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Udtalelse vedr. Greve Main 39, Greve Kommune, matr. 20z, 20bp, 20 bo og 20 c. 
 
 

 
 
 
 
Området omkring Greve Main ligger lidt syd for Greve og mellem de tre hovedfærdselsårer 
Køgebugt Motorvej, Greve Landevej og Mosede Landevej. Området er i dag delvist bebygget 
med erhversrelateret bebyggelse. Den øvrige del af arealet henligger som bl.a græsningsareal 
og grønt areal. Der er ikke tidligere foretaget arkæologiske undersøgelser eller gjort væsentlige 
fund, men det er der til gengæld på de umiddelbart tilstødende arealer. 
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Punkt 6: Her er der omkring århundredeskiftet i forbindelse med grusgravningsarbejde gjort 
fund af begravelse fra flere forskellige perioder og af flere typer. Imidlertid kan placeringen af 
dette fundkompleks diskuteres. Den her angivne placering er udført i 1983, hvor det beskrives 
hvordan Vilhelm Boye i 1890’erne af flere gange undersøgte forskellige begravelser, der 
dukkede op i forbindelse med grusgravning. På Original 1 kortet fra 1806 og de minorerede 
sognekort (et fra 1806 og det næste fra 1890) er denne grusgrav imidlertid placeret på den 
anden side af Greve Landevej på matrikel 19s. Gravpladserne er imidlertid ikke afgrænsede, 
hvorfor de kan strække sig ind på matrikel 20 c, 20 bp og 20 z. 
Langs Mosede Landevejs sydside blev der i 2013 fulgt et 6 m bredt tracé, hvor der fremkom 
spredte bebyggelsesspor fra bronze alder og ældre jernalder (vores journalnr. KØM 3011, sted- 
og lok. nr i Fund og Fortidsminder 020501-31). Samtidig virkede det, somom der havde fundet 
en del terrænregulering sted. 
Derudover er der foretaget en del forskellige forundersøgelser og egentlige udgravninger på 
arealerne umiddelbart omkring Greve Main. Her fremkom bebyggelsesspor i form af primært 
spor af huse eller landsbyer fra bronzealder, førromersk jernalder, romersk jernalder til 
vikingetid.  
 
En besigtigelse af området giver dog indtryk af et område, hvor der er foregået nogen form for 
terrænregulering. Der er i de kilder, museet har adgang til ikke beskrevet eventuelle 
anlægsarbejder, det være sig byggemodning eller jordarbejder med henblik på rekreative 
formål (som f.eks. cross-baner eller ”natur-genopretning”.) Her kunne man med fordel rekvirere 
oplysninger fra LER for at få opsporet eventuelle, moderne ledningstracéer.  
 
Generelt vurderer museet således, at der er fundet så mange og så forskellige spor af 
væsentlige fortidsminder i umiddelbar nærhed af området, at museet anser det for nødvendigt 
med en arkæologisk forundersøgelse for med sikkerhed at kunne bestemme dels omfanget og 
arten af eventuelle fortidsminder, samt påvise karakteren af de terrænregulerende arbejder, 
dvs. er der udelukkende tale om opdyngede jordvolde eller er der tidligere foregået 
jordarbejder, der har fjernet muligheden for at undersøge fortidsminder. Samtidig anbefaler 
museet indhentning af oplysninger fra LER og andre registre og arkiver til kommunens rådighed 
til kartering af eventuelle, recente jordarbejder. 
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