Hermannshøj er 

den længst mod vest. 

 

Bebyggelseskontinuiteten afspejler sig også i en række gravhøje der løber i øst-vestlig retning. 
Den ene af disse (KHM 2647 Hermannshøj) blev i 2008 undersøgt af Kulturhistorisk Museum 
Randers og viste sig at indeholde i alt 6 grave, der strækker sig i tid fra senneolitikum til yngre 
bronzealder.  
   Hvad angår de få middelalderlige bebyggelsesspor, der blev fundet ved undersøgelsen, så 
lægger de sig fint op ad museets tidligere undersøgelser af ødekirken fra Tjærby lokaliseret godt 
500 m. mod syd. Disse undersøgelser har udelukkende koncentreret sig omkring kirken og 
kirkegården, og det er derfor vigtigt af få registeret disse spor af den agrare bebyggelse tilknyttet 
kirken. Kirketomten ligger umiddelbart vest for den eksisterende Tjærby landsby, og formodningen 
har altid været at middelalderlige bebyggelsesspor også skulle findes i denne retning. Det har nu 
vist sig, at landsbyer har haft en lagt større udstrækning. Ikke nødvendigvis intensivt bebygget på 
hel området, men i hvert fald med gårde 500 nord for kirken.  
 
Placeringen af både bronzealderbopladsen og den middelalderlige bebyggelse er topografisk set 
velegnet, idet beboerne har haft adgang til god landbrugsjord mod nord og engdrag til græsning 
mod syd. Økonomien har yderligere kunnet suppleres med fiskeri på Gudenåen.  
 
Det er ikke muligt med sikkerhed at sige, om lokaliteten er totaludgravet. Alene det meget spredte 
bebyggelsesmønster, der karakteriserer bronzealderen, gør det svært at komme med sådan en 
vurdering. At dømme ud fra topografien kan bronzealderbebyggelsen være fortsat både mod 
sydvest og nord. Vurderet ud fra antallet af registrerede gårdsenheder sammenholdt med vores 
viden om periodens bebyggelsesmønster synes i hvert fald hovedparten, hvis ikke det hele, af 
bebyggelsen dog at være blevet registreret. Den middelalderlige bebyggelse er langt fra totalt 
undersøgt. 
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Undersøgelsens perspektiver – regionalt og nationalt 
Museets indledende formål med undersøgelsen var at udrede de fortidsminder, der lå i byggefeltet. 
Dateringerne tydede på, at der kunne være en sammenhæng til de allerede registrerede, men 
fragmenterede, fortidsminder i nærområdet. Byggefeltets størrelse gav en vis forhåbning om, at det 
ville være muligt at få et helhedsbillede af områdets fortidsminder, og koncentrationen af fund fra 
forundersøgelsen tydede på, at det var muligt at finde en del.  
   På trods af fortidsmindernes generelt meget dårlige bevaringsstand er det ved undersøgelsen 
lykkedes at give et mere eller mindre komplet billede af en boplads fra bronzealderen. Der er ikke 
tale om en fuldstændig ubrudt bebyggelseskontinuitet og navnlig fra det ældre to-skibede huse til 
de lange huse fra midten af bronzealderen er der et spring på 600-800 år. Periodevis er der dog 
tale om meget direkte kontinuitet, idet to eller flere huse afløser hinanden i umiddelbar rækkefølge. 
Dette er en kontinuitet, der også kunne ses igennem den intensive udnyttelse af gravhøjene ved 
undersøgelsen i 2008 af Hermanshøj. Her var der begravelser spændende over perioden fra 
slutningen af bondestenalderen til slutningen af bronzealder. Altså stort set den samme periode 
som bopladssporene fra undersøgelsen. Undersøgelsen har således suppleret og udvidet vores 
viden om Dronningborgs bronzealderbefolkning. Selvom vi har et ganske godt generelt billede af 
periodens bebyggelsesmønster kan der være store regionale forskelle. Det er derfor altid vigtigt at 
lægge flere brikker til det puslespil, der udgør vores viden om livet i bronzealderens Danmark.  
   Hvad angår de middelalderlige bebyggelsesspor er der endnu ikke fundet meget af den agrare 
bebyggelse, der knytter sig til Tjærby ødekirke. Dette er til gengæld et område, der har museets 
store interesse, idet undersøgelserne ved ødekirken er tilendebragt og materialet færdiganalyseret. 
Det er af stor vigtighed at kunne sammenligne disse resultater med undersøgelser af 
bopladssporene fra den tilknyttede bebyggelse. Museet håber derfor også fremadrettet at kunne 
forsætte med at udvide dets viden om landsbyen. 
 
 
 

Fremtidigt arbejde  
Museum Østjylland har afsluttet undersøgelserne. Det er den umiddelbare vurdering, at bopladsen 

er færdigundersøgt, da der ved forundersøgelsen ikke blev fundet yderligere spor af den hverken 

mod nord, syd, øst eller vest. Dette er ikke ensbetydende med, at man ikke fortsat i de 

omkringliggende arealer kan støde på forhistoriske spor. Området omkring Tjærby er rig på både 

forhistoriske om middelalderlige bebyggelsesspor og grave. Det betyder blot, at der på det 

pågældende areal ikke kan forventes at dukke yderligere forhistoriske spor og af jorden.  
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