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KNV00320 Panteren, matrikelnummer 2if Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder, 
Vordingborg Sogn, Bårse Herred, Storstrøms tidl. Præstø Amt. Stednummer 
05.02.13-275, KUAS journalnummer 2015-7.24.02/KNV-0012. 
 
Beretning for udgravning af en grube fra bronzealderen, en grube fra middelalder eller 
renæssance, to udaterede firkantede materialegruber samt diverse spredte anlæg. Udført af 
museumsinspektør Jonas Christensen for Museum Sydøstdanmark i april 2015. 
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Abstract 
Forud for etableringen af en kunstgræsbane og et regnvandsbassin på et 1,5 hektar stort 
markareal øst for Panteren i det nordlige Vordingborg udførte Museum Sydøstdanmark i april 
2015 en arkæologisk forundersøgelse. Der blev trukket 7 søgegrøfter og registreret 37 
anlægsspor. Der blev fundet en enkelt grube med flintafslag og keramik (formentlig 
bronzealder), to firkantede lertagningsgruber, rudeglas fra middelalder eller renæssance samt 
en flintskraber fra bondestenalderen. Ingen af de fundne anlægsspor gav anledning til 
yderligere undersøgelser. 
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Undersøgelsens forhistorie 
I forbindelse med ombygningen af fabriksområdet for den gamle fabrik Panther Plast ønskede 
Vordingborg Kommune at anlægge en kunstgræsbane og en multibane samt en støjvold og et 
regnvandsbassin på et markareal i det nordlige Vordingborg (se Bilag 1). 
 

 
Figur 1: 4 cm kort over Vordingborg med undersøgelsesarealet markeret med rødt. 

Det berørte areal lå i den nordøstlige del af Vordingborg by og henlå som dyrket mark. Den 
arkivalske kontrol viste, at der få hundrede meter mod NØ er fundet en gravplads med 11 
sparsomt udstyrede grave fra romersk jernalder samt diverse bopladsspor (sb.nr. 050213-
148). Omkring 700 meter i samme retning er der fundet en boplads med fire huse fra romersk 
jernalder (sb. nr. 050213-194). Se Figur 2. 
Topografisk set ligger det højeste punkt i området (28 m.o.h.) indenfor det berørte areal. 
Anlægsarbejdet i forbindelse med boldbanen berørte således en sydøstvendt bakkeskråning, 
omkring en kilometer fra kysten, der har været et ideelt sted for oldtidsbebyggelse. Området 
nær bakketoppen er oplagt i forhold til placeringen af en gravplads. 
Fundene i området og topografien gav således stærke indicier på, at der kunne findes jordfaste 
fortidsminder indenfor det berørte areal. 
 
Det blev på et møde d. 13. April 2014 med Stig Søndergård fra Vordingborg Kommune aftalt 
at der skulle laves et budget for hele arealet på ca. 1,5 ha. Dog er det kun den ene hektar, der 
umiddelbart skulle bruges til en boldbane, mens der på daværende tidspunkt ikke forelå en 
konkret planlægning for etableringen af multibane og regnvandsbassin. 
 
Forundersøgelsen gik i gang d. 29. april 2015. 
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Figur 2: Reliefkort med lokaliteter fra Fund og Fortidsminder. 

 

Administrative data 
Undersøgelsen er foretaget af Museum Sydøstdanmark. Originaldokumentation samt fund 
opbevares på museet. 
 
Bygherre: Vordingborg Kommune, Afdeling for Trafik Park og Havne, Mønsvej 130 
4760 Vordingborg. Bygherres kontaktperson: Stig Søndergård og Bjørn Buch. 
 
Undersøgelsen blev finansieret af bygherren (jævnfør museumslovens §27). 
 
 

Øvrige data 
Feltarbejdet blev udført i perioden 29. til 30. april 2015. 
 
Ansvarlig leder var Museumsinspektør Jonas Christensen, der også varetog den daglige 
ledelse. Derudover deltog Museumsinspektør Dorthe Wille Jørgensen i feltarbejdet. 
Beretningen er udarbejdet af Jonas Christensen. 
 
Muldafrømningen blev foretaget med en 25 tons gravemaskine med en 2 meter bred 
rabatskovl. Entreprenør var Holbøll og Sønner A/S, der også stod for det efterfølgende 
anlægsarbejde. 
 
Vejret var solrigt med spredte skyer. 
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Topografi, terræn og undergrund 
Det undersøgte areal ligger omkring en bakketop, der udgør det højeste punkt i nærområdet. 
Boldbanen ligger på den sydvendte skråning syd for bakketoppen, i kote 26 - 28 m.o.h., mens 
regnvandsbassinnet ligger i en lavning nordvest for bakken i kote 21 m.o.h. Se Figur 2. 
 
Den sydvendte skråning ligger knapt en kilometer nord for kysten, ved Vordingborgs naturlige 
havn. Det omkringliggende landskab udgøres af mindre morænebakker. Se Figur 1. 
 
Undergrund og muldtykkelse: 
G1 Hårdt rødbrunt ler. Muldtykkelse 30-40 cm. 
G2 Mellem 30 og 80 cm dyb. Mod syd lys sandet undergrund på midten brunrød, let 

stenet moræneler der mod nord løber over i småstenet gul sandet ler. Nordligst 
lavning (der er gravet til 1,20 m under grønsvær uden at nå bund). Længst mod 
nord ca. 6 m med rødbrun moræneler. 

G3 Som G4 
G4 Lyst sand i den sydligste ende. Gul- og rødbrunt ler i resten. Muld 30-50 cm. 
G5 Lyst til brunligt sand mod syd. Rødbrun ler i nord. 30-60 cm muld, mest midtpå 

for foden af bakken. 
G6 Stenet sand. Muld 90 cm. 
G7 Mulige vandaflejrede lag i grus på den sydlige kant af lavningen. Lag af gulligt og 

blåligt ler i bunden. 1 meter muld, men ingen tørvedannelse. 
 
 

Målesystem 
Anlæg, grøfter og felter blev indmålt med GPS. Alle opmålinger er i projektionen Euref 89 og 
alle koter i DVR90. 
 
GIS-data er transformeret til MapInfo tabeller ved hjælp af ArkDigi og er efterfølgende 
behandlet i MapInfo. Originalfiler og rettede filer opbevares på museets server. 
 
 

Udgravningsmetode 
Med gravemaskinen blev der udlagt 5 søgegrøfter med ca. 15 meter i mellem, samt 2 mindre 
søgegrøfter i henholdsvis det sydvestlige hjørne og i regnvandsbassinnet mod nordvest. 
Grøfterne blev orienteret omtrent N-S. Se Bilag 3. 
 
Alle grøfter og anlæg blev opmålt med GPS. Opmålingsdata er efterfølgende behandlet i 
MapInfo. 
 
Alle anlæg blev nummereret fortløbende under prøvegravningen (A1-A37). Se Anlægslisten. 
Anlæggene blev snittet med spade og beskrevet i en anlægsliste på en iPad. Ingen profiler 
blev tegnet. 
Der blev gjort 5 fund ved forundersøgelsen (X1-X5). Se Fundlisten. 
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Der blev taget 11 fotos (D1-D11). Se Fotolisten. 
 
Beskrivelser af anlæg, fund og foto er indskrevet i MUD. 
 
 

Undersøgelsens resultater 
Ved forundersøgelsen blev der undersøgt et areal på ca. 15.000 m2 og registreret 37 anlæg, 
heraf 4 stolpehuller, 17 gruber, 8 render, 1 nedgravning, 5 fyldskifter, samt 1 vådområde og 1 
stenspor (A1-A37). Se Bilag 4. 
 
De fleste anlæg kunne ikke dateres (23 ud af 37), og ud af disse udgjorde ukarakteristiske 
gruber eller fyldskifter hovedparten. 
Der blev fundet 8 render, hvoraf A4, A11, A29 og A35 formentlig er samme anlæg registreret i 
flere grøfter. Det samme er A10, A27 og A34. Der er ikke tale om dræn, da renderne kun er op 
til 10 cm dybe. I enkelte snit blev der fundet tegl, så de er ikke fra oldtiden. Måske er der tale 
om dybe plovspor? 
I gruben A16, der gennemskæres af en rende, blev der fundet tyndt rudeglas fra middelalder 
eller renæssance, men renden og grubens funktion kunne ikke bestemmes (X3). 
De nærliggende rektangulære gruber A17 (76 cm dyb) og A18 (kun 4 cm dyb) er formentlig 
materialegruber, men A17 kan også være nedgravning til en konstruktion (kælder?). Fylden 
tyder på at de er fyldt op relativt hurtigt. 
I gruben A24, i den sydvestlige del, blev der fundet flintafslag og oldtidskeramik, formentlig fra 
bronzealderen (X4-X5). Gruben må være en affaldsgrube, hvilket indikerer at der ligger en 
boplads i nærheden. 
I Grøft 2 blev der ved muldafrømningen fundet 1 skiveskraber (X1), der indikerer aktivitet i 
neolitikum eller bronzealder. Den skal eventuelt ses i sammenhæng med A24. 
 
Forundersøgelsen påviste altså enkelte anlæg fra oldtiden samt en del fra historisk tid. 
Generelt var anlægstætheden temmelig lav, og der var ikke indikationer på bebyggelse fra 
hverken oldtid eller middelalder. 
 
 

Fremtidigt arbejde 
Det undersøgte areal er frigivet til anlægsarbejde. Museet agter ikke at foretage sig yderligere i 
sagen. 
 

Museum Sydøstdanmark d. 21. november 2015 
 
 

Jonas Christensen 
Museumsinspektør 
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Anlægsliste 
 
A nr Undergruppe Datering Beskrivelse 
A1 Nedgravning Udateret Større rektangulær nedgravning med fyld af gråbrunt humøst 

sandet ler med enkelte teglstumper. D 55 cm.  
A2 Grube Udateret Lille grube med fyld af brungråt humøst sandet ler blandet 

med rødbrunt undergrundsler. Diffust afgrænset i bunden. D 
12 cm. 

A3 Fyldskifte Udateret Uregelmæssigt aflangt fyldskifte, 28 cm dybt, med lys, 
langsgåendefyld i midten. Iøvrigt Spættet fyld af brunligt og 
lysgrå, let leret sand. 

A4 Rende Historisk tid (1067 -) Ca 20 cm bred rende med fyld af spættet lysegrå og 
hvidgult, let leret sand. Kun få cm dyb. Plov? 

A5 Fyldskifte Udateret Uregelmæssigt fyldskifte med gråbrunt let humøst sand. 27 
cm dyb. 

A6 Grube Oldtid Aflangt fyldskifte,der forsvinder ind i grøftens Østre væg. 
Spættet lys grå og hvidgråt sand. Oldtid? 

A7 Grube Oldtid 60x100 cm stor rektangulær grube med rundede hjørner. 10 
cm dyb. Lys grå, let humøst sandet fyld. Ganske lidt trækul. 
Stenalder? 

A8 Vådområde Udateret Naturlig lavning med fyld af gråbrun muld, hvori der er 
indlejret adskillige sten fra håndstore til flere omkring 40 cm 
og en enkelt 140 x 70 x 25 cm. 

A9 Fyldskifte Udateret   
A10 Rende Historisk tid (1067 -) Ca  50 cm bred rende skråt over grøften. Ca 10 cm dyb. 

Flad bund. Fylden brun humøst sand. Enkelte meget små 
teglstykker.  

A11 Rende Historisk tid (1067 -) 35 cm bred rende vært gennem grøften. Ca 8 cm dyb. Flad 
bund. Fylden er gråbrunt humøst sand. Lidt teglnister. 

A12 Grube Udateret Stor oval grube. 23 cm dyb.  Gennemskåret af A 11. Fylden 
gråbrunt humøst sand. 

A13 Stolpehul Udateret 27 cm bredt, 14 cm dybt stolpehul med en lodret side og en 
skrå, der fortsætter som bund. Spættet grå og hvidgul let 
leret sand. Nedgravet i brunrød moræneler. 

A14 Grube Historisk tid (1067 -) Oval grube, der forsvinder ind under grøftens vestvæg. 30 
cm dyb. Homogent brunt sand. Enkelte større sten. En 
mindre teglnist.  

A15 Grube Udateret 22 cm dyb grube. Sortgrå let leret sand rundede sider. 
A16 Grube Middelalder - 

Efterreformatorisk tid 
(1536-1660) 

Stor rund grube, der gennemskæres SV-NØ af en 80 cm 
bred rende (målt i topfladen) med en gult lerspættet brunlig 
sandet fyld. Rendens forløb følger den retning, som 
fyldskiftets udposning mod syd og nord markerer i fladen 
Grubens fyld er brun, muldet sand med større gule sandede 
lerpletter. I den sekundære nedgravninfremkom tyndt 
rudeglas (middelalder eller renæssance). Gruben er 26 cm 
dyb m flad bund. Renden har næsten lodrette sider og flad 
bund. 

A17 Materialetagnings
-grube 

Udateret Retvinklet fyldskifte med rette sider, der forsvinder ind i 
grøftens østprofil. Næsten lodret side. 76 cm dyb. Rødbrun 
spættet fyld, der er nedkastet. 

A18 Materialetagnings
-grube 

Udateret Retvinklet fyldskifte op til og med samme orientering som 
A17. 4 cm dybt. Gråspættet, let leret sand. 
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A19 Grube Historisk tid (1067 -) Rundet grube. 14 cm dyb. Brungrå sandet fyld. Ganske få 
teglnister. 

A20 Grube Udateret Lille grube med fyld af grårunt let humøst leret sand. D 13 
cm.  

A21 Grube Udateret Lille grube med fyld af lyst brunt let humøst let leret sand. 
Måske nedsivning. D 6 cm. 

A22 Rende Udateret Rende med fyld af mørkt brunt humøst leret sand. D 25 cm. 
A23 Fyldskifte Udateret Lysbrunt let humøst sand. Muligvis bare nedsivning. D 11 

cm. 
A24 Grube Bronzealder Grube med fyld af mørkt gråbrunt - sortbrunt humøst let 

sandet ler. Fund af flintafslag og oldtidskeramik. D 30 cm. 
Rundet bund.  

A25 Stolpehul Udateret Stolpehul med fyld af brungrå humøst let sandet ler spættet 
med gulbrune pletter. D 8 cm. 

A26 Stolpehul Udateret Stolpehul med fyld af brungrå humøst let sandet ler med 
trækulsnister. D 14 cm. 

A27 Rende Historisk tid (1067 -) Rende med fyld af brunt humøst leret sand. D 16 cm. 
A28 Stolpehul Udateret Fyld af gråbrunt humøst leret sand. D 13 cm. Skarpt 

afgrænset i bunden. 
A29 Rende Historisk tid (1067 -) Rende med fyld af brunt humøst leret sand. D 4 cm. 
A30 Grube Udateret Aflang grube med fyld af gråbrunt humøst sandet ler med 

trækulsnister og mange op til håndstore sten. D 30 cm. 
A31 Grube Udateret Aflang grube med fyld af meget mørkt gråbrunt humøst 

sandet ler med spredte sten. D 48 cm. 
A32 Grube Udateret Fyld af gråbrunt let humøst sandet ler. D 17 cm. 
A33 Grube Udateret Grube med fyld af mørkt gråbrunt humøst let leret sand med 

grålige pletter og trækulsnister. D 14 cm. 
A34 Rende Historisk tid (1067 -) Rende med fyld af mørkt gråbrunt humøst let leret sand med 

gulbrune pletter. D 6 cm. 
A35 Rende Historisk tid (1067 -) Rende med fyld af mørkt gråbrunt humøst let leret sand. D 4 

cm.  
A36 Fyldskifte Udateret Lysbrun farvning i sandet undergrund.  
A37 Stenspor, Natur Udateret Stenspor med fyld af mørkt gråbrunt humøst leret sand. D 9 

cm. 
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Fundliste 
 
X nr A nr Genstand Datering Antal Beskrivelse 
X1 G2 Flint skraber Neolitikum - 

Bronzealder 
1 Lille skiveskraber af knækket afslag. 5 x 3 cm. 

Fundet ved muldafrømning i Grøft 2. 
X2 G2 Flint afslag Oldtid 1 Groft afslag med cortex. 4,9 x 2,6 cm. Fundet ved 

muldafrøning i Grøft 2. 
X3 A16 Vinduesglas Middelalder – 

Efterreformatorisk 
tid (1536-1660) 

3 3 fragmenter af klart rudeglas med en lys grønlig 
farve. Op til 2,6 cm store og 1,5 mm tykke. 

X4 A24 Flint afslag Bronzealder 5 5 afslag, heraf 3 med cortex. Op til 6,9 cm store. 
X5 A24 Keramik Bronzealder 13 13 keramikskår af gråbrændt gods med grov 

magring. 11 er rødbrændt på ydersiden, men 
mørkegrå og glattede på indersiden. 1 er rødbrændt 
og glattet på ydersiden (skåret har begyndende 
halsknæk), mens 1 rødbrændt og glattet på 
indersiden. Størrelse: 1,4 - 7,3 cm. Tykkelse: 0,7 - 
1,2 cm. 
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Fotoliste 
 
Billed Motiv Dato Fotograf 
1/D1 Grøft 7 i regnvandsbassinnet efter tildækning, set mod nord. 30-04-2015 Jonas Christensen 
1/D2 Grøft 7 i regnvandsbassinnet efter tildækning, set mod nord. 30-04-2015 Jonas Christensen 
1/D3 Oversigtsbillede af Grøft 1-5, set mod syd. 30-04-2015 Jonas Christensen 
1/D4 Oversigtsbillede af Grøft 1-5, set mod syd. 30-04-2015 Jonas Christensen 
1/D5 A17 i Grøft 3, set mod nordøst. 30-04-2015 Jonas Christensen 
1/D6 A17 i Grøft 3, set mod nordøst. 30-04-2015 Jonas Christensen 
1/D7 Oversigtsbillede af Grøft 1-5, set mod nord. 30-04-2015 Jonas Christensen 
1/D8 Oversigtsbillede af Grøft 1-5, set mod nord. 30-04-2015 Jonas Christensen 
1/D9 Oversigtsbillede af Grøft 1-5, set mod øst. 30-04-2015 Jonas Christensen 
1/D10 Oversigtsbillede af nordenden af Grøft 1-5, set mod nordøst. 30-04-2015 Jonas Christensen 
1/D11 Oversigtsbillede af sydenden af Grøft 1-5, set mod sydøst. 30-04-2015 Jonas Christensen 

 
 
  












