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KNV00020-01 Udvidelse af Køgebugt Motorvejen etape II Solrød Syd – 
udfletningen, Jersie By, Jersie,  Sted nr. 02.05.03 Sb.nr. 32. Kulturstyrelsens 
j.nr.  
 
Beretning for større forundersøgelse af et areal på 245.250 m2 forud for udvidelse af 
Køgebugt Motorvejen etape II.  Beretningen dækker forundersøgelsen på strækningen fra 
Solrød Syd til udfletningen. Forundersøgelserne er udført af Museum Sydøstdanmark fra 
2013 til  2014. 
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Abstract 
Ved en større forundersøgelse af et 245.250 m2 stort areal forud for udvidelse af Køgebugt 
Motorvejen etape II, strækningen fra Solrød Syd til udfletningen. 4 områder blev udtaget til 
arkæologisk forundersøgelse A, B, C og D hvoraf to af områderne efter endt 
forundersøgelse blev indstillet til arkæologisk udgravning (A og B). 

Undersøgelsens forhistorie 
Museum Sydøstdanmark blev i vinter 2013 kontaktet af Vejrdirektoratet med henblik på at 
udføre en arkæologisk forundersøgelse forud for udvidelse af Køgebugt Motorvejen etape 
II, strækningen fra Solrød Syd til udfletningen.  
 
I april 2013 modtog museet de arealer der ville blive berørte af motorvejsudvidelsen. I maj 
2013 beder Vejrdirektoratet Museum Sydøstdanmark om at lave en udtalelse vedr. 
risikoen for at påtræffe skjulte fortidsminder på strækningen og samtidig lavet et budget for 
en samlet arkæologiske forundersøgelse. Flere af de berørte arealer kunne allerede i 
foråret 2013 udtages af projektet, da de var overlappende med arealer der skulle 
inddrages til ny banestrækning København – Ringsted, og indgik derfor i Banedanmarks 
projekt. Af det samlet areal på 747.000 m2/strækning på ca. 5,6 km, bliver 245.250 
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indstillet til arkæologiske udgravning på Vejrdirektoratets projekt. Forundersøgelserne blev 
opdelt i fire områder: A, B, C og D.  
 

 
Figur 1: Strækningen for Vejrdirektoratets udvidelse af Køgebugt Motorvejen etape II. Med grøn streg Vejrdirektoratets 
areal – med rød streg arealer der blev indstillet til arkæologiske forundersøgelse. © Museum Sydøstdanmark, KMS. 

 
 

Kulturhistorie  
Strækningen mellem Solrød Syd og udfletningen løber på grænsen mellem den 
sjællandske moræneflade og de lavtliggende eng – og mose områder ud mod Køgebugt. 
Arkæologiske forundersøgelser og udgravninger foretaget igennem de sidste 10 år i 
området har påvist et meget stort arkæologisk potentiale. Nedenstående fremlægges en 
kort beskrivelse af delområderne der blev indstillet til arkæologiske forundersøgelser. 
Dernæst efterfølger en rapport lavet for forundersøgelserne af de enkelte etaper.  
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Område A  
Hylllemose, Kværnager, Jersiemose og Gammelmose 
Strækning Roskildevej/Cordozavej til Skensved å. 
 
 

  
Kort 2. Rød: areal Museum Sydøstdanmark indstiller til arkæologisk forundersøgelse. Blå: Banedanmarks arealer. © 
KMS, VD, BD, Museum Sydøstdanmark.  
 
 
Området i Hyllemose er relativt højtliggende og har formentlig været én af de mange tørre 
holme, der i oldtiden har været omgivet af vand. Ph.d. Søren A. Sørensen med speciale i 
ældre stenalder har på baggrund af topografi og nærliggende kendte lokaliteter (bl.a. sb. 
17, sb. 1, sb 15, sb2, sb 7) vurderet at risikoen for at støde på bopladser og 
aktivitetsområder fra især ældre stenalder er høj netop her.  
Yderligere har museet maj 2013 afsluttet to arkæologiske udgravning umiddelbart nord for 
arealet (på nordsiden af Roskildevej) KØM 3010 Roskildevej Øst og KNV 00013 
Strandgård. Her er bl.a. fundet flere gårdsanlæg med tilhørende økonomibygninger og 
tofteafgrænsninger, brandgrave og jordfæstegrave, toskibede huse samt en betragtelig 
mængde gruber med meget neolitisk keramik og mange flintgenstande 
 
Ydermere blev der på KØM 3010 Roskildevej Øst lokaliseret kanten af et Sarupanlæg som 
strækker sig sydover i Hyllemosen. 
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Kort 3. Højdekort. Rød: areal Museum Sydøstdanmark indstiller til arkæologisk forundersøgelse. Blå:  
Banedanmarks arealer. © KMS, VD, BD, Museum Sydøstdanmark. 
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Område B 
Øst for Egedesvej, strækningen syd for Skensved Å. 
 
Arealerne der er udpegede nord og syd for Egedesvej er landbrugsjorde beliggende på 
grænsen mellem morænefladen og de lave strandenge og moserne. Beliggenheden her i 
den sydlige del af Køge Bugt, er et område, hvor forundersøgelser og udgravninger 
foretaget det seneste årti har påvist et meget stort arkæologisk potentiale. På kanten af 
den sjællandske moræneflade fordeler sig et meget stort antal skjulte og synlige 
fortidsminder. På baggrund af bl.a. det store anlægsprojekt for Banedanmark og 
Vejrdirektoratet er flere udgravningskampanger fortaget i samme landskabstype. Her 
tegner sig et billede af, at især lokaliteter fra bronze og jernalder, synes at forefindes netop 
på kanten af den sjællandske moræneflade. 
 
 

 
Kort 4 - Område B. Rød: areal Museum Sydøstdanmark indstiller til arkæologisk forundersøgelse. Blå: Banedanmarks 
arealer. © KMS, VD, BD, Museum Sydøstdanmark. 
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Kort 5 – område B. Højdekort. Rød: areal Museum Sydøstdanmark indstiller til arkæologisk forundersøgelse. Blå: 
Banedanmarks arealer. © KMS, VD, BD, Museum Sydøstdanmark. 
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Område C 
Syd for Køge. 
 
Område C grænser op til et Kulturarvsareal (Kulturstyrelsens register Fund og 
Fortidsminder, sted og lokalitets nr. 020105-58). 
Terrænet er relativt højtliggende med lavninger og plateauer. I området er flere lokaliteter 
registreret – fra yngre stenalder til middelalder – men med en meget stor repræsentation 
af detektorfund fra vikingetid. I den sydøstlige del af området er der en markant højgruppe. 
Tæt på området er voldstedet Borgerring og mellem det og Gl. Lellinge gård findes et 
mindre skovområde med velbevarede hulveje. Kendte lokaliteter sammenholdt med 
topografiske forhold indikerer en høj risiko for at påtræffe skjulte fortidsminder inden for 
arealet.  
 
Nord for arealet har museet i forbindelse med Ny bane København – Ringsted undersøgt 
lokaliteter med høj bebyggelsesintensitet (KØM 2771 og KØM 2772). 
 

 
Kort 6 – område C.  Gult område: Kulturarvsareal. Stjerner: kendte lokaliteter i området. Areal med grøn streg markerer 
området udtalelsen dækker. Arealer med rød streget: koncentration af detektorfund fra vikingetid. © KMS, Kulturstyrelsen 
og Museum Sydøstdanmark.  
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Område D 
Øst for motorvej, Køge – Ølby afkørslen. 
 
Område D består af relativ højliggende områder der grænser op til strandengene østover 
mod Køge bugt. På vestsiden af motorvejen har museet igennem en årrække haft stor 
udgravnings kampagner ved Skandinavisk Transportcenter, og her er der udgravet store 
bosættelser fra især bronzealder og ældre jernalder, samt gravpladser fra yngre jernalder.  
 
Ud fra en grundig rekognoscering i område D, synes dele af det oprindelige terræn at være 
bevaret her - trods omfattende terrænreguleringer omkring arealerne i forbindelse med 
anlæggelsen af motorvejsafkørslen.   
 
 

 
Kort 7 – område D.  Rød: areal Museum Sydøstdanmark indstiller til arkæologisk forundersøgelse. Blå: Banedanmarks 
arealer. © KMS, VD, BD, Museum Sydøstdanmark. 
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Administrative data 
Museum Sydøstdanmark, Algade 97, 4760 Vordingborg, er ansvarlig for undersøgelsen. 
Originaldokumentation og oldsager findes på museet. 
 
Bygherre: Vejdirektoratet, Guldalderen 12, 2640 Hedehusene. 
 
Bygherres kontaktperson: Jacob Pryds Winkel, Stinne Larsen.  
 
Undersøgelsen blev finansieret af bygherren (jævnfør museumsloven). 
 
 

Øvrige data 
Forundersøgelsen blev påbegyndt den 24. september 2013 og afsluttet den 28. marts 
2014. 
 
Ansvarlig leder var museumsinspektør Lisbeth Gernager Langkær, der varetog 
planlægningen med Vejrdirektoratet og den administrative ledelse. Derudover deltog 
arkæologerne David Brink og Sune Villumsen som daglige lederer. 
 
Beretningen er udarbejdet af Lisbeth Gernager Langkjær, Sune Villumsen og David Brink.  
 
Muldafrømningen blev foretaget med en 16 tons gravemaskine på larvefødder udstyret 
med en 2 m bred rabatskovl leveret af entreprenør JL, Køge og Tække – og 
entreprenørfirmaet Majdal.  
 
 
Forundersøgelsen af område A resulterede i fund af væsentlige fortidsminder og der blev 
efterfølgende igangsat en arkæologiske udgravning. Resultaterne fra forundersøgelsen 
kan læses i nærværende rapport – rapporten for den arkæologiske forundersøgelse er 
udarbejdet af arkæolog David Brik. Den arkæologiske udgravnings blev afviklet under 
journalnummer KNV00142 Kværnager og rapporten omhandlende udgravningens 
resultater er under udarbejdelse og forventes afsluttet i løbet af 2016.  
 
Forundersøgelsen af område B resulterede i fund af væsentlige fortidsminder og der blev 
efterfølgende igangsat en arkæologiske udgravning. Udgravningen blev afviklet samtidig 
med arealer der skulle udgraves for Banedanmark – KNV00089 Egedesvej. Resultaterne 
fra forundersøgelsen bliver rapporteret i den samlede rapport der er lavet for de 
arkæologiske udgravninger ved Egedesvej – KNV00089. 
 
Forundersøgelsen af område C resulterede ikke i fund af væsentlige fortidsminder. Efter 
endt forundersøgelse blev arealerne skriftligt frigivet til Vejrdirektoratet. Resultaterne fra 
forundersøgelsen af område C kan læses i nærværende rapport.  
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Forundersøgelsen af område D resulterede ikke i fund af væsentlige fortidsminder. Efter 
endt forundersøgelse blev arealerne skriftligt frigivet til Vejrdirektoratet. Resultaterne fra 
forundersøgelsen af område D kan læses i nærværende rapport.  
 
 

Fremtidigt arbejde 
Forundersøgelsen og alle udgravninger af arealer på udvidelse af Køgebugt Mototvejen 
etape II er afsluttet. Arealerne er frigivet til anlægsarbejdet.  
 
Hele arealet er frigivet til anlægsarbejde. 
 
 
 
 
Museum Sydøstdanmark d. 01-03-2016 
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Beretning for forundersøgelsen af KNV00020 
Vejdirektoratet etape II, område A.  
Jersie sogn, Tune herred, Roskilde amt. Sted Nr. 020503-32 KUAS j.nr 
2013.7.24.02/KNV-21. 
 
Beretning for arkæologisk forundersøgelse af neolitisk samlingsplads i adskillige faser. 
Udgravningerne blev foretaget af Museum Sydøstdanmark medio December 2013. 
Udgravningsansvarlig var museumsinspektør Cand. Mag. Lisbeth Langkjær Gernager. 
Den daglige leder samt beretningsansvarlig var Mag. art. David Brink. 
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Abstract 
Forundersøgelsen af det pågældende delareal omfatter et godt 8 hektar stort areal 
beliggende langs Køge Bugt motorvejen. Arealets nordlige grænse findes ved Solrød syd 
afkørslen (afkørsel 31), mens den sydlige grænse befinder sig ca. 1,1km syd herfor. 
Hovedparten af dette areal består dog af vådområder, og det eneste område som har 
været beboeligt indtil moderne tid ses placeret umiddelbart sydvest for afkørsel 31 (se 
figur 1). 
Under forundersøgelsen fokuseredes på det tørre område, og i alt 7 søgegrøfter af 
varierende længde blev udlagt. I de udlagte grøfter og udvidelser fremkom sporene efter 
en neolitisk samlingsplads i form af et stort antal hegnsgrøfter. Hegngrøfterne var bevaret i 
særdeles ringe dybde og der blev derfor afrømmet så lidt som muligt under 
forundersøgelsen. Formålet med dette var at undgå unødig nedslidning af lokaliteten forud 
for den kommende udgravning. 
 
Undersøgelsens forhistorie 
Undersøgelse blev foranlediget Vejdirektoratets udvidelse af Køge Bugt motorvejen. Som 
følge heraf udførte Museum Sydøstdanmark en arkivalsk kontrol samt en besigtigelse af 
berørte areal. På denne baggrund tilrådede museet, at bygherre fik foretaget en 
arkæologisk forundersøgelse.  
 
Administrative data 
Arkæologisk forundersøgelse af mindre delområde i sagen ”KNV0020 Vejdirektoratet, 
etape II, område A”. 
Forundersøgelsen blev foretaget af Museum Sydøstdanmark i henhold til Museumsloven  
§ 27 stk. 4. og bekostet af ”Vejdirektoratet” i kraft af dennes egenskab som bygherre. 
 
Museets Sagnr. 
KNV0020 Vejdirektoratet, etape II, område A 
 
Kulturstyrelsens sagsnr. 
2013-7.24.02/KNV-0021 
 
Aktører: 
Bygherre V. Stinne Larsen 
Vejdirektoratet 
Guldalderen 12 
2640 Hedehusene 
 
Museum Sydøstdanmark v. Lisbeth Gernager Langkjær 
Algade 97 
4760 Vordingborg 
 
Kulturstyrelsen 
H.C. Andersens Boulevard 2 
1553 København V 
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Øvrige data 
Undersøgelserne af lokaliteten foregik i perioden Medio December 2013 
 
Udgravningsansvarlig: Lisbeth Gernager Langkjær (museumsinspektør). 
Daglig leder og beretningsansvarlig: David Brink (Arkæolog) 
 
Øvrige deltagere: 
Nikolaj Wiuff Kristensen (Arkæolog) 
 
Til afrømning benyttedes gravemaskine på bælter forsynet med 2 m bred rabatskovl fra 
entreprenørfirmaet JL A/S, Værkstedsvej 30, 4600 Køge. 
 
Efterbearbejdningen blev udført af Mag. art. David Brink. 
 
Original dokumentation opbevares på Museum Sydøstdanmark. Genstande opbevares på 
Vasebækgård, Vasebækvej 30d, 4600 Køge. 
 
Topografi, terræn og undergrund 
Arealet er beliggende langs Køge Bugt motorvejen. Arealets nordlige grænse findes ved 
Solrød syd afkørslen (afkørsel 31), mens den sydlige grænse befinder sig ca. 1,1km syd 
herfor. Hovedparten af dette areal består dog af vådområder, og det eneste område som 
har været beboeligt indtil moderne tid ses placeret umiddelbart sydvest for afkørsel 31 (se 
figur 1). Den moderne kystlinie befinder sig knap 2 km mod øst. 
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Det tørre, og hermed forundersøgte areal er beliggende på en mindre bakkekam (se figur 
2). Bakkekammen har i tiden omkring 3500 f.Kr. været omgivet af vand på alle sider og var 
i datiden således en holm beliggende i et fjord-/kystlignende miljø. Efter havets regression 
og i tiden helt op til den store dræningsindsats i midten af 1800-tallet har området omkring 
bakkekammen fremstået som sumpet mose. 
Undergrunden på bakkekammen består hovedsageligt af moræneler, enkelte steder ses 
dog  lommer af leret undergrundssand. 

 

Figur 1: KNV00020 Vejdirektoratet etape II, område A. vådbund er markeret med skraveret rød, men tørre 
arealer er markeret med udfyldt rød. Nord opad, målestok 1:40.000 
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Figur 2: Lokaliteten på lidarkort. Udgravningsarealet er markeret med en grønt flag, nord opad, 
målestok 1:10.000 (© KNV og KMS). 
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Målesystem 
Horisontalt og Vertikalt: 
Udgravningsfeltet blev er indmålt med GPS (Trimble R6) i koordinatsystemet Euref89 
Zone 32. De indmålte data blev efterredigeret i Mapinfo. 
 
Metode 
Afrømning 
Afrømning af muldjorden foregik ved hjælp af gravemaskine på bælter, forsynet med 2 m 
bred rabatskovl. Alle fyldskifter blev indridset i fladen og markeret med en bambuspind. 
 
Opmåling 
Alle anlæg og fyldskifter, blev indmålt med GPS (Trimble R6). De indmålte data blev 
efterredigeret i Mapinfo. 
 
Anlægsnummerering 
Da forundersøgelsen indgår, som en mindre del af en større kampagne, tildeltes alle 
anlæg, fyldskifter og grøfter fortløbende anlægsnumre startende med A540 
Start  A540                           sidst anvendt
 A650 
Start  A5001                           
sidst anvendt A5011 
 
Fundnummerering 
Da forundersøgelsen indgår, som en mindre del af en større kampagne, tildeltes de 
fremkomne fund fortløbende x-numre startende med X18. 
Start  X18    
sidst anvendt  X28 
Start  X30    
sidst anvendt  X32  



  KNV00020 
Udvidelse af Køgebugt Motorvejen etape II 

 

 17 

Undersøgelses resultater 
Indledende overfladerekognoscering: 
Forud for muldafrømningen udførtes en mindre overfladerekognoscering for at afgøre 
hvorvidt det kunne forventes, at der ville fremkomme mesolitiske bopladsspor på arealet. 
Da opholdsområder og bopladser fra mesolitikum, som oftest, vil være aflejret på den 
daværende overflade og kun sjældent kommer til udtryk via jordgravede anlæg nedgravet i 
undergrunden (niveauet for maskinafrømningen), blev det vurderet at en indledende 
overfladerekognosering ville være den bedste måde hvorpå eventuelle mesolitiske 
lokatiteter kunne erkendes i felt. Da det tidsmæssigt og økonomisk ikke kunne lade sig 
gøre at rekognosere over hele området, blev det besluttet at udlægge 11 kvadrater á 
20x20 meter som herefter blev gået over i fladen. Det var forventet at eventuelle 
mesolitiske lokaliteter ville befinde sig på vestsiden af landtangen, og således på læsiden 
af den dengang kystnære landtange. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: overfladerekognoscering - fundmængden fordelt på de enkelte kvadrater. (se også figur 3). 

 

 

 

 

Figur 3: tv: omfanget og placeringen af de 11 ”rekognosceringskvadrater” (målestok 1:16000). Th nummereringen 
af de enkelte kvadrater (målestok 1:1000), nord opad. (© KNV og KMS). 
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8stk 
A5011 
48stk 

A5010 
48stk 

A5009 
52stk 

A5008 
31stk 

A5007 
36stk 

A5006 
18stk 

A5005 
12stk 

A5004 
13stk 

A5002 
18stk 

        A5003 
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Resultatet af rekognosceringen: 
Samlet set opsamledes 306 stk. oldsager. Overordnet set fordeler genstandene sig på 
nedenstående 7 oldsagstyper: 
 
Afslag 229 stk. 
Brændt flint   67 stk. 
Skrabere     5 stk. 
Keramik     1 stk. 
Flækker     2 stk. 
Bøsseflint     1 stk. 
Knapper     1 stk. 
 
Kronologisk set skiller bøsseflinten og knappen sig naturligvis ud ved deres sene datering. 
De øvrige oldsager i form af flintafslag, brændt flint, skrabere, keramik og flintflækker 
indikerer ud fra den relativt store fundmængde, at der på området må befinde sig en 
lokalitet fra stenalderen. Sammenholdes dette med informationer fra den nærliggende 
udgravning KØM 3010 Roskildevej øst (se nedenfor), hvorpå en del neolitisk aktivitet er 
registreret, formodes den opsamlede flint at repræsentere tilstedeværelsen af en neolitisk 
lokalitet. Ingen af de opsamlede oldsager indikerer en datering til mesolitikum, og det 
vurderedes derfor sikkert at fortsætte forundersøgelsen med gravemaskine og 
muldafrømning.    
 
Neolitiske anlægsspor 
Muldafrømning og samlingspladsen: 
Da der under udgravningen af ”KØM3010 Roskildevej Øst” fremkom en del neolitiske 
gruber, samt et formodet neolitisk grøftforløb tværs over landtangen (se figur 5), 
arbejdedes der ud fra den teori at der på landtangen ville fremkomme en neolitisk 
samlingsplads. 
Allerede kort inde i afrømningen fremkom da også 3 parralelt løbende grøfter. Grøfterne 
fremkom i det såkaldte mellemlag, med hvilket der menes det sammenblandede lag af 
undergrundsmateriale, nedsivninger og muld som befinder sig mellem muldlaget og den 
rene undergrund. 
Grøftforløbenes afgrænsning fremstod lettere diffust i felt, men da det blev forsøgt at tage 
et skrab mere  med grabben (til ren undergrund) forsvandt samtlige grøftforløb, som dug 
for solen (se figur 6). 
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Figur 6: de neolitiske grøftforløb kunne erkendes i det såkaldte ”mellemlag”, her fremstod de som utvivlsomme grøfter 
der dog havde en noget diffus afgrænsning, i forsøget på at afgrænse forløbene klart udførtes et tyndt skrab til ren 
undergrund (rød firkant), men som det fremgår af ovenstående figur var grøfterne blot gravet til, og ikke i undergrund. 
Målestok 1:200, nord opad. 
 

Figur 5: Umiddelbart nord for det berørte areal ligger lokaliteten KØM3010 Roskildevej Øst, på lokaliteten fremkom en 
del neolitiske gruber, samt et formodet neolitisk grøftforløb. Målestok 1:800, Nord opad. (© KNV og KMS). 
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Samlingspladsens afgrænsning: 
Med fornyet nænsomhed fortsatte afrømningen i langsomt tempo, hvorved der på den 
sydligste del fremkom et stort virvar af grøftforløb løbende på kryds og tværs. Pladsens 
udstrækning viste sig således at overgå enterprisegrænsen i både nordlig og sydlig retning, 
mod øst havde Køge Bugt motorvejen destrueret hele den østlige halvdel af  landtangen 
og tilbage var blot af afgrænse den datidige landtange i vestlig retning. Til dette formål blev 
3 grøfter udlagt i øst-vestlig retning i området for den formodede overgang mellem 
vådbund og landtange, på denne vis afgrænsedes et areal på 14.950m2 som efterfølgende 
blev indstillet til udgravning. Informationer fra omtale Ø-V gående søgegrøfter godtgjorde 
at den højeste vandstand i området ligger på omkring 3m over DNN (se figur 7). 
 

 
Figur 7: Med en formodet vandstand på 3m over DNN vil den neolitiske samlingsplads (markeret med grønt) i datiden 
have befundet sig på en langstrakt holm beliggende umiddelbart øst for kystlinien. Ikke målfast, nord opad. 
  
Samlet set afslørede forundersøgelsen at der på området befandt sig en neolitisk 
samlingsplads, der som minimum omfatter 3 faser (se figur 8). 
 
Afrømningsmetode og konsekvenser: 
Som beskrevet ovenfor kunne afrømningen ikke udføres som vanligt ved at afgrave 
mulden til niveauet for den rene undergrund, idet de neolitiske anlægsspor i så fald ville 
bortgraves. Således måtte afrømningen udføres således at mellemlaget ikke blev 
bortgravet, og de neolitiske anlægsspor blev bevaret. Denne metode medfører dog at langt 
fra alle tilstedeværende stolpehuller kunne erkendes i det aktuelle afgravningsniveau. 
Konsekvensen af dette bliver at muldafrømningen i den kommende udgravning må 
foretages ad to omgange. Således må hovedformålet i første afrømning blive at forfølge de 
neolitiske grøfter (som registreres og udgraves). Efter endt undersøgelse af grøftforløbene 
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kan anden afrømning udføres således at stolperhuller med mere kan registreres og 
udgraves.  
 

 

 
 
 
 
 
Øvrige perioder på lokaliteten  
Der er undersøgelsen fremkommet og snittet stolpehuller som med meget stor 
sandsynlighed er del af nogle huskonstruktioner fra ældre jernalder (se figur 9). 
Inden for en afstand af 350 meter blev der i 2013 udgravet 10 konstruktioner fra romersk 
jernalder (KØM 3010), samt en decideret landsby på ca. 5 samtidige gårdsenheder 
(KNV00013). (Se figur 10) 

Figur 8: overordnet set afslørede forundersøgelsen tilstedeværelsen af en neolitisk samlingsplads i 
minimum 3 faser. Målestok 1:1000, nord opad. 
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Som det fremgår af figurerne er der ikke udvidet omkring de mulige hustomter. Dette er et 
bevidst valg idet yderligere søgegrøfter og udvidelser ville skade de neolitiske grøftforløb. 
 

 
Figur 9 Formodede jernalderhuse på det berørte areal (1:500, nord opad). 
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Figur 10: Jernalder huse og landsbyer udgravet umiddelbart nord for lokaliteten. Nordligst: KNV00013 Strandgård, midt: 
KØM 3010 Roskildevej Øst, Sydligst det berørte areal (1:2000, nord opad). 
 
 

 
 
 
 



  KNV00020 
Udvidelse af Køgebugt Motorvejen etape II 

 

 24 

Undersøgelsens perspektiver – den neolitiske samlingsplads 
Aktiviteter inden for hegnene kontra uden for hegnene (ligheder og forskelle). 
Da undersøgelsesarealet ud fra hegnsforløbene med sikkerhed har ligget inden 
samlingspladsens område i minimum 1 af faserne, og da lokaliteten KØM 3010 med 
sikkerhed aldrig har været del af samlingspladsens centrale del, er der en oplagt mulighed 
for at sammenligne ligheder og forskelle i aktiviteterne på henholdsvis samlingspladsernes 
inder- og yderside.  
 
De neolitiske samlingspladser - set i lokalt perspektiv 
De seneste års undersøgelser i forbindelse med Banedanmarks samt Vejdirektoratets 
projekter har afsløret mange nye neolitiske bopladser i området. Spørgsmålet er da 
hvordan bopladser og samlingspladser relaterer sig til hinanden både lokalt og regionalt. 
 
Opsummering 
De arkæologiske spor på lokaliteten består primært af en neolitisk samlingsplads i flere 
faser. Lokaliteten har stort forskningsmæssigt potentiale og bør derfor udgraves på 
behørig vis. Dette indebærer indsamling af store dele af materialet på denne yderst 
fundtunge plads. Grundig registrering af omfattende strategrafiske relationer. Samt ikke 
mindst grundig indsamling og naturvidenskabelig datering af materiale fra de mange 
anlæg og faser. 
Som ovenfor nævnt har lokaliteten stort forskningsmæssigt potentiale som indebærer at 
mest muligt materiale bør hjemtages, og et stort antal naturvidenskabelige dateringer må 
forventes udført. Ydermere er udgravningen forbundet med udgravningstekniske 
udfordringer som kræver der må påregnes en del ”ekstra” maskintimer (se ovenfor). 
 
David Brink 
07-05-2015 
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Anlægsliste 
Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 05-12-2013  

A540 Afgrænsning Grøft Neolitikum-
Neolitikum 

    

A541 Afgrænsning Grøft Neolitikum-
Neolitikum 

    

A542 Afgrænsning Grøft Neolitikum-
Neolitikum 

    

A543 Afgrænsning Grøft Neolitikum-
Neolitikum 

    

A544 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A545 Vandteknisk 
anlæg 

Dræn Industritid-
Industritid 

    

A546 Grube Grubekomplek
s 

Oldtid-
Oldtid 

    

A547 Fyldskifte Fyldskifte Udateret-
Udateret 

    

A548 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A549 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A550 Vandteknisk 
anlæg 

Dræn Industritid-
Industritid 

    

A551 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A552 Udgravningste
knisk 

Søgegrøft Udateret-
Udateret 

    

A553 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A554 Udgår Udgår Udateret-
Udateret 

    

A555 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A556 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A557 Grube Grube Oldtid-     
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Oldtid 

A558 Udgravningste
knisk 

Søgegrøft Udateret-
Udateret 

    

A559 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A560 Grube Grube Oldtid-
Oldtid 

    

A561 Grube Grube Oldtid-
Oldtid 

    

A562 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A563 Fyldskifte Fyldskifte Udateret-
Udateret 

    

A564 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A565 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A566 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A567 Afgrænsning Grøft Neolitikum-
Neolitikum 

    

A568 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A569 Afgrænsning Grøft Neolitikum-
Neolitikum 

    

A570 Afgrænsning Grøft Neolitikum-
Neolitikum 

    

A571 Afgrænsning Grøft Neolitikum-
Neolitikum 

    

A572 Grube Grube Oldtid-
Oldtid 

    

A573 Afgrænsning Grøft Neolitikum-
Neolitikum 

    

A574 Udgår Udgår Udateret-
Udateret 

    

A575 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A576 Grube Grube Oldtid-
Oldtid 
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A577 Grube Grube Oldtid-
Oldtid 

    

A578 Afgrænsning Grøft Neolitikum-
Neolitikum 

    

A579 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A580 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A581 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A582 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A583 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A584 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A585 Afgrænsning Grøft Neolitikum-
Neolitikum 

    

A586 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A587 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A588 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A589 Udgravningste
knisk 

Søgegrøft Udateret-
Udateret 

    

A590 Grube Grube Oldtid-
Oldtid 

    

A591 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A592 Afgrænsning Grøft Neolitikum-
Neolitikum 

    

A593 Afgrænsning Grøft Neolitikum-
Neolitikum 

    

A594 Grube Grubekomplek
s 

Neolitikum-
Neolitikum 

    

A595 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A596 Stolpehul Stolpehul Oldtid-     
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Oldtid 

A597 Fyldskifte Fyldskifte Udateret-
Udateret 

    

A598 Fyldskifte Fyldskifte Udateret-
Udateret 

    

A599 Fyldskifte Fyldskifte Udateret-
Udateret 

    

A600 Fyldskifte Fyldskifte Udateret-
Udateret 

    

A601 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A602 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A603 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A604 Fyldskifte Fyldskifte Udateret-
Udateret 

    

A605 Grube Grube Neolitikum-
Neolitikum 

    

A606 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A607 Vandteknisk 
anlæg 

Dræn Industritid-
Industritid 

    

A608 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A609 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A610 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A611 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A612 Fyldskifte Fyldskifte Udateret-
Udateret 

    

A613 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

o    

A614 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A615 Naturfænomen Dyregang Udateret-
Udateret 
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A616 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A617 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A618 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A619 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A620 Fyldskifte Fyldskifte Udateret-
Udateret 

    

A621 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A622 Grube Grube Oldtid-
Oldtid 

    

A623 Vandteknisk 
anlæg 

Dræn Industritid-
Industritid 

    

A624 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A625 Vandteknisk 
anlæg 

Dræn Industritid-
Industritid 

    

A626 Vandteknisk 
anlæg 

Dræn Industritid-
Industritid 

    

A627 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A628 Udgår Udgår Udateret-
Udateret 

    

A629 Udgravningste
knisk 

Søgegrøft Udateret-
Udateret 

    

A630 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A631 Afgrænsning Grøft Neolitikum-
Neolitikum 

    

A632 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A633 Udgår Udgår Udateret-
Udateret 

    

A634 Udgravningste
knisk 

Søgegrøft Udateret-
Udateret 

    

A635 Afgrænsning Grøft Neolitikum-     
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Neolitikum 

A636 Vandteknisk 
anlæg 

Dræn Industritid-
Industritid 

    

A637 Naturfænomen Vådområde Udateret-
Udateret 

    

A638 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A639 Fyldskifte Fyldskifte Udateret-
Udateret 

    

A640 Grube Grube Oldtid-
Oldtid 

    

A641 Grube Grube Oldtid-
Oldtid 

    

A642 Grube Grube Oldtid-
Oldtid 

    

A643 Udgravningste
knisk 

Søgegrøft Udateret-
Udateret 

    

A644 Recent 
forstyrrelse 

Recent 
forstyrrelse 

Industritid-
Industritid 

    

A645 Udgravningste
knisk 

Søgegrøft Udateret-
Udateret 

    

A646 Vandteknisk 
anlæg 

Dræn Industritid-
Industritid 

    

A647 Grube Grube Oldtid-
Oldtid 

    

A648 Udgravningste
knisk 

Søgegrøft Udateret-
Udateret 

    

A649 Fyldskifte Fyldskifte Udateret-
Udateret 

    

A650 Stolpehul Stolpehul Oldtid-
Oldtid 

    

A5001 Udgravningste
knisk 

Rekognoscerin
gsfelt 

Udateret-
Udateret 

    

A5002 Udgravningste
knisk 

Rekognoscerin
gsfelt 

Udateret-
Udateret 

    

A5003 Udgravningste
knisk 

Rekognoscerin
gsfelt 

Udateret-
Udateret 

    

A5004 Udgravningste
knisk 

Rekognoscerin
gsfelt 

Udateret-
Udateret 
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A5005 Udgravningste
knisk 

Rekognoscerin
gsfelt 

Udateret-
Udateret 

    

A5006 Udgravningste
knisk 

Rekognoscerin
gsfelt 

Udateret-
Udateret 

    

A5007 Udgravningste
knisk 

Rekognoscerin
gsfelt 

Udateret-
Udateret 

    

A5008 Udgravningste
knisk 

Rekognoscerin
gsfelt 

Udateret-
Udateret 

    

A5009 Udgravningste
knisk 

Rekognoscerin
gsfelt 

Udateret-
Udateret 

    

A5010 Udgravningste
knisk 

Rekognoscerin
gsfelt 

Udateret-
Udateret 

    

A5011 Udgravningste
knisk 

Rekognoscerin
gsfelt 

Udateret-
Udateret 
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 Anlægsbeskrivelse 

 

Kampagne: 05-12-2013   
A540 
Afgrænsning, Grøft, Neolitikum-Neolitikum 
Diameter i cm: ca 100 
; Dybde: 20 
; Side: - 
; Bund: rundet 
 
; Beskrivelse: 
2) brungråt sandet ler. 
3) gulbrunt undergrundsler 
 
Tolkning:  grøftsegment til samlingspladsens fase 5 (der er ingen klar strategrafi mod det tilstødende 
grøftsegment A541, udgraver bemærker dog at der midt mellem A541 ses en lysere fyld som dog ikke kan 
afgrænses klart. Den difuse/ikke tilstedeværende strategrfi mellem A540,A541 og A542 indikerer at de er 
blevet opfyldt i en og samme handling. 
 

  
A541 
Afgrænsning, Grøft, Neolitikum-Neolitikum 
Diameter i cm: ca 100 
; Dybde: 12 
; Side: - 
; Bund: flad 
 
 Beskrivelse: 
2) brungråt sandet ler. 
3) gulbrunt undergrundsler 
 
Tolkning:  grøftsegment til samlingspladsens fase 5 (der er ingen klar strategrafi mod de tilstødende 
grøftsegmenter A540 og A542, udgraver bemærker dog at der midt mellem A542 og A541 ses en lysere fyld 
som dog ikke kan afgrænses klart. Den difuse/ikke tilstedeværende strategrfi mellem A540,A541 og A542 
indikerer at de er blevet opfyldt i en og samme handling. 
Ifølge observationer ( se T18) er det muligt at A541 og A542 er senere genoprensninger-/gravninger af en 
tidligere grøft). 
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A542 
Afgrænsning, Grøft, Neolitikum-Neolitikum 
Diameter i cm: ca 110 
; Dybde: 16 
; Side: - 
; Bund: rundet 
 
Beskrivelse: 
1) brungråt sandet ler. 
3) gulbrunt undergrundsler 
 
Tolkning: (ingen strategrafiske observationer). 

  
A543 
Afgrænsning, Grøft, Neolitikum-Neolitikum 
Diameter i cm: ca 110 
; Dybde: 16 
; Side: - 
; Bund: rundet 
 
Beskrivelse: 
1) brungråt sandet ler. 
3) gulbrunt undergrundsler 
 

Tolkning: . (ingen strategrafiske observationer). 
 

A544 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 42 
; Dybde: - 
; Side: - 
; Bund: - 
 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 

Tolkning:  st.hul 
 

A546 
Grube, Grubekompleks, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 1528 
; Dybde: - 
; Side: - 
; Bund: - 
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Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grubekompleks 
 

A547 
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret-Udateret 
Diameter i cm: 55 
; Dybde: - 
; Side: - 
; Bund: - 
 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen.  
   
A548 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 40 
; Dybde: - 
; Side: - 
; Bund: - 
 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 

Tolkning:  st.hul 

 

A549 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 35 
; Dybde: - 
; Side: - 
; Bund: - 
 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

  
A551 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 45 
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Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 

Tolkning:  st.hul 

 

A552 
Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Udateret-Udateret 
nummeret er ved en fejl sprunget over i opmålingsfasen. 

   
A553 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 61 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 

Tolkning:  st.hul 

  
A554 
Udgår, Udgår, Udateret-Udateret 
nummeret er ved en fejl sprunget over i opmålingsfasen. 

   
A555 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 85 
 

Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 

   
A556 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 35 
 

Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 
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A557 
Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 300 

Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grube 

   
A558 
Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Udateret-Udateret 
nummeret er ved en fejl sprunget over i opmålingsfasen. 

  
A559 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 27 
 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 

Tolkning:  st.hul 

 

A560 
Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 91 
 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grube 

 

A561 
Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 134 
 

Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grube 

   

 



  KNV00020 
Udvidelse af Køgebugt Motorvejen etape II 

 

 37 

   
A562 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 34 
 

Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

  
A563 
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret-Udateret 
Diameter i cm: 113 
 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  fyldskifte 

 

A564 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 34 
 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

  
A565 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 19 
 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 
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A566 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 34 
 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

 

A567 
Afgrænsning, Grøft, Neolitikum-Neolitikum 
Diameter i cm: 185 
 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grøfsegment fra den neolitiske samlingsplads 

   
A568 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 62 

Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

 

A569 
Afgrænsning, Grøft, Neolitikum-Neolitikum 
Diameter i cm: 98 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 

Tolkning:  grøftsegment tilhørende den neolitiske samlingsplads 

   
A570 
Afgrænsning, Grøft, Neolitikum-Neolitikum 
Diameter i cm: 64 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grøftsegment tilhørende den neolitiske samlingsplads. 
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A571 
Afgrænsning, Grøft, Neolitikum-Neolitikum 
Diameter i cm: 85 
 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grøftsegment tilhørende den neolitiske samlingsplads 

   
A572 
Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 348 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grube 

 

A573 
Afgrænsning, Grøft, Neolitikum-Neolitikum 
Diameter i cm: 120 

Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grøftsegment tilhørende den neolitiske samlingsplads 

   
A574 
Udgår, Udgår, Udateret-Udateret 
nummeret er ved en fejl sprunget over i opmålingsfasen. 

 
A575 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 68 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 
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A576 
Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 324 

Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grube 

 

A577 
Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 172 
 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grube 

 

A578 
Afgrænsning, Grøft, Neolitikum-Neolitikum 
Diameter i cm: 62 
 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grøftsegment tilhørende den neolitiske samlingsplads 

 

A579 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 34 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

 

A580 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 34 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 
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A581 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 37 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

   
A582 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 43 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

 

A583 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 24 
 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

 
A584 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 52 
 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

 
A585 
Afgrænsning, Grøft, Neolitikum-Neolitikum 
Diameter i cm: 81 

Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grøftsegment tilhørende den neolitiske samlingsplads 
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A586 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 34 
 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

 

A587 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 16 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

 

A588 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 56 
 

Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

 

A590 
Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 157 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grube 

 

A591 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 47 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 
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A592 
Afgrænsning, Grøft, Neolitikum-Neolitikum 
Diameter i cm: 70 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grøftsegment tilhørende den neolitiske samlingsplads 

 
A593 
Afgrænsning, Grøft, Neolitikum-Neolitikum 
Diameter i cm: 85 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 

Tolkning:  grøftsegment tilhørende den neolitiske samlingsplads 

 

A594 
Grube, Grubekompleks, Neolitikum-Neolitikum 
Diameter i cm: 995 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 

Tolkning:  grubekompleks 

 

A595 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 34 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

   
A596 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 46 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

  



  KNV00020 
Udvidelse af Køgebugt Motorvejen etape II 

 

 44 

   
A597 
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret-Udateret 
Diameter i cm: 165 

Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  fyldskifte 

  
A598 
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret-Udateret 
Diameter i cm: 185 
 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  fyldskifte 

  
A599 
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret-Udateret 
Diameter i cm: 165 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 

Tolkning:  fyldskifte 

 

A600 
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret-Udateret 
Diameter i cm: 110 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  fyldskifte 

 
A601 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 18 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 



  KNV00020 
Udvidelse af Køgebugt Motorvejen etape II 

 

 45 

 
Tolkning:  st.hul 

   
A602 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 52 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

   
A603 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 71 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

   
A604 
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret-Udateret 
Diameter i cm: 34 

Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  fyldskifte 

   
A605 
Grube, Grube, Neolitikum-Neolitikum 
Neolitisk grube fra den mellemneolitiske samlingsplads på arealet. 
Gruben er i den efterfølgende udgravning omdøbt af flere omgange. Under første afrømning (niv 1) til A693, 
og under anden afrømning (niv 2) til de to anlæg A1540 og A1673. 

Fund: X30: Brændt ler, Neolitikum-Neolitikum; X31: diverse, Neolitikum-Neolitikum; X32: Keramik diverse, 
Neolitikum-Neolitikum 

   
A606 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 
; Dybde: 74 
 
Beskrivelse: kun observeret i fladen 
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Tolkning:  st.hul 

 

A608 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 19 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 

Tolkning:  st.hul 

  
A609 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 23 
 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

 

A610 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 44 

Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

  
A611 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 36 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

 

A612 
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret-Udateret 
Diameter i cm: 93 
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Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 

Tolkning:  fyldskifte 

   
A613 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid, o 
Diameter i cm: 22 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 

Tolkning:  st.hul 

   
A614 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 28 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

  
A616 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 18 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

 

A617 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 17 

Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 
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A618 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 18 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 

Tolkning:  st.hul 

 

A619 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 19 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 

Tolkning:  st.hul 

 

A620 
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret-Udateret 
Diameter i cm: 91 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  fyldskifte 

 

A621 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 18 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

  
A622 
Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 71 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grube 
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A624 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 13 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

 

A627 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 14 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 

Tolkning:  st.hul 

 

A630 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 73 
 

Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

 
A631 
Afgrænsning, Grøft, Neolitikum-Neolitikum 
Diameter i cm: 85 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grøftsegment tilhørende den neolitiske samlingsplads 

   
A632 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 54 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
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Tolkning:  st.hul 

   
A633 
Udgår, Udgår, Udateret-Udateret 
nummeret er ved en fejl sprunget over i opmålingsfasen. 

   
A635 
Afgrænsning, Grøft, Neolitikum-Neolitikum 
Diameter i cm: 257 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grøftsegment tilhørende den neolitiske samlingsplads 

  
A637 
Naturfænomen, Vådområde, Udateret-Udateret 
det formodede neolitiske vandspejl 

   
A638 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 23 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 

 

A639 
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret-Udateret 
Diameter i cm: 229 

Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  fyldskifte 

  
A640 
Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 129 
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Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grube 

   
A641 
Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 103 

Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grube 

   
A642 
Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 141 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grube 

   
A647 
Grube, Grube, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 156 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  grube 

  
A650 
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 
Diameter i cm: 23 
Beskrivelse: 
kun observeret i fladen 
 
Tolkning:  st.hul 
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A5001 
Udgravningsteknisk, Rekognosceringsfelt, Udateret-Udateret 
Rekognosceringskvadrat 1 (se beretning) 

Fund: X18: Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder. 

   
A5002 
Udgravningsteknisk, Rekognosceringsfelt, Udateret-Udateret 
Rekognosceringskvadrat 2 (se beretning) 

Fund: X19: Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder.  
   
A5003 
Udgravningsteknisk, Rekognosceringsfelt, Udateret-Udateret 
Rekognosceringskvadrat 3 (se beretning) 

Fund: X20: Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder 

   
A5004 
Udgravningsteknisk, Rekognosceringsfelt, Udateret-Udateret 
Rekognosceringskvadrat 4 (se beretning) 

Fund: x21: Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder 

   
A5005 
Udgravningsteknisk, Rekognosceringsfelt, Udateret-Udateret 
Rekognosceringskvadrat 5 (se beretning) 

Fund:  X22: Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder 

   
A5006 
Udgravningsteknisk, Rekognosceringsfelt, Udateret-Udateret 
Rekognosceringskvadrat 6 (se beretning) 

Fund: X23: Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder 

   
A5007 
Udgravningsteknisk, Rekognosceringsfelt, Udateret-Udateret 
Rekognosceringskvadrat 7 (se beretning) 

Fund: X24: Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder 
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A5008 
Udgravningsteknisk, Rekognosceringsfelt, Udateret-Udateret 
Rekognosceringskvadrat 8 (se beretning) 

Fund: X25: Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder 

   
A5009 
Udgravningsteknisk, Rekognosceringsfelt, Udateret-Udateret 
Rekognosceringskvadrat 9 (se beretning) 

Fund: X26: Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder 

   
A5010 
Udgravningsteknisk, Rekognosceringsfelt, Udateret-Udateret 
Rekognosceringskvadrat 10 (se beretning) 

Fund: X27: Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder 

   
A5011 
Udgravningsteknisk, Rekognosceringsfelt, Udateret-Udateret 
Rekognosceringskvadrat 11 (se beretning) 

Fund: X28: Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder 
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FundListe 

 
Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 05-12-2013  

X18 Flint Forarbejdet flint Stenalder-
Stenalder 

A5001 

X19 Flint Forarbejdet flint Stenalder-
Stenalder 

A5002 

X20 Flint Forarbejdet flint Stenalder-
Stenalder 

A5003 

X21 Flint Forarbejdet flint Stenalder-
Stenalder 

A5004 

X22 Flint Forarbejdet flint Stenalder-
Stenalder 

A5005 

X23 Flint Forarbejdet flint Stenalder-
Stenalder 

A5006 

X24 Flint Forarbejdet flint Stenalder-
Stenalder 

A5007 

X25 Flint Forarbejdet flint Stenalder-
Stenalder 

A5008 

X26 Flint Forarbejdet flint Stenalder-
Stenalder 

A5009 

X27 Flint Forarbejdet flint Stenalder-
Stenalder 

A5010 

X28 Flint Forarbejdet flint Stenalder-
Stenalder 

A5011 

X30 Ler Brændt ler Neolitikum-
Neolitikum 

A605 

X31 Flint diverse Neolitikum-
Neolitikum 

A605 

X32 Keramik / oldtid Keramik diverse Neolitikum-
Neolitikum 

A605 
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 Fundbeskrivelse 

 

Kampagne: 05-12-2013   
X18 
Flint, Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder 
Fundene stammer fra fladeafsøgningskvadrat 1. Den 5/12 2013. 
7 afslag 
1 stk formodet bøsseflint 

Anlæg: A5001 

   
X19 
Flint, Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder 
Fundene stammer fra fladeafsøgningskvadrat 2. Den 5/12 2013. 
15 afslag 
1 flække med gammelt brud 
1 bronzeknap 
1 randskår, fint magret, med rundet rand 

Anlæg: A5002 

   
X20 
Flint, Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder 
Fundene stammer fra fladeafsøgningskvadrat 3. Den 5/12 2013. 
19 afslag 
3 stk brændt flint 

Anlæg: A5003 

   
X21 
Flint, Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder 
Fundene stammer fra fladeafsøgningskvadrat 4. Den 5/12 2013. 
12 afslag heraf en mulig skraber 
1 stk brændt flint 

Anlæg: A5004   
X22 
Flint, Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder 
Fundene stammer fra fladeafsøgningskvadrat 5. Den 5/12 2013. 
10 afslag 
2 stk brændt flint 

Anlæg: A5005 
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X23 
Flint, Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder 
Fundene stammer fra fladeafsøgningskvadrat 6. Den 5/12 2013. 
15 afslag 
1 skraber eller måske topafslag? 
2 stk brændt flint 

Anlæg: A5006 

  
X24 
Flint, Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder 
Fundene stammer fra fladeafsøgningskvadrat 7. Den 5/12 2013. 
22 afslag 
13 stk brændt flint 
1 skraber 

Anlæg: A5007 

   
X25 
Flint, Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder 
Fundene stammer fra fladeafsøgningskvadrat 8. Den 5/12 2013. 
17 afslag, heraf en mulig skraber 
13 stk brændt flint 
1 flække 

Anlæg: A5008 

   
X26 
Flint, Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder 
Fundene stammer fra fladeafsøgningskvadrat 9. Den 5/12 2013. 
38 afslag 
14 stk brændt flint 
Anlæg: A5009 

  
X27 
Flint, Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder 
Fundene stammer fra fladeafsøgningskvadrat 10. Den 5/12 2013. 
41 afslag, heraf en mulig skraber 
7 stk brændt flint 

Anlæg: A5010  
   



  KNV00020 
Udvidelse af Køgebugt Motorvejen etape II 

 

 57 

X28 
Flint, Forarbejdet flint, Stenalder-Stenalder 
Fundene stammer fra fladeafsøgningskvadrat 11. Den 5/12 2013. 
35 afslag 
12 stk brændt flint 
1 skraber 

Anlæg: A5011 

   
X30 
Ler, Brændt ler, Neolitikum-Neolitikum 
42 stk rødbrændt til let sindret ler, samlet vægt 785g. 
Det er uvist hvad lerets funktion har været  der kan ikke erkendes vidjeflet på stykkerne. 

Anlæg: A605 

  
X31 
Flint, diverse, Neolitikum-Neolitikum 
samling af flint opsamlet i større grube (A605) under forundersøgelsen. 
Flintsagerne består af : 
54 afslag 
2 knuder 
3 skrabere (heriblandt en flækkeskraber) 
1 stk øksekropafslag 
15 stk ildskørnet flint 

   
Anlæg: A605  

   
X32 
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Neolitikum-Neolitikum 
17 stk keramikskår bestående af 2 randskår og 15 ukarateristiske sideskår. 
skårene er yderst groftmagrede (korn<8mm) og har en godstykkelse på 12mm. randen er jævnt rundet og 
ufortykket. Trods manglen på kronologiske karakteristika er det sandsynligt at skårene hidrører fra neolitikum. 

Anlæg: A605  
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Forundersøgelsesberetning for KNV 00020 
Vejdirektoratet etape II, område C Højelse sogn, Ramsø herred, 
tidl. Roskilde amt. Sted Nr. 020105-103 KUAS j.nr 2013-7.24.02/KNV-0021. 

 
 
Beretning for arkæologisk forundersøgelse mindre delområde i sagen ”KNV0020 
Vejdirektoratet, etape II, område C”. 
Forundersøgelsen blev foretaget af Museum Sydøstdanmark i perioden 14/10-2014 til 
16/10-2014. Udgravningsansvarlige var museumsinspektør Lisbeth Gernager Langkjær. 
Den daglige leder samt beretningsansvarlig var Mag. art. David Brink. 
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Abstract 
Forundersøgelsen af det pågældende delareal omfatter et 1,1 hektar stort areal belligende 
ca. 1km vest for Køge sygehus. Under forundersøgelsen blev der udlagt i alt 10 
søgegrøfter af varierende længde. De afrømmede arealer afslørede blot få spor af 
kulturhistorisk interesse. 
 
 
Undersøgelsens forhistorie 
Undersøgelse blev foranlediget Vejdirektoratets udvidelse af Køge Bugt motorvejen. Som 
følge heraf udførte Museum Sydøstdanmark en arkivalsk kontrol samt en besigtigelse af berørte 
areal. På denne baggrund tilrådede museet, at bygherre fik foretaget en arkæologisk forundersøgelse.  
 
 
Administrative data 
Arkæologisk forundersøgelse af mindre delområde i sagen ”KNV0020 Vejdirektoratet, 
etape II, område C”. 
Forundersøgelsen blev foretaget af Museum Sydøstdanmark i henhold til Museumsloven  
§ 27 stk. 4. og bekostet af ”Vejdirektoratet” i kraft af dennes egenskab som bygherre. 
 
Museets Sagnr. 
KNV0020 Vejdirektoratet, etape II, område C 
 
Kulturstyrelsens sagsnr. 
2013-7.24.02/KNV-0021 
 
 
Aktører: 
 
Bygherre V. Stinne Larsen 
Vejdirektoratet 
Guldalderen 12 
2640 Hedehusene 
 
Museum Sydøstdanmark v. Lisbeth Gernager Langkær 
Algade 97 
4760 Vordingborg 
 
Kulturstyrelsen 
H.C. Andersens Boulevard 2 
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Øvrige data 
 
Undersøgelserne af lokaliteten foregik i perioden 14/10-2014 til 16/10-2014. 
 
Udgravningsansvarlig: Lisbeth Gernager Langkær (museumsinspektør). 
Daglig leder og beretningsansvarlig: David Brink (Arkæolog) 
 
Øvrige deltagere: 
Mathias Søndergård (Arkæolog) 
 
Til afrømning benyttedes gravemaskine på bælter forsynet med 2 m bred rabatskovl fra 
entreprenørfirmaet ”Tække og entreprenørfirmaet Mejdal”. Maskinfører Preben Mejdal. 
 
Efterbearbejdningen blev udført af Mag. art. David Brink. 
 
Original dokumentation opbevares på Museum Sydøstdanmark, Nørregade 4, 4600 Køge 
medens digital dokumentation og genstande opbevares på Vasebækgård, Vasebækvej 
30d, 4600 Køge. 
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Topografi, terræn og undergrund 
Arealet er belligende  på kanten af den bølgede moræneflade. På det mere nære plan 
afgrænses undersøgelsesområdet mod nord af Køge Bugt motorvejen, mens den østlige 
grænse udgøres af Ølbyvej. Mod syd og vest ligger dyrkede marker i bølget terræn. 
Omtrent 1 km mod syd ses Køge ås som en skovdækket bakkekam. 
Undergrunden består hovedsageligt af moræneler, enkelte steder ses dog større lommer 
af rent undergrundssand. 

 
 
 
 

 
  

Figur 1: Lokaliteten på 4-cm kort. Udgravningsarealet er markeret med 
en rød cirkel, nord opad (© KNV og KMS). 

Figur 2: Lokaliteten på Lidarkort. Undersøgelsesarealet er markeret med 
en rød cirkel, nord opad (© Kulturstyrelsen). 
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Målesystem 
Horisontalt og Vertikalt: 
Udgravningsfeltet blev er indmålt med GPS (Trimble R6) i koordinatsystemet Euref89 
Zone 32. De indmålte data blev efterredigeret i Mapinfo. 
 
Metode 
Afrømning 
Afrømning af muldjorden foregik ved hjælp af gravemaskine på bælter, forsynet med 2 m 
bred rabatskovl. Alle fyldskifter blev indridset i fladen og markeret med en bambuspind. 
 
Opmåling 
Alle anlæg og fyldskifter, blev indmålt med GPS (Trimble R6). De indmålte data blev 
efterredigeret i Mapinfo. 
 
Anlægsnummerering 
Da forundersøgelsen indgår, som en mindre del af en større kampagne, tildeltes alle 
anlæg, fyldskifter og grøfter fortløbende anlægsnumre startende med A-651 
Start A651, sidst anvendt A716. 
 
Fundnummerering 
Da forundersøgelsen indgår, som en mindre del af en større kampagne, tildeltes de 
fremkomne fund fortløbende x-numre startende med X29. 
Start X29, sidst anvendt X29. 
 
Undersøgelsens resultater 
I alt udlagdes 10 søgegrøfter på arealet. Grøfternes retning blev afledt er 
undersøgelsesarealets form. Grøfterne er således udlagt i både NNV-SSØ retning samt 
VSV-ØNØ retning. 
De afrømmede grøfters samlede areal medfører en afdækningsprocent på 16%. 
I søgegrøfterne afdækkedes blot 5 anlæg fra oldtiden. De fem anlæg er alle kogestens-
/ildgruber. Der fandtes intet daterende materiale i disse anlæg og dateringen kan derfor 
blot henføres til oldtiden. Hovedparten af gruberne ses placeret på arealets østlige del. 
Foruden ovenstående gruber fremkom en del markdræn samt mange større og mindre 
recente forstyrrelser, der antageligt er opstået som følge af motorvejsbyggeriet i 
foregående århundrede. 
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Sammenfatning og perspektiver 
Som fremlagt ovenfor afslørede forundersøgelsen af lokaliteten KNV00020, etape II, omr. 
C (Sted Nr. 020105-103) kun få spor af kulturhistorisk interesse. Der er dog ingen tvivl om, 
at der i nærområdet må befinde sig en større boplads fra vikingetid, idet der på marken 
umiddelbart syd for de udlagte grøfter, er gjort et relativt stort antal detektorfund dateret til 
vikingetid. Fundet af det slebne øksefragment (X29) i den recente forstyrrelse A714 
indikerer at der et sted i nærområdet må befinde sig minimum en enkelt neolitisk lokalitet. 
Efter endt forundersøgelse må det sammenfattende konkluderes, at der ikke findes 
betydelige fortidsminder indenfor det undersøgte areal.  

Figur 3: Søgegrøfterne med de fremkomne anlæg, målestok 1:2000, nord opad. 
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Anlægsliste	  
Anlæg	   Hovedgruppe	   Undergruppe	   Datering	   Fase	   Tegn.	   Indgår	  i	   Består	  af	  

Kampagne:	  14-‐10-‐2014	   	  

A651	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A652	   Recent	  
forstyrrelse	  

Recent	  
forstyrrelse	  

Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A653	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A654	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A655	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A656	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A657	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A658	   Afgrænsning	   Grøft	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A659	   Naturfænomen	   Vådområde	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A660	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A661	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A662	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A663	   Naturfænomen	   Vådområde	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A664	   Recent	  
forstyrrelse	  

Recent	  
forstyrrelse	  

Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A665	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A666	   Udgår	   Udgår	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A667	   Recent	  
forstyrrelse	  

Recent	  
forstyrrelse	  

Neolitikum-‐
Neolitikum	  

	   	   	   	  

A668	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐ 	   	   	   	  
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Oldtid	  

A669	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A670	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A671	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A672	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A673	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A674	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A675	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A676	   Naturfænomen	   Vådområde	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A677	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A678	   Recent	  
forstyrrelse	  

Recent	  
forstyrrelse	  

Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A679	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A680	   Recent	  
forstyrrelse	  

Recent	  
forstyrrelse	  

Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A681	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A682	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A683	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A684	   Recent	  
forstyrrelse	  

Recent	  
forstyrrelse	  

Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A685	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A686	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A687	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  
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A688	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A689	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A690	   Recent	  
forstyrrelse	  

Recent	  
forstyrrelse	  

Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A691	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A692	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A693	   Recent	  
forstyrrelse	  

Recent	  
forstyrrelse	  

Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A694	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A695	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A696	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A697	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A698	   Naturfænomen	   Vådområde	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A699	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A700	   Naturfænomen	   Vådområde	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A701	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A702	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A703	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A704	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A705	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A706	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A707	   Recent	  
forstyrrelse	  

Recent	  
forstyrrelse	  

Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  
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A708	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A709	   Recent	  
forstyrrelse	  

Recent	  
forstyrrelse	  

Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A710	   Recent	  
forstyrrelse	  

Recent	  
forstyrrelse	  

Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A711	   Naturfænomen	   Vådområde	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A712	   Recent	  
forstyrrelse	  

Recent	  
forstyrrelse	  

Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A713	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A714	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A715	   Naturfænomen	   Vådområde	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A716	   Recent	  
forstyrrelse	  

Recent	  
forstyrrelse	  

Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  
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	  Anlægsbeskrivelse	  
A652	  
Recent	  forstyrrelse,	  Recent	  forstyrrelse,	  Nutid-‐Nutid	  
Recent	  forstyrrelse,	  afgravning	  af	  det	  naturlige	  bakke	  drag,	  således	  er	  der	  er	  opnået	  fald	  ned	  mod	  motorvejens	  
drængrøft	  	  (udført	  i	  forbindelse	  med	  byggeriet	  af	  Køge	  bugt	  motorvejen).	  

	  
A658	  
Afgrænsning,	  Grøft,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Mindre	  grøft	  med	  målene	  B:	  60cm	  og	  L:	  130+.	  Fylden	  består	  af	  gråbrunt	  muldet	  ler.	  
Ikke	  snittet.	  

	  	  
A664	  
Recent	  forstyrrelse,	  Recent	  forstyrrelse,	  Nutid-‐Nutid	  
Recent	  forstyrrelse	  (formodentlig	  udført	  i	  forbindelse	  med	  byggeriet	  af	  Køge	  bugt	  motorvejen).	  

	  	  	  
A665	  
Grube,	  Koge-‐/ildgrube,	  Oldtid-‐Oldtid	  
grube	  med	  trækulsholdigt	  gråbrunt	  muldet	  og	  leret	  fyld,	  bredde	  60cm,	  længde	  135cm.	  

	  	  	  
A667	  
Recent	  forstyrrelse,	  Recent	  forstyrrelse,	  Neolitikum-‐Neolitikum	  
Recent	  forstyrrelse	  (formodentlig	  udført	  i	  forbindelse	  med	  byggeriet	  af	  Køge	  bugt	  motorvejen).	  

	  	  	  
A668	  
Grube,	  Koge-‐/ildgrube,	  Oldtid-‐Oldtid	  
trækulsholdig	  ildgrube	  med	  en	  diameter	  på	  75cm.	  	  

	  	  	  
A673	  
Grube,	  Koge-‐/ildgrube,	  Oldtid-‐Oldtid	  
trækulsholdig	  ildgrube	  med	  en	  bredde	  på	  130cm	  og	  en	  længde	  på	  155cm.	  	  

	  	  	  
A675	  
Grube,	  Koge-‐/ildgrube,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Kogestensgrube,	  diameter	  200cm.	  

	  	  	  
A678	  
Recent	  forstyrrelse,	  Recent	  forstyrrelse,	  Nutid-‐Nutid	  
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Recent	  forstyrrelse,	  afgravning	  af	  det	  naturlige	  bakke	  drag,	  således	  er	  der	  er	  opnået	  fald	  ned	  mod	  motorvejens	  
drængrøft	  	  (udført	  i	  forbindelse	  med	  byggeriet	  af	  Køge	  bugt	  motorvejen).	  

	  	  	  
A679	  
Grube,	  Koge-‐/ildgrube,	  Oldtid-‐Oldtid	  
kogestensgrube,	  diameter	  75cm.	  	  

	  

A680	  
Recent	  forstyrrelse,	  Recent	  forstyrrelse,	  Nutid-‐Nutid	  
Recent	  forstyrrelse	  (formodentlig	  udført	  i	  forbindelse	  med	  byggeriet	  af	  Køge	  bugt	  motorvejen).	  

	  	  	  
A684	  
Recent	  forstyrrelse,	  Recent	  forstyrrelse,	  Nutid-‐Nutid	  
Recent	  forstyrrelse,	  afgravning	  af	  det	  naturlige	  bakke	  drag,	  således	  er	  der	  er	  opnået	  fald	  ned	  mod	  motorvejens	  
drængrøft	  	  (udført	  i	  forbindelse	  med	  byggeriet	  af	  Køge	  bugt	  motorvejen).	  

	  	  
A690	  
Recent	  forstyrrelse,	  Recent	  forstyrrelse,	  Nutid-‐Nutid	  
Kabel	  

	  	  
A693	  
Recent	  forstyrrelse,	  Recent	  forstyrrelse,	  Nutid-‐Nutid	  
Recent	  forstyrrelse	  (formodentlig	  udført	  i	  forbindelse	  med	  byggeriet	  af	  Køge	  bugt	  motorvejen).	  

	  	  	  
A707	  
Recent	  forstyrrelse,	  Recent	  forstyrrelse,	  Nutid-‐Nutid	  
Recent	  forstyrrelse	  (formodentlig	  udført	  i	  forbindelse	  med	  byggeriet	  af	  Køge	  bugt	  motorvejen).	  

	  	  	  
A711	  
Naturfænomen,	  Vådområde,	  Udateret-‐Udateret	  
vådbundsområde	  med	  tørvedannelse.	  

	  	  	  
A712	  
Recent	  forstyrrelse,	  Recent	  forstyrrelse,	  Nutid-‐Nutid	  
Recent	  forstyrrelse	  (formodentlig	  udført	  i	  forbindelse	  med	  byggeriet	  af	  Køge	  bugt	  motorvejen).	  
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A714	  
Vandteknisk	  anlæg,	  Dræn,	  Nutid-‐Nutid	  
Recent	  forstyrrelse	  (formodentlig	  udført	  i	  forbindelse	  med	  byggeriet	  af	  Køge	  bugt	  motorvejen).	  
Fund:	  	   X29:	  Afslag	  m.	  slibning,	  Neolitikum-‐Neolitikum	  

	  	  	  
A715	  
Naturfænomen,	  Vådområde,	  Udateret-‐Udateret	  
vådbundsområde	  med	  tørvedannelse.	  

	  	  	  
A716	  
Recent	  forstyrrelse,	  Recent	  forstyrrelse,	  Nutid-‐Nutid	  
Recent	  forstyrrelse	  (formodentlig	  udført	  i	  forbindelse	  med	  byggeriet	  af	  Køge	  bugt	  motorvejen).	  

	   	  

FundListe	  
Fund	   Materiale	   Genstand	   Datering	   Anlæg	  

Kampagne:	  14-‐10-‐2014	   	  

X29	   Flint	   Afslag	  m.	  slibning	   Neolitikum-‐
Neolitikum	  

A714	  

 

Fundbeskrivelse	  
X29	  
Flint,	  Afslag	  m.	  slibning,	  Neolitikum-‐Neolitikum	  
Fragment	  af	  sleben	  flintøkse.	  Afslaget	  stammer	  desværre	  fra	  en	  moderne	  forstyrrelse,	  men	  vidner	  dog	  stadig	  om	  
neolitisk	  aktivitet	  i	  nærområdet.	  

Anlæg:	   A714	   	  
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Forundersøgelsesberetning for KNV 00020 
Vejdirektoratet etape II, område D. Højelse sogn, Ramsø 
herred, tidl. Roskilde amt. Sted Nr. 020105 KUAS j.nr 2013-7.24.02/KNV-
0021. 

 
 
Beretning for arkæologisk forundersøgelse af mindre delområde i sagen ”KNV0020 
Vejdirektoratet, etape II, område D”. 
Forundersøgelsen blev foretaget af Museum Sydøstdanmark i perioden 27/10-2014 til 
10/11-2014. Udgravningsansvarlige var museumsinspektør Lisbeth Gernager Langkjær. 
Den daglige leder samt beretningsansvarlig var Mag. art. David Brink. 

 
          

Figur 1: Delområdets placering i det nuværende landskab. Grøfterne er markeret med rødt. 
(© Kort- og matrikelstyrelsen). 
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Abstract 
Forundersøgelsen af det pågældende delareal omfatter 2 områder med et samlet areal på  
3,55 hektar. Under forundersøgelsen blev der udlagt i alt 17 søgegrøfter af varierende 
længde. De afrømmede arealer afslørede to områder med koncentrationer af forhistoriske 
anlæg. I den nordligste del af arealet fremkom et område med mange gruber og 
grubekomplekser. Mod syd fremkom den ydre del af et kogegrubefelt som antageligt har 
fortsat mod vest. Under forundersøgelsen blev en del af disse kogegruber og affaldsgruber 
snittet og jordprøver blev udtaget, ingen af gruberne var fundførende (ud over enkelte 
afslag og mindre ubestemmelige sideskår). Jordprøverne blev udtaget med det formål at 
datere anlæggene og om muligt knytte de her fundne aktivitetsområder til de mange 
bopladsspor fremkommet umiddelbart vest herfor, under det nuværende transportcenter. 

 

 
 Figur 2: undersøgelsesarealerne (med rødt). (© Kort- og matrikelstyrelsen). 
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Undersøgelsens forhistorie 
Undersøgelse blev foranlediget Vejdirektoratets udvidelse af Køge Bugt motorvejen. Som 
følge heraf udførte Museum Sydøstdanmark en arkivalsk kontrol samt en besigtigelse af berørte 
areal. På denne baggrund tilrådede museet, at bygherre fik foretaget en arkæologisk forundersøgelse.  
 
 
Administrative data 
Arkæologisk forundersøgelse af mindre delområde i sagen ”KNV0020 Vejdirektoratet, 
etape II, område C”. 
Forundersøgelsen blev foretaget af Museum Sydøstdanmark i henhold til Museumsloven  
§ 27 stk. 4. og bekostet af ”Vejdirektoratet” i kraft af dennes egenskab som bygherre. 
 
Museets Sagnr. 
KNV0020 Vejdirektoratet, etape II, område C. 
 
Kulturstyrelsens sagsnr. 
2013-7.24.02/KNV-0021 
 
 
Aktører: 
 
Bygherre V. Stinne Larsen 
Vejdirektoratet 
Guldalderen 12 
2640 Hedehusene 
 
Museum Sydøstdanmark v. Lisbeth Gernager Langkær 
Algade 97 
4760 Vordingborg 
 
Kulturstyrelsen 
H.C. Andersens Boulevard 2 
1553 København V 
 
 
Øvrige data 
 
Undersøgelserne af lokaliteten foregik i perioden 27/10-2014 til 10/11-2014. 
 
Udgravningsansvarlig: Lisbeth Gernager Langkær (museumsinspektør). 
Daglig leder og beretningsansvarlig: David Brink (Arkæolog) 
 
Øvrige deltagere: 
Jesper Bork (Arkæolog) 
Michael Vennersdorf (Arkæolog) 
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Til afrømning benyttedes gravemaskine på bælter forsynet med 2 m bred rabatskovl fra 
entreprenørfirmaet ”Tække og entreprenørfirmaet Mejdal”. Maskinfører Preben Mejdal. 
 
Efterbearbejdningen blev udført af Mag. art. David Brink. 
 
Original dokumentation opbevares på Museum Sydøstdanmark, Nørregade 4, 4600 Køge 
medens digital dokumentation og genstande opbevares på Vasebækgård, Vasebækvej 
30d, 4600 Køge. 
 
Topografi, terræn og undergrund 
Arealet er belligende i Køge Bugt, på kanten af den bølgede moræneflade. Umidelbart 
mod vest gennemskærer Køge Bugt motorvejen området. Vest for motorvejen hæver 
terrænet sig svagt og bølgende. Mod øst er området i dag præget af moderne byggeri. I 
tidligere tider fremstod dette areal dog som vådbundsområder, i form af enge og moser 
med adskillige naturlige Kildefremspring. 
Undergrunden består hovedsageligt af moræneler. 

 
 

 
 
 

Figur 3: Lokaliteten på Lidarkort. Undersøgelsesarealet er 
markeret med rødt, nord opad (© Kulturstyrelsen). 
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Målesystem 
Horisontalt og Vertikalt: 
Udgravningsfeltet blev er indmålt med GPS (Trimble R6) i koordinatsystemet Euref89 
Zone 32. De indmålte data blev efterredigeret i Mapinfo. 
 
Metode 
Afrømning 
Afrømning af muldjorden foregik ved hjælp af gravemaskine på bælter, forsynet med 2 m 
bred rabatskovl. Alle fyldskifter blev indridset i fladen og markeret med en bambuspind. 
 
Opmåling 
Alle anlæg og fyldskifter, blev indmålt med GPS (Trimble R6). De indmålte data blev 
efterredigeret i Mapinfo. 
 
Anlægsnummerering 
Da forundersøgelsen indgår, som en mindre del af en større kampagne, tildeltes alle 
anlæg, fyldskifter og grøfter fortløbende anlægsnumre startende med A-651 
Start A717, sidst anvendt A885. 
 
 
 

Figur 4: Lokaliteten på Høje Målebordsblade.. 
Undersøgelsesarealet er markeret med rødt, nord opad (© 
Kulturstyrelsen). 
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Fundnummerering 
Der er ikke hjemtaget fund fra de her undersøgte arealer og anlæg. 
 
Undersøgelsens resultater 
Undersøgelsesområdet omfatter et areal på 3,55 hektar. Ved udlægning af søgegrøfter er 
der afdækket et samlet areal på 2.716m2. Der er således forundersøgt med en relativt lille 
afdækningsprocent (7,7%). At afdækningsprocenten ikke er højere, skyldes følgende 
faktorer: 

1. Området er præget af store vådbundsaflejringer, som ved undersøgelsen blev 
afgrænset og herefter ikke blev videre undersøgt (se figur 5). 

2. Området er præget af store moderne forstyrrelser forsaget af kabeføringer, og kloak 
med mere. Indenfor disse områder er der ikke trukket søgegrøfter (se figur 5). 

 
 

 
 

 
Figur 5: Undersøgte arealer. Kabler og kloaker m.m er markeret med gul, 
mens vådbundsområder er markeret med blå. 
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På den del af arealet hvor søgegrøfter kunne udlægges, fremkom der to koncentrationer af 
forhistoriske anlæg (se figur 6). 

 
 
 
 
Område 1 – det nordlige område (se figur 6 og 7): 
Beliggenhed: 
Lavtliggende område som indtil for nyligt (se figur 4) lå i den absolutte udkant af et 
vådområde. 
 
Anlæg: 
De forhistoriske anlæg består udelukkende af gruber og grubekomplekser. Enkelte af 
gruberne snittedes med maskine og blev tegnet i profil. Gruberne var yderst fundtomme og 
indeholdt blot enkelte afslag og et enkelte ukarakteristisk sideskår fra oldtiden (fundene 
blev ikke hjemtaget). 
 
Funktion og tilhørsforhold: 
Det synes rimeligt at fortolke området som et perifert område anvendt til affaldsdeponering. 
Området har antageligt været tilknyttet en eller flere af de mange bopladslokaliteter 
udgravet, under det nuværende transportcenter, umiddelbart vest herfor. Grundet den lille 
fundmængde i gruberne er det ikke muligt at datere områdets anlæg typologisk. Der blev 
derfor indsamlet jordprøver fra de snittede anlæg, i håbet om at fremdrage makrofossilt 
materiale til datering af gruberne. Det er håbet at eventuelle naturvidenskabelige analyser 
kan knytte aktivitetsområdet til specifikke lokaliteter (se ovenfor), og hermed bidrage til 
forståelsen af de enkelte bopladsers udnyttelsesområder med mere. 

Figur 6: de to fremkomne koncentrationer af forhistoriske anlæg (markeret 
med grøn). 
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Beliggenhed: 
Lavtliggende område som indtil for nyligt (se figur 4) lå i den absolutte udkant af et 
vådområde. 
 
Anlæg (se figur 8): 
De forhistoriske anlæg består udelukkende af kogestensgruber og ildgruber. Omkring 
halvdelen af gruberne snittedes med spade og blev tegnet i profil. Der fremkom ingen 
nævneværdige fund i disse gruber. 
 
Funktion og tilhørsforhold: 
Det synes rimeligt at fortolke området som den perifere del af et kogegrubefelt. Sådanne 
kogegrubefelter er tidligere undersøgt her i området. På det nærliggende areal (se figur 9) 
udgravedes for få år siden et større kogegrubefelt, afstanden hertil er under 300m. 
Spørgsmålet er da hvorvidt de to kogegrubefelter skal opfattes som én sammenhængende 
struktur eller hvorvidt der er tale om to forskellige aktivitetsområder adskilt i både rum og 
tid. For at forsøge at afklare dette spørgsmål, er der udtaget i alt 8 jordprøver i håbet om at 
finde egnet materiale til datering.  
 
 

Figur 7: Gruber og grubekomplekser i område 1 (nord) 
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Figur 7: Kogestensgruberne  i område 2 (syd) 

Figur 7: Mindre end 300m sydvest for de her fundne kogegruber er få år siden udgravet et større 
kogegrubefelt (stor sort cirkel, KØM2596 omr. 27). De her fremkomne kogestensgruber  i område 2 (syd) 
er markeret med lille (sort) cirkel.  
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Sammenfatning og perspektiver 
Som fremlagt ovenfor afslørede forundersøgelsen af dette areal 2 koncentrationer af 
forhistoriske anlæg. Koncentrationerne fremstår som et grubekompleks samt yderkanten 
af et kogegrubefelt. Det er håbet at en snarlig flottering og mulig datering af prøverne, vil 
kunne knytte disse aktivitetsområder til eksempelvis bopladsstrukturer i det intensivt 
udgravede område vest herfor (transportcenteret). 
Det skønnes at yderligere udgravning i området ikke vil bidrage til væsentlig ny viden, og 
arealet er derfor frigivet til bygherre. 
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Anlægsliste	  
Anlæg	   Hovedgruppe	   Undergruppe	   Datering	   Fase	   Tegn.	   Indgår	  i	   Består	  af	  

A717	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Industritid-‐
Industritid	  

	   	   	   	  

A718	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid	   	   	   	   	  

A719	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid	   	   	   	   	  

A720	   Naturfænomen	   Vådområde	   Udateret	   	   	   	   	  

A721	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A722	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid	   	   	   	   	  

A723	   Naturfænomen	   Vådområde	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A724	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid	   	   	   	   	  

A725	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid	   	   	   	   	  

A726	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Industritid	   	   	   	   	  

A727	   Stolpehul	   Stolpehul	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A728	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A729	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A730	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A731	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Industritid-‐
Industritid	  

	   	   	   	  

A732	   Stolpehul	   Stolpehul	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   T3	   	   	  

A733	   Stolpehul	   Stolpehul	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   T3	   	   	  

A734	   Stolpehul	   Stolpehul	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A735	   Stolpehul	   Stolpehul	   Oldtid-‐
Oldtid	  
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A736	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A737	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A738	   Stolpehul	   Stolpehul	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   T3	   	   	  

A739	   Stolpehul	   Stolpehul	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   T3	   	   	  

A740	   Stolpehul	   Stolpehul	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A741	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A742	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A743	   Udgår	   Udgår	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A744	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A745	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Industritid-‐
Industritid	  

	   	   	   	  

A746	   Naturfænomen	   Vådområde	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A747	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Industritid-‐
Industritid	  

	   	   	   	  

A748	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Industritid-‐
Industritid	  

	   	   	   	  

A749	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Industritid-‐
Industritid	  

	   	   	   	  

A750	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A751	   Grube	   Grubekompleks	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A752	   Grube	   Grubekompleks	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A753	   Stolpehul	   Stolpehul	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A754	   Udgår	   Udgår	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A755	   Grube	   Grubekompleks	   Oldtid-‐
Oldtid	  
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A756	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Industritid-‐
Industritid	  

	   	   	   	  

A757	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Industritid-‐
Industritid	  

	   	   	   	  

A758	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A759	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A760	   Grube	   Grubekompleks	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A761	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A762	   Grube	   Grubekompleks	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   T3	   	   	  

A763	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Industritid-‐
Industritid	  

	   	   	   	  

A764	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Industritid-‐
Industritid	  

	   	   	   	  

A765	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Industritid-‐
Industritid	  

	   	   	   	  

A766	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Industritid-‐
Industritid	  

	   	   	   	  

A767	   Udgår	   Udgår	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A768	   Grube	   Grubekompleks	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A769	   Grube	   Grubekompleks	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   T2	   	   	  

A770	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Industritid-‐
Industritid	  

	   	   	   	  

A771	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Industritid-‐
Industritid	  

	   	   	   	  

A772	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Industritid-‐
Industritid	  

	   	   	   	  

A773	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A774	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Industritid-‐
Industritid	  

	   	   	   	  

A775	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  
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A776	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A777	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A778	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Industritid-‐
Industritid	  

	   	   	   	  

A779	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A780	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A781	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A782	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A783	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A784	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   T3	   	   	  

A785	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A786	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   T3	   	   	  

A792	   Stolpehul	   Stolpehul	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   T3	   	   	  

A793	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A795	   Lag	   Kulturlag	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A798	   Stolpehul	   Stolpehul	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A799	   Lag	   Kulturlag	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A800	   Recent	  
forstyrrelse	  

Recent	  
forstyrrelse	  

Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A801	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A802	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A803	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  
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A804	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A805	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A806	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A807	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   T1	   	   	  

A808	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   T1	   	   	  

A809	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   T1	   	   	  

A810	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   T1	   	   	  

A811	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A812	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A813	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   T1	   	   	  

A814	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A815	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   T1	   	   	  

A816	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A817	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A818	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A819	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A820	   Naturfænomen	   Vådområde	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A821	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A822	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A823	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  
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A824	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A826	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A827	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A828	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A829	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A830	   Naturfænomen	   Vådområde	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A831	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A832	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A833	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A834	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A835	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A836	   Lag	   Lag	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A837	   Recent	  
forstyrrelse	  

Recent	  
forstyrrelse	  

Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A838	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A839	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A840	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A841	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A842	   Grube	   Grube	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A843	   Grube	   Grube	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A844	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  
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A845	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A846	   Recent	  
forstyrrelse	  

Recent	  
forstyrrelse	  

Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A847	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A848	   Recent	  
forstyrrelse	  

Recent	  
forstyrrelse	  

Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A849	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A850	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A851	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A852	   Recent	  
forstyrrelse	  

Recent	  
forstyrrelse	  

Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A853	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A854	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A855	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A856	   Recent	  
forstyrrelse	  

Recent	  
forstyrrelse	  

Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A857	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A858	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A859	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A860	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A861	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A862	   Recent	  
forstyrrelse	  

Recent	  
forstyrrelse	  

Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A863	   Grube	   Grube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A864	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Industritid-‐
Industritid	  
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A865	   Udgår	   Udgår	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A866	   Udgår	   Udgår	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A867	   Udgår	   Udgår	   Udateret	   	   	   	   	  

A868	   Udgår	   Udgår	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A869	   Udgår	   Udgår	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A870	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A871	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A872	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A873	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   T1	   	   	  

A874	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A875	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A876	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   T1	   	   	  

A877	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A878	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   T1	   	   	  

A879	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

A880	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A881	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   T1	   	   	  

A882	   Grube	   Koge-‐/ildgrube	   Oldtid-‐
Oldtid	  

	   	   	   	  

A883	   Lag	   Lag	   Udateret-‐
Udateret	  

	   	   	   	  

A884	   Vandteknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  
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A885	   Udgravningstek
nisk	  

Søgegrøft	   Nutid-‐Nutid	   	   	   	   	  

	  

	  Anlægsbeskrivelse	  
A723	  
Naturfænomen,	  Vådområde,	  Udateret-‐Udateret	  
vådbundslavning	  

	  

A727	  
Stolpehul,	  Stolpehul,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Diameter	  i	  cm:	  20	  
Dybde	  i	  cm:	  12	  
Tolkning:	  st.	  hul	  
Udgravning:	  snittet	  med	  spade,	  ikke	  tegnet	  

	  	  
A732	  
Stolpehul,	  Stolpehul,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Diameter	  i	  cm:	  14	  
Dybde	  i	  cm:	  28	  
Side:	  Lige	  
Bund:	  Let	  rundet	  
Beskrivelse:	  
1)	  gråsort	  humøst	  sandet	  ler	  
2)	  grågult	  sandet	  undergrundsler	  
	  
Tolkning:	  st.hul	  
Udgravning:	  snittet	  med	  spade,	  tegnet.	  

Tegninger:	  	   T3	   	  
	  	  	  
A733	  
Stolpehul,	  Stolpehul,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Diameter	  i	  cm:	  14	  
Dybde	  i	  cm:	  26	  
Side:	  Lige	  
Bund:	  Let	  rundet	  
Beskrivelse:	  
1)	  gråsort	  humøst	  sandet	  ler	  
2)	  grågult	  sandet	  undergrundsler	  
	  
Tolkning:	  st.hul	  
Udgravning:	  snittet	  med	  spade,	  tegnet	  

Tegninger:	  	   T3	  
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A738	  
Stolpehul,	  Stolpehul,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Diameter	  i	  cm:	  22	  
Dybde	  i	  cm:	  12	  
Side:	  Lige	  
Bund:	  Let	  rundet	  
Beskrivelse:	  
3)	  grågult	  sandet	  undergrundsler	  
4)	  homogent	  gråt	  svagt	  leret	  sand	  med	  trækulsnister	  
	  
Tolkning:	  st.	  hul	  
Udgravning:	  snittet	  med	  spade,	  tegnet	  

Tegninger:	  	   T3	   	  
Lag:	   	  
	  	  	  
A739	  
Stolpehul,	  Stolpehul,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Diameter	  i	  cm:	  40	  
Dybde	  i	  cm:	  10+	  
Beskrivelse:	  
3)	  grågult	  sandet	  undergrundsler	  
4)	  homogent	  gråt	  svagt	  leret	  sand	  med	  trækulsnister	  
	  
Tolkning:	  st.hul	  (ikke	  gravet	  i	  bund)	  
Udgravning:	  snittet	  med	  spade,	  tegnet	  

Tegninger:	  	   T3	  

	  	  	  
A762	  
Grube,	  Grubekompleks,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Diameter	  i	  cm:	  1050	  
Dybde	  i	  cm:	  85	  
Bund:	  ujævn	  
Beskrivelse:	  
1)	  brunt	  humøst	  muld	  ("moderne"	  opfyld)	  
2)	  mørkt	  gråbrunt	  humøst	  sandet	  ler	  
3)	  brunt	  humøst	  sandet	  ler	  
4)	  gråbrunt	  sandet	  ler	  
	  
Tolkning:	  	  grubekompleks	  
Udgravning:	  snittet	  med	  maskine,	  tegnet	  

Tegninger:	  	   T3	   	  
Fund:	  	   P10:	  til	  flotering	  ,	  Oldtid-‐Oldtid.	   	  
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A769	  
Grube,	  Grubekompleks,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Diameter	  i	  cm:	  1050	  
Dybde	  i	  cm:	  104	  
Side:	  ujævn	  
Bund:	  ujævn	  
Beskrivelse:	  
1)	  Brungråt	  humøst	  sandet	  ler	  
2)	  	  mørkt	  gråbrunt	  til	  gråt	  humøst	  sandet	  ler	  (adskilt	  fra	  1)	  via	  horisont	  med	  klumoper	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  og	  nister	  af	  orange	  
ler.	  
3)	  som	  2)	  men	  med	  indslag	  af	  orange	  ler.	  
4)	  Orange	  sandet	  ler.	  
5)	  Bundlag	  udvasket	  
6)	  kompakt	  gråbrunt	  sandet	  undergrundsler	  
	  
Tolkning:	  Grubekompleks,	  snittet	  med	  maskine	  og	  tegnet.	  
Udgravning:	  snittet	  med	  maskine	  og	  tegnet	  1:20	  

Tegninger:	  	   T2	   	  
Fund:	  	   P9:	  til	  flotering	  ,	  Oldtid-‐Oldtid	  

	  	  	  
A784	  
Grube,	  Grube,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Diameter	  i	  cm:	  102+	  
Dybde	  i	  cm:	  40	  
Side:	  Skrå	  
Bund:	  Flad	  
Beskrivelse:	  
1)	  kompakt	  mørkt	  gråbrunt	  til	  gråt	  humøst	  sandet	  ler	  med	  nister	  af	  trækul	  
2)	  lyst	  brunt	  til	  gråbrunt	  sandet	  ler	  
3)	  lyst	  gulbrunt	  sandet	  undergrundsler	  
	  
Tolkning:	  	  grube	  
Udgravning:	  snittet	  med	  spade,	  tegnet	  

Tegninger:	  	   T3	  

	  	  	  
A786	  
Grube,	  Grube,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Diameter	  i	  cm:	  96	  
Dybde	  i	  cm:	  12	  
Side:	  -‐	  
Bund:	  flad	  
1)	  lyst	  gulgråt	  let	  sandet	  ler	  
2)	  gråsort	  sandet	  ler	  med	  trækulsstykker	  
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Tolkning:	  
Udgravning:	  snittet	  med	  spade,	  tegnet	  

Tegninger:	  	   T3	   	  
	  	  	  
A792	  
Stolpehul,	  Stolpehul,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Diameter	  i	  cm:	  14	  
Dybde	  i	  cm:	  28	  
Side:	  Lige	  
Bund:	  Let	  rundet	  
Beskrivelse:	  
1)	  gråt	  kompakt	  sandet	  ler	  (muldrest)	  
2)	  lyst	  gråt	  kompakt	  sandet	  ler	  med	  nister	  af	  3)	  
3)	  kompakt	  grågult	  sandet	  undergrundsler	  
	  
Tolkning:	  st.	  hul	  
Udgravning:	  snittet	  med	  spade,	  tegnet	  

Tegninger:	  	   T3	  
	  	  	  
A795	  
Lag,	  Kulturlag,	  Oldtid-‐Oldtid	  
muligvis	  aldeles	  nedslidt	  kulturlag.	  indeholdt	  enkelte	  afslag	  (ikke	  hjemtaget)	  

	  	  	  
A799	  
Lag,	  Kulturlag,	  Oldtid-‐Oldtid	  
muligvis	  aldeles	  nedslidt	  kulturlag.	  indeholdt	  enkelte	  afslag	  (ikke	  hjemtaget)	  

	  	  	  
A800	  
Recent	  forstyrrelse,	  Recent	  forstyrrelse,	  Nutid-‐Nutid	  
Vandledning,	  fremgår	  af	  LER-‐oplysninger	  

	  	  	  
A807	  
Grube,	  Koge-‐/ildgrube,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Diameter	  i	  cm:	  60	  
Dybde	  i	  cm:	  12	  
Side:	  -‐	  
Bund:	  rundet	  
Beskrivelse:	  
1)	  gulbrunt	  sandet	  undergrundsler.	  
2)	  gråsort	  leret	  sand	  med	  trækulsnister	  og	  ildskørnede	  sten	  
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Tolkning:	  Kogegrube	  
Udgravning:	  snittet	  med	  spade,	  tegnet	  

Tegninger:	  	   T1	   	  
Fund:	  	   P6:	  til	  flotering	  ,	  Oldtid-‐Oldtid	  

	  	  	  
A808	  
Grube,	  Koge-‐/ildgrube,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Diameter	  i	  cm:	  90	  
Dybde	  i	  cm:	  21	  
Bund:	  Flad	  
Beskrivelse:	  
1)	  gulbrunt	  sandet	  undergrundsler	  
2)	  gråbrunt	  leret	  sand	  med	  ildskørnede	  sten	  
	  
Tolkning:	  Kogegrube	  
Udgravning:	  snittet	  med	  spade,	  tegnet	  

Tegninger:	  	   T1	  

	  	  	  
A809	  
Grube,	  Koge-‐/ildgrube,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Diameter	  i	  cm:	  124	  
Dybde	  i	  cm:	  43	  
Side:	  Skrå	  
Bund:	  Flad	  
Beskrivelse:	  
1)	  gulbrunt	  sandet	  undergrundsler	  
2)	  Trækulslag	  
3)	  mørkt	  gråt	  sandet	  ler	  med	  trækul	  og	  ildskørnede	  sten	  
4)	  gråbrunt	  sandet	  ler	  med	  enkelte	  trækulsnister	  og	  ildskørnede	  sten	  
	  
;	  Tolkning:	  Kogestensgrube	  
;	  Udgravning:	  snittet	  med	  spade,	  tegnet	  
;Fund:	  Forarbejdt	  flint	  (afslag).	  Ikke	  hjemtaget	  

Tegninger:	  	   T1	   	  
Fund:	  	   P5:	  til	  flotering	  ,	  Oldtid-‐Oldtid.	  
	  	  	  
A810	  
Grube,	  Koge-‐/ildgrube,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Diameter	  i	  cm:	  95	  
Dybde	  i	  cm:	  20	  
Side:	  Skrå	  
Bund:	  Flad	  
Beskrivelse:	  
1)	  gulbrunt	  sandet	  undergrundsler	  



  KNV00020 
Udvidelse af Køgebugt Motorvejen etape II 

 

 94 

2)	  Trækulslag	  
3)	  mørkt	  gråt	  sandet	  ler	  med	  trækul	  og	  ildskørnede	  sten	  
4)	  gråbrunt	  sandet	  ler	  med	  enkelte	  trækulsnister	  og	  ildskørnede	  sten	  
	  
Tolkning:	  Kogestensgrube	  
Udgravning:	  snittet	  med	  spade,	  tegnet	  
Tegninger:	  	   T1	  

	  
A813	  
Grube,	  Koge-‐/ildgrube,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Diameter	  i	  cm:	  110	  
Dybde	  i	  cm:	  32	  
Side:	  Skrå	  
Bund:	  let	  rundet	  
Beskrivelse:	  
1)homogent	  mørkt	  gråbrunt	  humøst	  sandet	  ler	  med	  nister	  af	  trækul	  
2)	  gråt	  til	  lyst	  gråbrunt	  humøst	  sandet	  elr	  
3)	  sort	  trækulsholdigt	  sandet	  ler	  
4)	  Undergrundsler	  
	  
;	  Tolkning:	  Ildgrube	  
;	  Udgravning:	  snittet	  med	  spade,	  tegnet	  
;	  Fund:	  To	  mindre	  afslag,	  enkelte	  stk.	  marvspaltet	  rørknogle	  (ikke	  hjemtaget)	  

Tegninger:	  	   T1	   	  
Fund:	  	   P7:	  til	  flotering	  ,	  Oldtid-‐Oldtid	  

	  	  	  
A815	  
Grube,	  Koge-‐/ildgrube,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Diameter	  i	  cm:	  70	  
Dybde	  i	  cm:	  16	  
Side:	  -‐	  
Bund:	  flad	  
Beskrivelse:	  
1)	  homogent	  sort	  trækulspræget	  sandet	  ler	  
2)	  gulbrunt	  sandet	  undergrundsler	  
	  
Tolkning:ildgrube	  
Udgravning:	  snittet	  med	  spade,	  tegnet	  
	  

Tegninger:	  	   T1	   	  
Fund:	  	   P8:	  til	  flotering	  ,	  Oldtid-‐Oldtid	  

	   	  

	  	  	  
A820	  
Naturfænomen,	  Vådområde,	  Udateret-‐Udateret	  
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Lavning	  med	  udpløjet/udflydt	  dyrkningslag	  med	  stort	  indslag	  af	  aske.	  Præget	  af	  trækulstøv	  (ingen	  
nister/klumper).	  Samtidigt	  med	  eller	  yngre	  end	  kogegrube-‐aktiviteten	  på	  det	  højereliggende	  plateau.	  
Laget	  også	  fundet	  i	  søgegrøft	  A	  

	  	  	  
A826	  
Vandteknisk	  anlæg,	  Dræn,	  Nutid-‐Nutid	  
NB:	  A826	  er	  en	  dobbeltnummerering,	  men	  begge	  involverede	  anlæg	  er	  recente	  dræn.	  

	  	  	  
A827	  
Grube,	  Koge-‐/ildgrube,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Nederste	  få	  cm	  af	  bålgrube.	  

A830	  
Naturfænomen,	  Vådområde,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Beskrivelse	  svarer	  nøje	  til	  A820,	  omend	  A830	  er	  en	  anelse	  (5-‐10cm)	  tykkere.	  Laget	  genfindes	  også	  i	  søgegrøften	  
A805	  tæt	  ved	  motorvejsfrakørslen,	  hvor	  det	  ikke	  er	  indmålt,	  dog	  fotodokumenteret.	  

	  	  	  
A834	  
Vandteknisk	  anlæg,	  Dræn,	  Nutid-‐Nutid	  
Samme	  fyld	  som	  A830,	  dvs.	  på	  drænets	  anlæggelsestidspunkt	  var	  A830	  ikke	  udpløjet	  på	  dette	  sted.	  

	  	  	  
A836	  
Lag,	  Lag,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Rest	  af	  lag	  svarende	  til	  A830,	  evt.	  rodvælter	  

	  	  	  
A837	  
Recent	  forstyrrelse,	  Recent	  forstyrrelse,	  Nutid-‐Nutid	  
Recent	  forstyrrelse	  i	  form	  af	  større	  muldet	  fyldskiftet.	  Sandsynligvis	  i	  forbindelse	  med	  nedgravning	  til	  A838	  

	  	  	  
A842	  
Grube,	  Grube,	  Udateret-‐Udateret	  
Som	  udgangspunkt	  tolket	  som	  bund	  af	  kogegrube,	  men	  fylden	  virker	  mere	  som	  A820/A830.	  
Kun	  2	  cm	  bev.	  

	   	  

	  	  	  
A843	  
Grube,	  Grube,	  Udateret-‐Udateret	  
Som	  udgangspunkt	  tolket	  som	  bund	  af	  kogegrube,	  men	  fylden	  virker	  mere	  som	  A820/A830.	  
Kun	  2	  cm	  bev.	  Svarer	  nøje	  til	  nærliggende	  A842	  
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A846	  
Recent	  forstyrrelse,	  Recent	  forstyrrelse,	  Nutid-‐Nutid	  
Vandledning	  

	  	  	  
A848	  
Recent	  forstyrrelse,	  Recent	  forstyrrelse,	  Nutid-‐Nutid	  
Kloakledning.	  Fremgår	  af	  LER-‐oplysninger	  

	  	  	  
A856	  
Recent	  forstyrrelse,	  Recent	  forstyrrelse,	  Nutid-‐Nutid	  
Kloak.	  Fremgår	  af	  LER-‐oplysninger	  

	  	  	  
A859	  
Grube,	  Grube,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Bund	  af	  grube.	  I	  fladen	  et	  enkelt	  lille	  flintafslag	  (ikke	  hjemtaget)	  

	  	  	  
A861	  
Grube,	  Koge-‐/ildgrube,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Bund	  af	  kogegrube.	  Kun	  nederste	  cm	  bevaret	  

	  	  	  
A862	  
Recent	  forstyrrelse,	  Recent	  forstyrrelse,	  Nutid-‐Nutid	  
Kloak.	  Fremgår	  af	  LER-‐oplysninger.	  

	  	  	  
A863	  
Grube,	  Grube,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Bund	  af	  grube.	  

	  	  	  
A873	  
Grube,	  Koge-‐/ildgrube,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Diameter	  i	  cm:	  144	  
Dybde	  i	  cm:	  62	  
Side:	  skrå	  
Bund:	  let	  rundet	  
Beskrivelse:	  
1)	  gråt	  til	  mørkt	  gråt	  humøst	  sandet	  ler	  med	  en	  del	  trækulsnister	  og	  enkelte	  stykker	  	  knogle	  og	  ildskørnede	  sten.	  
2)	  mørkt	  gråt	  humøst	  sandet	  ler	  med	  en	  del	  trækulsnister	  og	  enkelte	  stykker	  	  knogle	  og	  ildskørnede	  sten.	  
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Trækulslag	  (5-‐10cm)	  ses	  øverst	  i	  laget.	  
3)	  grågult	  sandet	  undergrundsler.	  
	  
Tolkning:	  Kogestensgrube	  
Udgravning:	  snittet	  med	  spade,	  tegnet	  

Fund:	  Få	  stk.	  bevaret	  knogle,	  bl.a.	  to	  stk.	  marvslået	  rørknogle	  (ikke	  hjemtaget,	  se	  foto)	  

Tegninger:	  	   T1	  
Fund:	  	   P1:	  til	  flotering	  ,	  Oldtid-‐Oldtid.	  	  
	  	  	  
A876	  
Grube,	  Koge-‐/ildgrube,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Diameter	  i	  cm:	  52	  
Dybde	  i	  cm:	  26	  
Bund:	  rundet	  
Beskrivelse:	  
1)	  gråbrunt	  humøst	  sandet	  ler	  med	  trækulsnister	  
2)	  lyst	  grågult	  sandet	  ler	  
	  
Tolkning:	  Ildgrube	  
Udgravning:	  snittet	  med	  spade,	  tegnet	  
Tegninger:	  	   T1	   	  
Fund:	  	   P4:	  til	  flotering	  ,	  Oldtid-‐Oldtid	  

	  	  	  
A878	  
Grube,	  Koge-‐/ildgrube,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Diameter	  i	  cm:	  64	  
Dybde	  i	  cm:	  26	  
Bund:	  Let	  rundet	  
Beskrivelse:	  
1)	  sort	  til	  gråsort	  sandet	  ler	  med	  med	  meget	  trækul	  samt	  ilsskørnede	  sten	  
2)	  gråbrunt	  humøst	  sandet	  ler	  med	  trækulsnister	  
3)	  lyst	  grågult	  sandet	  ler	  
	  
Tolkning:	  ildgrube	  
Udgravning:	  snittet	  med	  spade,	  tegnet	  
	  

Tegninger:	  	   T1	   	  
Fund:	  	   P2:	  til	  flotering	  ,	  Oldtid-‐Oldtid	   	  
	  	  	  
A881	  
Grube,	  Koge-‐/ildgrube,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Diameter	  i	  cm:	  114	  
Dybde	  i	  cm:	  26	  
Side:	  lige	  
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Bund:	  let	  rundet	  
Beskrivelse:	  
1)	  gråbrunt	  humøst	  sandet	  ler	  med	  trækulsnister	  
2)	  løst	  grågult	  sandet	  ler	  
3)	  sort	  til	  gråsort	  sandet	  ler	  med	  meget	  trækul	  
4)	  lyst	  grågult	  sandet	  ler	  
	  
Tolkning:	  Kogestensgrube	  
Udgravning:	  snittet	  med	  spade,	  tegnet	  
Fund:	  Forarbejdt	  flint	  (afslag).	  Ikke	  hjemtaget	  

Tegninger:	  	   T1	   	  
Fund:	  	   P3:	  til	  flotering	  ,	  Oldtid-‐Oldtid	  

	  	  	  
A883	  
Lag,	  Lag,	  Udateret-‐Udateret	  
Gråt/gråsort	  lag	  med	  jernudfældninger	  i	  kanten.	  
Begyndelse	  til	  lavning	  mod	  S/SØ	  med	  udflydt	  muld.	  Forarbejdet	  flint	  (tynde	  afslag,	  brændt	  afslag,	  stump	  af	  
flække	  (ikke	  hjemtaget))	  
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Fundliste	  
Fund	   Materiale	   Genstand	   Datering	   Anlæg	  

Kampagne:	  14-‐10-‐2014	   	  

P1	   Jord	  	   til	  flotering	  	   Oldtid-‐
Oldtid	  

A873	  

P2	   Jord	  	   til	  flotering	  	   Oldtid-‐
Oldtid	  

A878	  

P3	   Jord	  	   til	  flotering	  	   Oldtid-‐
Oldtid	  

A881	  

P4	   Jord	  	   til	  flotering	  	   Oldtid-‐
Oldtid	  

A876	  

P5	   Jord	  	   til	  flotering	  	   Oldtid-‐
Oldtid	  

A809	  

P6	   Jord	  	   til	  flotering	  	   Oldtid-‐
Oldtid	  

A807	  

P7	   Jord	  	   til	  flotering	  	   Oldtid-‐
Oldtid	  

A813	  

P8	   Jord	  	   til	  flotering	  	   Oldtid-‐
Oldtid	  

A815	  

P9	   Jord	  	   til	  flotering	  	   Oldtid-‐
Oldtid	  

A769	  

P10	   Jord	  	   til	  flotering	  	   Oldtid-‐
Oldtid	  

A762	  
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	  Fundbeskrivelse	  

	  

Kampagne:	  14-‐10-‐2014	  	  	  
P1	  
Jord	  ,	  til	  flotering	  ,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Knv	  00020	  område	  C	  
A873,	  lag	  1+2	  
3l	  

Anlæg:	   A873	  

	  	  	  
P2	  
Jord	  ,	  til	  flotering	  ,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Knv	  00020	  område	  C	  
A878,	  lag	  1	  
2,5l	  

Anlæg:	   A878	  

	  	  	  
P3	  
Jord	  ,	  til	  flotering	  ,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Knv	  00020	  område	  C	  
A881,	  lag	  3	  
3l	  

Anlæg:	   A881	  

	  	  	  
P4	  
Jord	  ,	  til	  flotering	  ,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Knv	  00020	  område	  C	  
A876,	  lag	  1	  
2,5l	  

Anlæg:	   A876	  

	  	  	  
P5	  
Jord	  ,	  til	  flotering	  ,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Knv	  00020	  område	  C	  
A809,	  lag	  3+4	  
2,5l	  

Anlæg:	   A809	  
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P6	  
Jord	  ,	  til	  flotering	  ,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Knv	  00020	  område	  C	  
A807,	  lag	  2	  
2,5l	  

Anlæg:	   A807	   	  
	  	  	  
P7	  
Jord	  ,	  til	  flotering	  ,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Knv	  00020	  område	  C	  
A813,	  lag	  1	  
3l	  

Anlæg:	   A813	  
	  	  	  
P8	  
Jord	  ,	  til	  flotering	  ,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Knv	  00020	  område	  C	  
A815,	  lag	  1	  
2,5l	  

Anlæg:	   A815	   	  
	  	  	  
P9	  
Jord	  ,	  til	  flotering	  ,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Knv	  00020	  område	  C	  
A769,	  lag	  2	  
4l	  

Anlæg:	   A769	   	  
	  	  	  
P10	  
Jord	  ,	  til	  flotering	  ,	  Oldtid-‐Oldtid	  
Knv	  00020	  område	  C	  
A762,	  lag	  2	  
3l	  

Anlæg:	   A762	   	  


